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 رشانلا ةملك

 يلا قا 1 رس

 رشانلا ةملك

 ىلع مالسلاو ةالصلاو «هقحتسمو دمحلا يلو هلل دمحلا

 : دعب امأ هبحصو هلآو دمحم انبن

 رشنب فرست يلودلا عيزوتلاو رشنلل مالسلا راد ةبتكم نإف
 فيلأت (نانملا مالك ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت) :باتك

 يدعسلا رصان نب نمحرلادبع :خيشلا ةمالعلا

 يف باتكلل اهجارخإ ناك نأ رختفتو - هتانج حيسف هنكسأو

 ليهست يف ةلمآ دحاو دلجم يف سيفن قرو ىلعو «ةديدج ةّلح

 هلف «ناسحإو هللا نم لضف كلذو «هتعلاطمو هلمحو هتءارق

 . اًريثك لزجأ امك اًريثك دمحلا

 ةعابط ةعباتمب نيثحابلاو ءاملعلا نم ةعامج ماق دقلو

 هللا همحر -

 ةيجارخإ وأ ةيعبطم ءاطخأ نم ناك ام حيحصتو باتكلا

 :روتكدلا ةدمتعملا ةعبطلا ىف ريسفتلا ققحم نم فارشإب

 قحيوللا العم نب نمحرلادبع

 نم اهب دهشتسملاو ةرسفملا ةينآرقلا تايآلا ذخأ ١-

 سفنب ةزيمم ساوقأ نيب اهعضوو «يلآلا بساحلا فحصم
 .ريسفتلا نع اهل اًرييمتو ءاهتمالسل اًنامض فحصملا طخ

 قيلعتلاو ةيوغللاو ةيعبطملا ءاطخألا نم ناك ام كرادت -؟

 . ىرخأ ةريسي عضاوم ىلع
 رووا اک طارد يسم ىلع نسبا

 ردق - لمعلا عم ءرظنلا دنع رطسألا محازتت ال ثيحب لهسأ

 تايآلاو فحصملا نيب جارخالا يف بسانتلا ىلع - ناكمالا

 . ةرسفملا

 اذه اندهجب عفني نأ لجو زع هللا وعدن لمعلا مت ذإ اننإو

 هنإ ءزيزعلا باتكلا مهف يبغارو «ملعلا ةبلطو ةمألا ءاملع

 هلآو دمحم انيبن ىلع ملسو هللا ىلصو هيلع رداقلاو كلذ يلو

 . هيححصو

 عيزوتلاو رشنلل مالسلا راد

 ضايرلا



 تامدقملا

 . ليقع نب زيزعلا دبع نب هللادبع : خيشلا ةليضف ةمدقم

 . نيميثعلا حلاص نب دمحم : خيشلا ةليضف ةمدقم

 . ققحملا ةمدقم



 ليقع زيزعلا دبع نب هللادبع خيشلا ةمدقم

 ةمدقم
 ليقع نب زيزعلا دبع نب هللادبع : خيشلا ةليضفلا بحاص

 هل لعجي ملو باتكلا هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا

 نأ دهضاو ذل كيش ال هدخو نا اال[ هلإ ال نأ دهتقأو ءار
 مّلسو هباحصأو هلآ ىلعو هيلع هللا یلص «هلوسرو هدبع اًدمحم

 : دعب اّمأ

 «ءيش لکل اًنايبت هباتك لزنأ هتمحرو هتمكحب هللا نإف

 ةوالتلاو ركذلل هرسيو «ةمألا هذهل اًناهربو ىده .هلعجو

 م له مدلل نالا اسي ٌرَمَلَوإ اهعاونأ عيمجب ةيادهلاو
 عيمجل هغالبإو هظفحب لفكتو «نيبم يبرع ناسلب هلزنأ 4 ٍركَدُ

 سانلل هنوغلبيو «هنورسفي نم ءاملعلا نم هل ضيقو «رشبلا
 رثكأ دقو .ةجحلا هب موقتو ةيادهلا كلذب متتل «هيناعمو هظافلأ
 نم يتوأ امب لك «ميظعلا نآرقلا ريسفت يف فيلأتلا نم ءاملعلا

 هرسفي نم مهنمو «نآرقلاب نآرقلا رسفي نم مهنمف ءملع
 ةيبرعلا ةغللا ثيح نم هرسفي نم مهنمو «راثآلاو رابخألاب

 . كلذ ريغ ىلإ ماكحألا تايآب ينتعي نم مهنمو « اهعاونأب
 رصان نب نمحرلا دبع خيشلا ةمآلعلا انخيشل ناك دقو

 هريسفتب كلذو «رفاو ظح كلذ نم يدعسلا

 ثيح (نانملا مالك ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت) : ىّمسملا

 ىلع هغاصو «ةراشالا حضاو «ةرابعلا لهس ريسفتلا اذه ءاج

 ينتعي وهف «ضومغ الو اهيف ءافخ ال ةبيرق تارابعب عيدب طمن
 «ديفم رصتخم مالكب ةيآلا نم دوصقملا ىنعملا حاضيإب

 نم ءاوس «مكح وأ ىنعم نم ةيآلا هتنمضت ام عيمجل بعوتسم

 ركذ وأ «دارطتسا وأ «ةلاطإ نود ءاهموهفم وأ اهقوطنم

 نع جرخت لاوقأ ةياكح وأ «تايليئارسإ وأ «صصق
 فقوتي يذلا ردانلا يف الإ بارعالا عاونأ ركذ وأ «دوصقملا

 ةرابعب ةيآلا نم دوصقملا ىنعملا ىلع زكري لب «ىنعملا هيلع
 «يملعلا هاوتسم ناك امهم ءاهؤرقي نم لك اهمهفي ةحضاو

 «هظفل ةوالت دّرجم نم هانعم مهفي عنتمم لهس ةقيقحلا يف وهف

 طابنتساو «هللا ىلإ هّجوتلاو «ةيفلسلا ةديقعلا خيسرتب متها دقو
 ىلإ ةيهقفلا دئاوفلاو «ةيلوصألا دعاوقلاو «ةيعرشلا ماكحألا

 عم هريسفت ريغ يفادجوت ال يتلا «ئرخألا دئاوفلا نم كلذ ريغ

 افالخ فلسلا ةديقع ىضتقمب تافصلا تايا ريسفتب همامتها

 .نيرّسفملا ضعب اهلوؤي امل
 يف اًيهفش هريسفت ضعب هنم تعمسف ّىلع هللا ّنم دقو

 - هللا همحر -

 نمم يننأ امك «ةزينعب عماجلا دجسم يف سوردلا تاقلح

 ماع هتايح يف طقف سماخلا ءزجلا عبطف «هعبطب هيلع راشأ

 يف انرواشت كلذ دعبو ءرصمب ةيفلسلا ةعبطملا يف ه0

 عبطف ةزينع يف اًيضاق تنك مايأ كلذ يف تمهاسو «هتيقب عبط

 هلوادت هعبط مامت دعبو ءالالو ٩ يماع يف هتافو دعب هيقاب

 انئانبأو انناوخال هانسردو «سيردتلاو ةءارقلاب سانلا

 ىلع دجاسملا ةمئأ هأرقو «ريثك ريخ كلذب لصحو .بالطلا

 تاعبط كلذ دعب عبط دقو .هتارابع حوضول مهتاعامج

 .ةذخاؤم وأ ةظحالم نم اهنم لك ولخيال «ىرخأ

 تمس هيلإ سانلا ةجاح عم ةباثملا هذهب هتاغبط تراص املو

 قحيوللا العم نب نمحرلا دبع :لضافلا خيشلا اننبا ةمه

 دوعس نب دمحم مامالا ةعماجب ةعيرشلا ةيلكب ذاتسألا

 ءزج لك هجوملا فحصملا شماه ىلع هعبط ىلإ ةيمالسإلا

 . اهريسفتب قّلعتي ام عضو ةحفص لك يف اًيعارم «ةحفص )٠١(
 «ينتبجعأف ةعبطلا هذهل ىلوألا جذامنلا يلع ضرع دقو

 ىلع نيعم ريخ ةعبطلا هذه نوكت نأ المؤم اًدج اهب تررسو
 هال ءاّمهفو اًظفحو ةوالت هب ءانتعالاو «ىلاعت هللا باتك مهف

 لوانتلا ةلوهسل نآرقلا يلاتل ةدافتسالا برقي عينصلا اذهب

 نم الدب و و و

 ينتعيس هنأ امك .ةديعبلا ريسافتلا بتك نم اهيلإ عوجرلا

 .نبالل:ركشي نأ هللا لأسأف «عبطلا ةدوجو لصألا حيحصتب

 «كرابملا عينصلا ا ا ا

 عفن امك ةعبطلا هذهب عفني نأو ءءازجلا لضفأ هيزجي نأو

 عورشملا 6 جارخإ يف مهاس نم لك يزجي نأو ءاهتاقباسب
 ريسفتلا فلؤمو عيمجلا دّمغتي نأو ءءازجلا لضفأ عفانلا

 هلاو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ءميرك داوج هنإهتمحرب
 1 . ملسو ةبحصو

 ها515/9 /717/ ىف رّرح

 هللا ىلإ ريقفلا هبتكو

 ليقع نب زيزعلا دبع نب هللادبع
 اًقباس ىلعألا ءاضقلا سلجمب ةمئادلا ةئيهلا سيئر

 (دعاقتم) ىلعألا ءاضقلا سلجمب وضعو



 نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا ةمدقم

 ةمدقم

 انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 موي ىلإ ناسحإب مهعبت نمو هباحصأو هلآ ىلعو « دمحم

 .نيدلا

 و ع ا

EIAرك ل ل  

 يف خسارلا اهمهفي ثيح اهحوضوو ةرابعلا ةلوهس اهنم

 .هنود نمو ملعلا

 الإ نم ةدئاف ال يذلا ليوطتلاو وشحلا بّنجت اهنمو

 .هركف لبلبتو 'ئراقلا تقو ةعاضإ

 وعدت اًيوق فالخلا نوكي نأ الإ فالخلا ركذ بنجت اهنمو

 تبثي ىتح 'ىراقلل ةبسنلاب ةمهم ةزيم هذهو «هركذ ىلإ ةجاحلا

 .دحاو ءيش ىلع همهف

 الف تافصلا تايآ يف فلنسلا جهنم ىلع ريسلا اهنمو

 يف ةدمع وهف «همالكب هللا دارم فلاخي ليوأت الو فيرحت

 . ةديقعلا ريرقت
 دئاوفلا نم تايآلا هيلع لدت اميف طابنتسالا ةقد اهنمو

 ةياك تايآلا ضعب يف اًيلج رهظي اذهو ءمكحلاو ماكحألاو

 ءاًمكح نيسمخ اهنم طبنتسا ثيح «ةدئاملا ةروس يف ءوضولا

 . ص ةروس يف ناميلسو دواد ةصق يف امكو

 امك ةلضافلا قالخألا ىلع ةيبزتو ريسفت باتك هنأ اهنمو

 أَو وفعلا دخ فارعألا ةروس يف ىلاعت هلوق ريسفت يف نيبتي

 4تا نع ضرَعأَو ٍفْرْلأِ

 نأ ريسفتلا بتك ءانتقال ديرم لك ىلع ريشأ اذه لجأ نمو

 . مّيقلا ريسفتلا اذه نم هتبتكم ولخت ال
 ءداوج ميرك هنإ «هئراقو هفلؤم هب عفني نأ ىلاعت هللا لأسأو

 مهعبت نمو هباحصأو هلآ ىلعو «دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو

 .ناسحإب

 نيميثعلا حلاصلا دمحم هبتك

 ها5١15 ناضمر ١8/ يف



 ققحملا ةمدقم

 ققحملا ةمدقم

 رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا

 للضي نمو هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيسو انسفنأ

 ل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الف
 هلآ ىلعو هيلع هللا یلص «هلوسرو هدبع اًدمحم نأ دهشأو

 . اًريثك اًميلست مّلسو هبحصو

 :دعب اّمأ

 هّنأل ؛ىمظع ةنم ةّمألا هذه ىلع ميركلا نآرقلا لازنإ نإف

 نق :ةياوغلاو لالضلا نم ةمالسلا قيرطو «ةيادهلا ليبس
 0 2مل ىلع © م ىو ماسر دهم هم يد هس وياما

 نمو ه ىقْش الو لِضي الف یاده عبتأ نمف ىده نم مكْسناي
201011 

 4کس دسم ا نإ یر نَع ضرع
 ماودب نوكت ميركلا باتكلا اذه نم ةّقحلا ةدافتسالا نكلو

 َكِيلِإ ُهَنْلَرَأ ٌبتك# :اًمهفو اًربدتو ةوالت ءالمعو اًملع هب ةلصلا

 ربدتلا كلذ لبس نمو ألا او َرْكَدَتلَو يي اکی رب

 ؛ميظعلا نآرقلا ريسفت يف ملعلا لهأ بتك اميف رظنلا : مهفلاو

 هل ضيق نأ ميكحلا ركذلا اذهل لجو ّرع هللا ظفح لامك نم نإف

 كلذ يف اوفلأف يب هلوسر نعو هللا نع هللا دارم اومهف ةذباهج

 اولصفو «همهف رسعي ام اونابأو «نآرقلا ظافلأ اهيف اوطسب اًبتك
 تاضراعتلا اوعفدو «تايلكلاو دعاوقلا نم هيف ءاج اه

 اذإ ةدارملا يناعملا اونّيعو ءرئامضلا عجارم اونّيبو ءةمَهوتملا
 مهتيانع يف اًددق قئارط اوناكو «ةدّدعتم اًهجوأ مالكلا لمتحا

 دبع :ةمآلعلا انخياشم خيش ءاج ىتح «ميظعلا باتكلا اذهب

 لج لعجف هللا همحر يدعس نب هللادبع نب رصان نب نمحرلا
 يف اًحتف هباتك ناكف ءمظعألا دارملا يه يتلا يناعملاب هتيانع

 ربدت ىلع هناعأو ءدارملا ىلع ؛ئراقلا فقوأ ذإ ؛ملعلا اذه

 كلذ نع تافراصلا تالغشملا ىلع هب فقي نأ نود «ليزنتلا

 كلذ سيلو ءاهوحنو تايليئارسالاو «ةفرصلا ةيوغللا ثوحبلاك
 يناعملا ليهست ىلع ةردقلا نم غلبملا اذه غلبي ال ذإ ءروصق نع

 ىلع عالطالا ةعسو «ةلآلا مولع نم كلم نم الإ «دارملا نايبو

 .ةميظعلا ةمهملا هذهب مايقلل هلهؤي ام ريسفتلا بتك

 - هبحاص ةبحمو «ريسفتلا اذهب ةيانعلاب يلع هللا نم دقلو
 هللا مو ةتفارقب عصتلاو «ةتارقإو ريفا ةءاَرقو - هلل همحر

 ةيسفنلا زجاوحلا مدهي دحاو دلجم يف هعبطب ةيانعلاب يلع
 يف اهيلع ناك يتلا ةعبسلا هتادلجم يف هتءارق نع ةرداصلا

 نكي ملو «كلذ ىلإ اًقرصنم مهلا ناكو «ةقباسلا هتاعبط رهشأ

 ىتح ءاطخأ نم اهيف امو باتكلا تاعبط ىلإ اًنفتلم نهذلا

 ناك ماركلا خياشملا نم ملعلا ةبلط لضافأ ضعب ينفتاه

 نسحملا دبع خيشلا نب قازرلا دبع :روتكدلا ةليضف : مهنم

 ثيح «تبسلا نامثع نب دلاخ :روتكدلا ةليضفو ءردبلا دابعلا

 تناك قازرلا دبع خيشلل ةلباقمو ءامهعم تافتاهم ترج

 «هتاعبطو «ةطوطخملا هخسنبو ريسفتلاب مامتهالل ريخ ةحتاف
 ىتح جرخي مل ريسفتلا نأو «ءاّريثك اًراوع تاعبطلا يف نأ نيبتف

 كلذ نايبو - هللا همحر - خيشلا اهكرت يتلا ةروصلا ىلع نآلا

 عقو امو «ريسفتلا اذهل خيشلا ةباتكل يخيرأت ليصفت ىلإ جاتحي
 ةمدقملا هذه يف اًلّضفم رمألا ضرعأ نأ تيأرف «هتعابط نم

 هلعفي نأ نكمي ام ىريو «ميركلا ئراقلل رمألا نيبتسي ىتح
 . بتكلا ىف نورشانلاو نويبتكلا

 :ريسفتلل خيشلا فيلأت
 يف كرابملا ريسفتلا اذهل هفيلأت - هللا همحر - خيشلا أدب

 .ه1١ 55 ماع يف هاهنأو ه1747١ ماع

 ءاّماع نوثالثو ةسمخ رمعلا نم هلو هأدب دق هنأ رهظي اذهبو

 . اًماع نوثالثو ةعبس رمعلا نم هلو همتأو .

 اذه يف ناك نمل نكمي ال هنأ بسحي ريسفتلا أرقي يذلاو

 ملعلا نم نكمتم جضان ملاع ةباتك لثمي ذإ ءهبتكي نأ نسلا
 و لاو ةا نم هرب ل لس كر5 عالطالا عساو «هتالآو
 . ميم

 «ىرخأ ةخسن هل خسني نم رمأ مث «ةدحاو ةخسن بتك دقو

 ناتاه الإ ريسفتلا نم خسنُي مل هنأ يل ودبي لاؤسلاو عبتتلابو
 رمأ يتلا ةخسنلاو - هللا همحر - خيشلا ةخسن :ناتخسنلا

 .اهخسنب خاسنلا

 نيتخسنلا نيتاهب ةقّلعتم ليصافت نيبأ رمألا حيضوت ءاغتباو

 : امهل فصو عم

 : ىلوألا ةخسنلا
 يهو .هكلمو خيشلا ةزوح يف تناك يتلا يه ةخسنلا هذه

 فصو اذهو - هللا همحر - خيشلا طخب رهظيس امك اهتلمج يف

 : اهل

 همحر خيشلا اهلعج ءءازجأ ةعست نم ةخسنلا هذه نّوكتت

 :تادّلجم ةعست ىف هللا
 :لوألا دلجملا

 ميركلا ريسيت نم لوألا دّلجملا) هفالغ ىلع بتك دقو



 ققحملا ةمدقم

 نباو «هدبع ىلع هللا ننم نم «نانملا مالك ريسفت يف نمحرلا

 نب هللادبع نب رصان نب نمحرلا دبع :هتمأ نباو «هدبع
 ريغص فرحبو - هللا همحر - خيشلا طخب اهقوفو (37(يدعس
 0 افلا ارس دقلو# :هلوق نم ةذوخأم ةيمستلا هذه)

 يحلب <كللتن الإ يلب وأب الو :هلوقو 4 ردم نم

 يف تعرش» :اًضيأ خيشلا طخبو ةحفصلا طسو يفو بيس

 "( ) رهش ةرغ كرابملا ريسفتلا اذه
 . (هتمعنب همتی نأ

 شماوه هيلعو - هللا همحر - خيشلا طخب دّلجملا اذهو
 لك يف ءةحفص )٠٠١( يف عقيو «ءاًصيأ هطخب تاليدعتو

 7 اًرطس )3١( ةحفص

 لأ ىف ىل ام رتو : ىلاعت هلوق ريسفت ىلإ
0 BIT 104 E تكا يتلا 

 ميحر روفع هللاو 2 ع تو

 هم أو

 هللا وجرأ ھه ۱۳٤۲ ةنس

 ا «ةمدقملا ا «اًبیرقت

 رف نورا ىف اَمَو توم

 نم )١79( ةيآلا م

 .نارمع لآ ةروس

 : يناثلا دّلجملا

 يف ةحفص (۱۹۲) يف عقيو - هللا همحر - خيشلا طخب وهو

 نم ( ) ةيالا ريسفت هلوأ ءاّبيرقت اًرطس ٠( ) ةحفص لك

 ال اثم يل اات : ىلاعت هلوق يهو 50

 ردت مكمل هلا اوُهّنأَو ةفعصُم اعضا أَيِ اولڪ

e 

 : كلاثلادلحملا

NCS a 

 ةروس ريسفت لوأ هلوأ ءاّبيرقت اًرطس (75) ةحفص لك يف

 .دوه ةروس ريسفت رخآ هرخآو «فارعألا

 عبارلا دّلجملا

 خيشلا طخب وهو
 ةروس ريسفت .لوأ هلوأ ءاًبيرقت اًرطس (71) ةحفص لك يف

 . ءارسالا ةروس ريسفت رخآ هرخآو «فسوي
 : سماخلا دلحملا

 «ةحفص (۲۲۹) يف عقيو - هللا همحر - خيشلا طخب وهو

 ‹«فهكلا ةروس ريسفت هلوأ ءاّبيرقت اًرطس (۲۸) ةحفص لك يف
 . لمنلا ةروس ريسفت رخآ هرخآو

 :سداسلا دلحملا

 نب ميهاربإ نب روصنم نب دمحم : خيشلا طخب دّلجملا اذهو
 (ه115445) ةنس بجر ۲٤ يف هتباتك متا - هللا همحر - لماز

 يئزج نيب لصفيو «ءاطخألا ريثك هّنكلو «ليمج طخ وهو
 0 7 ف رافلا فيري انف تل اذه واكو حر طنم لا ةملكلا

 دبع خيشلا طخب تاليدعتو شماوه ءزجلا اذه ىلعو

 هرخآو # َنوُحِلْفَت

 «ةحفص (۱۲۹) يف عقيو

 «ةحفص )١47( يف عقيو - هللا همحر - يدعس نب نمخرلا

 ء«صصقلا ةروس ريسفت هلوأ ءابيرقت اًرطس (۲۹) ةحفص لك يف

 . تافاصلا ةروس ريسفت رخآ هرخآو

 :عباسلا دّلجملا

 ءةحفص )١97( يف عقيو - هللا همحر - خيشلا طخب وهو

 (ّص) ةروس ريسفت :هلوأ ءاّبيرقت اًرطس (۲۸) ةحفص لك يف

 . حتفلا ةروس ريسفت رخآ هرخآو
 : نماثلا دلحملا

 «ةحفص )١57( يف عقيو - هللا همحر - خيشلا طخب وهو

 «تارجحلا ةروس ريسفت لوأ هلوأ ءاّرطس (۲۹) ةحفص لك يف

 . ةمايقلا ةروس ريسفت رخآ هرخآو

 : عساتلا دّلجملا

 يف «ةحفص (50) يف عقيو - هللا همحر - خيشلا طخب وهو

 «ناسنإلا ةروس ريسفت هلوأ ءاّبيرقت اًرطس (70) ةحفص لك

 . سانلا ةروس ريسفت رخآ هرخآو

 : ةيناثلا ةخسنلا

 : لوألا دّلجملا

 يف نانملا ميركلا ريسيت نم لوألا دّلجملا) : هيلع بتك دقو

 رصان نب نمحرلا دبع هللا ىلإ ريقفلا هقلعمل نآرقلا ريسفت
 تبتك اذكهو (نيملسملا عيمجو هيدلاولو هل هللا رفغ يدعسلا

 .دلجم لك ةرط ىلع ريسي فالتخاب اهنم اًبيرق وأ «ةرابعلا هذه
 يف يتقيرط نأ ملعا : هيبنت) :يلي ام ةحفصلا طسو يفو

 الو «اهيناعم نم ينرضحي ام ةيآ لك دنع ركذأ ىنأ ريسفتلا اذه

 قاس اورو اا عضاوملاب قّلعتي ام يركذب يفتكأ

 ةقحاللا عضاوملاب
 عيضاوملا عيمجو «ماكحألاو ءصصقلاو ءرابخألا هيف ىنثت

 نم كلذ يف امل ؛هعيمج هربدتب رمأو «ةميظع مكحل «ةعفانلا

 حالصإو «نطابلاو رهاظلا حالصو «فراعملاو مولعلا ةدايز

 .(اهلك رومألا
 - خيشلا طخب دّلجملا اذه نم ريثكو

 «يناثم» هنأ باتكلا اذه فصو هللا نأل ؛ة

 الإ - هللا همح

 عم «همقر ركذ دعب دلجم لك ةرط ىلع تبتك ةرابعلا هذه نأ ظحالي )١(

 ةرابعلا تءاج يناثلا دلجملا ةرط يفف .ظافلألا ضعب يف ريسي فالتخا

 نمحرلا مالك ريسفت يف نانملا ميركلا ريسيت نم يناثلا دلجملا) :اذكه

 هيدلاولو هل هللا رفغ يدعس نب هللادبع نب رصان نب نمحرلا دبع :هعماجل
 ريسيت نم ثلاثلا دلجملا) :ثلاثلا دلجملا يفو (نيمآ . .نيملسمللو

 نب رصان نب نمحرلا دبع :هللا ىلإ ريقفلا هعماجل نآرقلا ريسفت يف نمحرلا
 رفص رهش هنأ ودبي يذلاو «لصألا يف ةحضاو ريغ ةملكلا (5) .(يدعس
 .لوألا عيبر رهش ةياهن يف ءزجلا اذه متأ خيشلا نأل «مرحم وأ



 ققحملا ةمدقم

 طخب ىهف (45) ةحفصلاو (”7) ةحفصلا نيب ام تاحفصلا

 اير للا ةيادبو - هللا همحر - خيشلا طخل رياغم
 .ىلوألا ةخسنلاك

 ۰ : ىناثلا دّلجملا
 «ناكيربلا نسحلا يلعلا نسحلا يلع ا طخب وهو

 دبع خيشللو ءىلوألا ةخسنلا لثم هتياهنو دّلجملا ةيادبو
 هنأ ىلع لدي امم تابيوصت هيلع هللا همحر يدعسلا نمحرلا

 اًرطس )۳١( ةحفص لك يف ءةحفص (۱۷۷) يف عقيو هأرق .

 . ابيرقت
 :كلاثلا دّلجملا

 يتنثا خسنب لوألا أدب «ناخسان دّلجملا اذه خسن دقو

 كلذلو «ةريثك هءاطخأو «ميقس هطخ نكلو «ةحفص ةرشع

 فئاحصلا) : ةيناثلا ةحفصلا ىلع هطخب هللا همحر خيشلا بتك
 دنع اهيف ينأتلا لمألا «ميقس اهطخ ءزجلا اذه نم ىلوألا

 طخب ءزجلا رخآ ىلإ ةيلاتلا فئاحصلا تخسن مث (اهحيحصت

 امسا ءزجلا اذه ىلع بتكي ملو «لوألا طخلا نم لثمأ رياغم

 ش . نيخسانلا

 (81) ةحفص لك «ةحفص )٠١١( يف ءزجلا اذه عقيو

 . ىلوألا ةخسنلا يف هليثمك هتياهنو دّلجملا ةيادبو . اًرطس
 : عبارلا دّلجملا
 خيشللو «ماسبلا دمحلا ناميلس خيشلا طخب ءزجلا اذهو

 همحر هدي طخب تابيوصت ضعب هيلع يدعسلا نمحرلا دبع
 ءاّرطس (۲۸) ةحفص لك يف «تاحفص )۱٩۳( يف عقيو هللا

 :ىلوألا ةخسنلا يف امك هتياهنو دلجملا ةيادبو
 :سماخلا دّلجملا
 ةعابطلل هللا همحر خيشلا هب ثعب يذلا وه دّلجملا اذهو

 .رمألا لوأ

 ءزجلا اذه عم تعبط يتلا ةمدقملا هدي طخب خيشلا بتكو

 لوأ دنع ةعبطلا هذه شماه يف اهتبثأ ةمدقم يهو «عبط ام لوأ

 خيشلا طخ نع لقن دلجملا اذهو «فهكلا ةروس ريسفت

 خيشلا قحلأ دقو «هبتاك مسا هيلع سيلو ءهللا همحر فلؤملا
 ةماع ظافلأ ريسفتو «ريسفتلا لوصأ نم اًلوصأ هب هللا همحر

 طخب يهو (اهتفرعم ىلإ جاتحيو .ءاهدورو نآرقلا يف رثكي

 رخآ يف ةعبطلا هذهب ةقحلم اهتلعج دقو «هللا همحر خيشلا

 .ريسفتلا

 باطخلل لقن مث «هتايوتحمل سرهف ءزجلا رخآ يفو
 همحر فيصن دمحم خيشلا ىلإ هللا همحر خيشلا نم هّجوملا
 يف هدجت باطخلا صنو ,ه1797/4 /۲ 5١/ يف خرأ دقو ا

 يف «ةحفص )۲٠١( دّلجملا اذه تاحفص ددعو «ةمدقملا هذه

 ريسفت ةلوأ ءاًرطس )۳١( ءزجلا اذه تاحفص نم ةحفص لك

 اهدعب مث «لمنلا ةروس ريسفت رخآ هرخآو ءفهكلا ةروس
 . ىنسحلا ءامسألا ريسفتو ريسفتلا لوصأ نم لوصأ

 :سداسلا دّلجملا

 ةروس لوأ نم هتيادبو ء هللا همحر خيشلا طخب دّلجملا اذهو
 تاحفص ددعو . تافاصلا ةروس ريسفت ةياهنب هتياهنو صصقلا

 )۲۰١-۲۸( نيب ام ةحفص لك يف «ةحفص )١65( ءزجلا اذه

 . ىرخألا ةخسنلا يف هليثمك هتياهنو هتيادبو «اًرطس
 : عباسلا دّلجملا

 همحر ماسبلا هللادبعلا دمح نب ناميلس : خيشلا طخب وهو
 ةحفص لك يف «ةحفص )۱١١( ءزجلا اذه تاحفص ددعو هللا

 ةخسنلا يف هليثمك هتياهنو ءزجلا ةيادبو ءاّرطس (۲۲)

 .ىرخألا

 : نماثلا دّلجملا
 ءزجلا اذه تاحفص ددعو «هللا همحر خيشلا طخب وهو

 . ةحفص )۲١١(

 ةروس ريسفتب يهتنيو «تارجحلا ةروس ريسفت لوأ نم أدبيو
 : نالا

 امنيب «ءازجأ ةينامث ىلع يوتحت ةخسنلا هذه نإف اذهبو

 . ءازجأ ةعست ىلع ىرخألا ةخسنلا

 تناك دقف هتعابط امأو «ةطوطخملا ريسفتلا خسن نع اذه

 هللا همحر خيشلا ثعب ذإ ءهنم سماخلا ءزجلا ةعابط اهتحتاف

 ةمتاخ يف ةنّودم ةلاسرب هللا همحر فيصن دمحم خيشلا ىلإ

 ١/١/ يف ةخرؤم (ب) ةخسنلا نم سماخلا دّلجملا

 :اهّصن اذه رياغم طخب خيشلا طخ نم تلقن دقو .ه 4

 دمحم خيشلا ماقملا مرتحم ةرضح «ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . نيما هللا هظفح فيصن

 مكباتك باوج قبس .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا
 انريسفت مكل تلسرأ ثيح مكفلكن اننإ مث ءهلوصو لمآلا

 ىلع راصتقالا ىلع رظنلا عقو .هنم سماخلا دّلجملا ريبكلا

 لوصأ نم تايلكو لوصأب هانمتخو ةمدقم هل انلعجف «هعبط

 «ةخسن فالآ ةسمخ هنم عبطي نأ ديرنو ءريسفتلا تايلكو

 ىلوتي نم رايتخا يف مكبانجل رايتخالا نوكي نأ تببحأو
 نم وأ «دماح خيشلا وأ «بيطخلا نيدلا بحم امإ «هعبط

 «فرصملا انيلع داز ولو ءهيف ةماتلا ةيانعلا ىلع هثحتو حجرت

 لك مكل ملسي يلهوعلا دمحملا هللادبع : خيشلا تيصو دقو

 باوثلا مكييثي نأ هللا وجرأو ءهعبط لجأل نوبلطت يذلا
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 تنأف ءءازجلا لضفأ انع كيزجيو «كيعاسم ركشيو «ليزجلا

 قفوملا هللاو «.ءيش لك يف سفنلا ضوع كرمع لاط

 .مالسلاو

 يدعسلا رصانلا نمحرلا دبع ١2!كبحم

 . اهيلإ ةديدشلا ةجاحلل ريسفتلا تايلكو لوصألا

 اذه دارفإ نم هدوصقم نع - هللا همحر - خيشلا نابأ دقو

 :لاقف ©اءزجلا اذهل اهبتك يتق ٍةمّدقملا يف ةعابطلاب ءزجلا

 رشن يف باحصألا نم ريثك نم. لاؤسلا يلع رركت دقو)
 «ةريبكلا ةدئافلا نم هنوري امل اوخلأو ؛ةعيمج اذه انريسفت

 هذه ىف اًضيأو «طوسبم هنأل ؛ اًدج بعصي كلذ نأب ترذتعاف

 كلذل ءةلوطملا بتكلا يف سانلا تابغر تلق تاقوألا
 ءزج ىلع راصتقالا وهو ءاوبلط ام ضعب رشنل مهتباجإ تببحأ
 ءزجلا ىلع رايتخالا عقوو «ريسفتلا اذه ءازجأ نم دحاو

 لصحي ال امف ءلمنلا رخآ ىلإ فهكلا ةروس نم طسوألا

 ءه710١ ماع دّلجملا اذه عبط دقو .(هعيمج كرتي ال هعيمج

 بحم خيشلل باتكلا ءازجأ ةيقبب - هللا همحر - خيشلا ثعب مث

 عبطف ءهلك باتكلا ةعابط متأف - هللا همحر - بيطخلا نيدلا

 ىلإ ثعب اًبيرقت رهشب هتافو لبقو ءه١۳۷١ ماع يف باتكلا

 تركذ ام لثم ريسفتلا) : اهيف لاق ةلاسر ليقع نب هللادبع انخيش

 كلذ دعبو «نامز نم مزالم ةدع لوألا ءزجلا هنم ينلصو «كل

 ىرخأ ةلاسرب ثعب مايأ ةرشعب اهدعبو "”(ربخ هنع انءاج ام

 ةيقبو «يناثلا ءزجلا نم اًضيأ مزالم ينلصو مكديفأ) : اهيف لاق

 ءاش نإ مهنأ فيصن خيشلا ركذيو ءريسفتلا نم لوألا ءزجلا

 اذهبو .“(هلهسو كلذ هللا ري .هزاجنإ يف نودهتجم هللا
 دبي مل هنأ ودبيو ءالماك باتكلا ري مل هللا همحر خيشلا نأ نّيبتي

 رهشب ةقباسلا هتلاسر دعب يفوت ذإ «هنم عبط ام ىلع تاظحالم

 . اًبيرقت
E ê 

 «تاعبطلا لوأ اهنإف ينمزلا قبسلاب اّلوأ ةعبطلا هذه رّيمتتو
 ناكو الإ ةعبط كانه سيلف «ةقباسلا تاعبطلا عيمج لصأ يهو

 ءاهريغ نم ملسأ كلذب يهو .ةعبطلا هذه ىلإ اًدئاع اهلصأ

 ينعي ال اذهو ءتافيرحتلاو تافيحصتلاو ءاطخألا يف لقأو

 : اهنايب نم دب ال ظحالم مث ذإ «لصألل اهتقفاومو ءاهتدوج

 : لوألا ظحلملا

 دمعي ثيح «تايآلا ريسفت يف خيشلا ةقيرط يف فرصتلا

 لوقي اًنايحأو ءاّنايحأ تايآلا ركذ ىلإ - هللا همحر - خيشلا

 يف اًمالك دروي اًنايحأو صصقلا نم ةصق تناك اذإ ءةصقلا خلإ

 كلذ نوححصملا ريغيف «ةيآلا ركذ هب دصقي ال ريسفتلا قايس

 يف نوبطشيو همالك نورّيغيو «ةلماك تايآلا داريإب نوموقيف

 .هنم الدب تايآلا وأ ةيآلا نوعضيو «ةطوطخملا

 :كلذ ةلثمأ نمو

 نوراق نإ) :اذكه نوراق ةصق دروأ هللا همحر خيشلا نإ

 بطشف «ةصقلا رخآ ىلإ (مهيلع ىغبف ىسوم موق نم ناك
 تايآلا اودروأو ء(ةصقلا رخآ ىلإ) :هلوق ىلع نوححصملا

 . ححصملا طخب ةخسنلا شماه يف يهو «ةلماك

 دروأ ثيح توبكنعلا ةروس يف طول ةصق داريإ دنع اذكو

 :هلوق ىلإ #ءهيوَمِل لاق ذإ اولو :ىلاعت هلوق نم تايآلا

 ىلإ تايآلا اومتأف َنِسْنْمْلا ِرَوَمْلا ىلع ٍنرشنأ بر َلاَقل

 يف يهو دولي رَ هسي هسا آهن انكسر دول : هلوق
 . ححصملا طخب ةخسنلا شماه

 : يناثلا ظحلملا

 ىلإ ريسفتلا خيشلا مّسق ثيح «باتكلا ميسقت يف فرصتلا

 تناكو «ىرخألا يف ةعستو «خسنلا ىدحإ يف ءازجأ ةينامث

 ءءازجأ ةينامث يف ةيفلسلا ةعبطملا اهيلع تدمتعا يتلا ةخسنلا

 ِتومَسلَأ ىف ام هلو : ىلاعت هلوق ريسفت ةياهنب اهنم لوألا يهتني
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 ميجر روفع هللاو ءا نم بدعنو اك نَمِل_ُرْفْنَي ضَرَألا ىف اَمَو

 ريسفت ةياهنب ءزجلا ةياهن اولعجف )١19( نارمع لآ ةروس يف

 نم لوألا دّلجملا مت) ءزجلا ةياهن يف اوبتكو «نارمع لآ ةروس
 ةمالعلا هفلؤم ةخسن نع نآرقلا ريسفت يف نمحرلا ميحرلا ريسيت

 دّلجملا هيليو «يدعسلا رصان نب نمحرلا دبع خيشلا ليلجلا
 بر هلل دمحلاو ءءاسنلا ةروس ريسفت هلوأو «يناثلا

 يتلا ةخسنلا ميسقت لب ءاولاق امك رمألا سيلو 2*(نيملاعلا

 . اوركذ ام فالخ ىلع اهودمتعا

 :ثلاثلا ظحلملا

 ريسفتلا يف ةعبطلا هذه ىلع نومئاقلا داز دقل «تادايزلا

 يف ال ءاهيلإ ةراشإلا متي مل هنأ الإ ةريسي تناك نإو «تادايز

 : كلذ نمف «تادايزلا عضاوم يف الو «ةمّدقملا

 «هتيادب لبق ميركلا نآرقلا ءازجأ نم ءزجلا مقر ةدايز ١-

 رهظي اميف باطخلا نأل ء(دمحم) :ىلإ ةخسنلا يف ةملكلا تفحصت )١(

 صن رظنا (۲) . طخل رياغم طخب وهف - هللا همحر - خيشلا ةباتك نع لوقنم

 ةعفانلا ةيوجألا (") .ةعبطلا هذه نم فهكلا ةروس ريسفت لوأ دنع ةمدقملا

 ةعقاولا لئاسملا نع ةعفانلا ةبوجألا (؟) )۲۹١(. ةعقاولا لئاسملا نع
 -.(١/588)(ه) .(؟9م)
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 ءزجلا) ةحفصلا طسو يف اًناونع اوبتك ثلاثلا ءزجلا ةيادب لبقف

 ةخسنلا يف سيلو «عبارلا .ءزجلا دنع اذكو “(ثلاثلا
 نب تو ارك اوريشي ملو «كلذ نم ءيش ةطوطخملا

 . هللا همحر خيشلا مالك

 عضاوم يف (ىلاعت لاق) :وأ (ىلاعت هلوق) : ةلمج ةدايز -؟

 نأ عم ءءاسنلا ةروس لوأ يف اهتدايز كلذ ةلثمأ نمو «ةريثك

 تايآلا ركذب مالكلا أدبي نأ - هللا همحر - خيشلا ةداع

 . "”ةلمسبلا دعب ةرسفملا

 : يلاعت هلزق ريبصت يف كلذو ؛مهرايد نم :هلوق ةدايز -۳

 نو کا یش الو كمان هی ل كفي ا و
 كفسي ال نأ مهيلع ضرفف) : خيشلا لاق ثيح «ةيآلا 4ٌكرتيِد

 اودجو اذإو ءاّضعب مهضعب جرخي الو «ضعب مد مهضعب
 (مهرايد نم) ةلمج اودازف (هؤادف مهيلع بجو مهنم اًريسأ

 .(مهرايد نم اًضعب مهضعب جرخي الو) : اذكه صنلا راصف

 ىلإ انلسرأ #و# يأ) : هللا همحر لاق كلذ ةلثمأ نمو - 4

 . (مهرمأف « اًبيعشإل ةروهشملا ةفورعملا ةليبقلا 4نيدم

 انلسرأ #و# : يأ) : اذكه هتادايزب راص ىتح صنلا لدعف

 يذلا اًبيعش مهاخأ ا ةفورعملا ةليبقلا #نيدم ىلإ#

 . (مهرمأ

 . هللا باذع مهذخأف (هوبذكف) خيشلا لاق ليلقب اهدعبو

 باذع :يأ (ةفجرلا مهتذخأف هوبذكف) تراصف تلدعف

 . شا
 ىف لوبقم فرصت فّرصتلا ضعبو ءاَّدج اًريثك اذهو

 08-5 امإ «مالكلا قايس يف أطخل وأ ءهيلإ ةجاحلل ؛لصألا

 وأ صقنب امإو «كلذ وحن وأ ثنؤم ىلع ركذملا ريمضلا
 هنإ الإ لصألا يف اًلوبقم ناك نإو فرصتلا اذه نكلو «هوحن

 نم ءيش ىلإ ححصملا رشي ملو «هيلع هبني مل
 عبارلا ظحلملا

 رهاظ لب - اًنطاخ اًحيحصت لمجلا ضعب يف حيحصتلا

 : كلذ نمو - أطخلا

 نمل َكِلَد» : ىلاعت هلوق ريسفت يف هللا همحر خيشلا لاق ١-

 كضاح ٌهْلَمَأ یکی هَل سِلل) : 4راا دجسلا كرا مَآ کی ل

 ل ٌديعب وأ ءرثكأف رصق ةفاسم هنع ناك نأب 4و ارخلا دجنسلا

 . (يدهلا هيلع بجي يذلا اذهف افرع

 ىلإ (هنع) تريغ ثيح بجعلا نم و

 نأب) :اذكه صنلا ءاجف (تافرع) ىلإ (اًقرع) ةملك وأ دنع

 يذلا اذهف «تافر دنع اًنيغب وأ ءرتكأذ رضق ةفاسم,دبع ناك
 اع ت
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 | .أطخلا اذه ةدّلقم تاعبطلا لك تعباتت دقو

 نم غوسمب وأ رهاظ غوسم نودب نوكي ام ليدعتلا نمو -؟
 : كلذ لاثمو «ليدعتلل ةراشإ نود ححصملا رظن ةهجو

 منك نو :ىلاعت هلوق ريسفت يف هللا همحر خيشلا لاق

 مكنيب أشن ذنم هنوفرعت متنأو) «ةيآلا اربع ع اتل اَنْ ٍبْبَر يف
 . (هللا دنع نم هنأ معز باتكب مكاتأف أرقي الو بتكي ال

 . هللا دنع نم هنأ مكربخأ) : ىلإ (معز) ةملك تريغ

 : سماخلا ظحلملا

E 

 45ي مه وأ لا

 «نيتطوطخملا يف اذكه (ةبوتلاب الإ هللا هرفغي ال كرشلاف)

 ذهو “(ةبوتلاب هللا هرفغي ال كرشلاف) ةيفلسلا ةعبطلا يف ءاجو
 . "”تاعبطلا تعباتت كلذ ىلعو « عينش أطخ

 ىرخأ ةعبط ريسفتلا عبط «نينسب ةعبطلا هذه روهظ دعبو
 دمحم ذاتسألا تفّلك ىتلا ءةيديعسلا ةسّسؤملا قيرط نع

 نم هنأب فصوي راجنلاو «باتكلا حيحصتب راجنلا يرهز
 باتكل هحيحصتك ىرخألا لامعألا ضعب هلو «رهزألا ءاملع

 ةعبطلا تحضأ اهنأب تزّيمت ةعبط ةعبطلا هذهو «يعفاشلل مألا

 اهعبط تدمتعا لب ءاهدعب ريسفتلا تاعبط رئاسل ةدمتعملا

 ةيبرعلا ةكلمملا يف داشرإلاو ةوعدلاو ءاتفالل ةماعلا ةسائرلا

 ةسّسؤملا يف نظلا مهناسحال كلذ ناك دقو «ةيدوعسلا

 كلت رار رووا اج دلملا يدمج يا ردعاو ءاهححصمو

 : اهنم ةلمج انه ركذأ «ةعبطلا

 :لوألا ظحلملا
 نود «ةيفلسلا ةعبطلا ىلع اًيلك اًدامتعا ةعبطلا هذه دامتعا

 لعج دامتعالا اذهو «ءةغبطلا ةمدقم ىف كلذ ىلإ ةراشإلا

 هلع لع قالت ةفلتلا ةحطلا ىلع اكياس ةر رك ملا ظطحااملا
 ىلإ تعمجف رمألا راجنلا ةعبط تداز دق لب ءاًضيأ ةعبطلا

 ةيفلسلا ةعبطلا نأ ولو ءرطخأو دشأ ىرخأ ظحالم كلذ

 رمألا ناكل راجنلا ىلإ اهحيحصتب دهعي نأ لدب تروص
 .نوهأ

 )١()١54/1(. )۲( ب ةطوطخملا )۲/۲١( /؟) ةيفلسلا ةعبطلاو "2 .

 )۳( ب ةطوطخملاو «(47/5) ةيفلسلا ةعبطلا رظني )8/5”0(. )4(
 «ةيفلسلا ةعبطلا .(875) ب ةطوطخملا )١//!١١(. نم ۲۸ ص رظنا(0)

 .(ا//1) ةيفلسلا ةعبطلا نم (ب) طوطخملا )١88/1()5(. ) )۷رظني

 راجنلا ةعبط )١/ ۲۸۷(.
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 : ىناثلا ظحلملا

 : ريسفتلا نم تايآلا عقاوم يف فّرصتلا
 تايآلا ركذيف أدبي نأ - هللا همحر - خيشلا ةداع ترج دقل

 بقع ةأزجم اهريسفت يف عرشي مث «ةلماك اهريسفت ديري يتلا
 اذإ تايآلا ركذب هللا همحر موقي نايحألا ضعب يفو «كلذ

 ةليلق نايحأ يفو «ةصقلا رخآ ىلإ لوقيف «ءايبنألل اًصصق تناك

 ىلعو «ةرشابم اهريسفت يف عرشيف ةلماك تايآلا ركذ لفغي

 لعج ىلإ دمع راجنلا نكلو «ريسفتلا قايس يرجي كلذ
 ت فا نيو انو ر تنها ىلغا يالا

 يف قايسلا بارطضا يتأي انه نمو «ريسفتلا يف تايآلا فذح
 ةفاضإلا وأ «تاملكلا ضعب فذح ىلإ رطضيف نايحألا ضعب

 .كلذ وحن وأ

 :ثلاثلا ظحلملا

 :ةدايزلاب فّرصتلا

 يفف «ريسفتلا يف داز نأ راجنلا لمع ام بجعأ نم نإ

 تايآلا ضعب ريسفت - هللا همحر - خيشلا كرت عضاوملا ضعب

 .هدنع نم اهريسفتب راجنلا موقيف ءاّورهس

 اهيلع تدمتعا يتلا ةخسنلا نوكت ىرخأ عضاوم يفو

 موقيف «تايآلا زواجت خسانلا نأل ؛ةصقان ةيفلسلا ةعبطلا

 ةريثك عضاوملا هذهو .تايالا هذه ريسفتب هلبق نم راجنلا

 ىلإ اهضعب يفو «تاحفص ىلإ عقاوملا ضعب يف لصت ءاّدج
 : اهل ةلثمأ هذهو «تاملك ىلإ ىرخأ يفو ءرطسأ

 نم )۲٠۷( ةيآلا ريسفت (ب) ةيطخلا ةخسنلا نم طقس ١-

 ىرْشَي نَم سالا نيو : لجو زع هللا لوق يهو «ةرقبلا ةروس

 ىلع ءانبو داسيا كفوُمر هاو هلآ تاك ءاي ةت
 راجنلا ءاجف «ةيفلسلا ةغبطلا نم تطقس ةخسنلا نم اهطوقس

 ىلإ حجرو «تادرفملا

 ملو «ريثك نبا ريسفتو «حاحصلاو سوماقلاك ؛ عجارم ةلمج
 - خيشلا مالك نم سيلو «همالك نم مالكلا نأ ىلإ رشي

 نم ءادتبا هتعبط نم فصنو نيتحفص يف اذه عقو دقو - هللا

 ص ةياهن ىلإ لوألا دلجملا نم (107؟) ةحفصلا فصتنم

 - خيشلا مالك نم سيل هنأ ملعي مالكلل ئراقلاو )۲٥٤(«.

 امب رسفي امنإو ءرداصم نم لقني ال خيشلا نأل - هللا همحر

 .باتكلا لوأ يف كلذ ررق امك «هيلع هللا حتف

 ىف هتدايز «راجنلا اهداز يتلا ةليوطلا تادايزلا نمو -؟

 يناعمب أدبو «هدنع نم ةيبآلا رسفف

 ثيح «ماعنألا ةروس نم )١١6-1١1( مقر تايآلا ريسفت

 تاحفصلا ىف راجنلا اهرسفف ءاهرسفي ملف خيشلا اهزواجت

 ملو «يناثلا ءزجلا نم )٥١[٤. 55١ ٤٥١( ماقرألا تاوذ

 خيشلا بولسأ سيل هنأ هبولسأ نم رهاظو «فرصتلا ىلإ رشي
 ىنعملا ركذ مث «ةيظفللا يناعملاو تابارعالا ضعبب ىتأ ثيح
 فرصت (444) ةحفصلا يف هنأ هرمأ بيجع نمو .يلامجإلا

 ىلإ شماهلا يف راشأو «ىرخأ ىلع ةملك مدق نأب اًريسي اًفرصت
 . تاحفص ثالث ةدايزب هفرصت ىلإ رشي ملو «فرصتلا كلذ

 ملق قبس جحلا ةروس نم )٥١« 0١( نيتيآلا ريسفت يف ٣-
 هذه نيبو امهنيب عمجف 05 مقر ةيالا ىلإ - هللا همحر - خيشلا

 ميعنلا تانج يف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاف) بتكف ةيآلا

 رك ولا دم يع يال

 ريسفتلا رييغت ىلإ راجنلا دمعف ءبتك ام قفو ىلع ةبآلا

 فصنو ةحفص ىلإ اهعومجم لصي ةليوط ةدايز ةدايزلاو

 . ليدعتلا نم ءيش ىلإ رشي ملو “"اًبيرقت ةحفصلا
 ا ا ل ل

 اسلا مهل تك ام

 E a GN CE تكل

 «نونمؤملا ةروس نم )٤١( مقر ةيآلل هريسفت قايس يف
 اهسفن ةروسلا نم اهنظ راجنلا نأ ودبي نكلو ءاهب اًدهشتسم
 ملو «قلعي ملو «خيشلا ىلإ هبسنو هسفن دنع نم اًريسفت اهرسفف

 . "' اًبيرقت ةحفص يف عقت ةدايزلا هذهو «همالك نم هنأ نيبي

 هتادايز ىلع شماهلا يف اًنايحأ قلعي هنأ هلاح بيجع نمو

 . هللا همحر خيشلا مالك ىلع قيلعت اهنأكو

 عبارلا ظحلملا

 : تابقعتلاو يشاوحلا

 نم ةريثك عضاوم يف هللا همحر خيشلا بقعتب راجنلا ماق دقل

 ءهتمهم) ىدعتف تابقعتلا كلتل شماوه عضوو ريسفتلا
 تدعب ءارآب ميقلا ريسفتلا اذه ىلع قلعي حارف «هروط زواجتو

 * امم هيناعم ىلجأ يف قحلا تبناجو «باوصلا نع

 كالا ليغأو ارقا نكغو# فلؤملا ىلإ ءانآو «تاحلا

 مل هدنع نم ءارآب هلاوقأ درو «فلؤملا ىلع ضرتعا هنأ امك

 «كلذ هقح نم سيل هنأ عم .باوصلاو قحلا ىلإ اهيف قفوي

 امنإو «هراتخا اميف فلؤملا ىلع  ضرتعي نأ هتمهم نم الو
 . “(هحيحصتو ّصنلا قيقحت يه هتمهم

 تاضارتعا تابقعتلا هذه نم باتكلا لوأ ىف يذلاو)

 هطسو يف يذلا امأ ءاهوحن وأ ةظفل وأ راك نع حج

 €: : هناحبس هلوق دروأ ع هللا همحر -

 اذه هب هوش

 (؟) .ةعبطلا هذه يف امب هنراقو 2109 ۳٠۸/١« راجنلا ةعبط رظنا )١(
 )555/١(. )٤( راجنلا ةعبط رظني (") 076٠(. /5) راجنلا ةعبط رظني

 ىلع راجنلا قيلعتو قيفلت نع راتسلا فشك :ماسبلا ناميلس دمحم خيشلا
 .(۷) يدعسلا نمحرلا دبع خيشلا ريسفت
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 يف ولغو «هللا مالكل فيرحت ةميخو تاضارتعا يهف هرخآو
 بذكو ءاملعلل صقنتو «مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا
 .“”(مهيلع

 هذهو «هبولسأو خيشلل اًمهتم هتاقيلعت مظعم يف ناك دقلو

 امك ةقلق ةرابعلاو) :لاق كلذ رهظت يتلا هتاريبعت ضعب

 اهيف ةرابعلا) ."”(حاضيإ ىلإ جاتحت ةمهبم ةرابعلا) «''”(ىرت
 ةرابعلا يفو) «“(لاقي نأ حضوألاف بارطضالا نم ءيش

 ی امك رق
 كلت راوع ماسبلا ناميلس نب دمحم خيشلا نابأ دقلو

 I لا ا

 د ل ا ل ل للا
 .(يدعسلا

 نم همعز اميف راجنلا ءاطخأ ىلع ةلاد ةريثك ةلثمأ ركذو

 ىلع ةلاحالاب يفتكأو - هللا همحر - خيشلا اهيف عقو ءاطخأ

 عقو ةرهاظ ءاطخأل يوق يملع دقن اهيفف «ةعتاملا ةلاسرلا كلت

 اهلالخ نم نيبأ طقف تابقعت ثالث ىلإ انه ريشأو «راجنلا اهيف
 جاتحت يتلا تابقعتلا امأو (راجنلا عينص ءوس نم اًريسي ايش

 . ماسبلا دمحم خيشلا ةلاسر ىلإ اهيف ليحأف يملع دقن ىلإ

Nهب هللا همحر خيشلا ةئطخت : 

 نإق# :ىلاعت هلوق هريسفت يف - هللا همحر - لا لاق

 اچ اع اك یا هت قع ذنب آي هل لي ا اہک
 لخديو ءاًحيحص الإ نوكي ال ٍئعرشلا حاكتلا نأل ؛اهأطيو

 «نيتخسنلا ىف اذكه (قافتالاب اذهو ءءطولاو دقعلا هيف

 ا طقسأ هكر ءراجنلا اهيلع دمتعا يتلا ةيفلسلا ةعبطلا

 «اًحيحص نوكي ال يعرشلا حاكنلا نأل» :ةرابعلا تراصف

 يف راجنلا لاق مث - هللا همحر - خيشلا لعف سيلو «هلعف اذهو

 ةرابعلا يف «خلا يعرشلا حاكنلا نأل» :هلوق شماهلا

 يعرشلا حاكنلا نأل» :لاقي نأ باوصلاو «بارطضا

 أطخأف «ءاملعلا عامجإب ءطولاو دقعلا هيف لخدي «حيحصلا

 .همعزب خيشلا أظخ لدعو «خيشلا أطخ مث راجنلا

 - خيشلا لاق : كلذ نمف ءاهل لحم ال تاقيلعت ماحقإ -؟

 كرشلا نود اميف هبرو دبعلا نيب يذلا ملظلاو» - هللا همحر

 لاق ىنعملا اذه يفو) :راجنلا لاق .«ةمكحلاو ةئيشملا تحت

 :ديحوتلا ةرهوج بحاص
 هبنذ نم بتي ملو تمي نمو

 هبرل ضوفمهرمأف
 خيشلا لاق :هلحم ريغ يف كاردتسالا -"

 ةدايزو «ةدوجوملا ةمعنلا ءاقب هيف ركشلاف»

 - هللا همحر -

 معنلا يف

 . .معنلا ءاقب هيف ركشلاف» :هلوق شماهلا يف لاق .«ةدوقفملا

 ديق ركشلا» :مهلوقب ىنعملا اذه نع ءاملعلا ربع «خلا

 رايتخا يف خيشلا أطخ هنأكف (©9«ددقفملل ديصو «دوجوملل

 ظفللا رايتخا يف عساو رمألا لب ءأطخب اذه سيلو «ظفللا

 .بتسائملا

 :سماخلا ظحلملا

 صنلا عيزوت ءوس
 نأ ىلإ دمعو تارقف ىلإ صنلا عيزوت ةداعإب ماق ثيح

 ةلمجلا ءازجأ قرف دقف هيلعو ءاّدج ةريصق تارقفلا كلت نوكت

 يف طرشلا لعف دجن ذإ هقايس نع مالكلا عطقو ءرطسألا نيب
 ءرخآ يف هليلعتو رطس يف لولعملاو ءرخآ يف هباوجو رطس
 لقأ نوكت نأ نكمي هتاحفص نأ عم اًدج ريسفتلا مخضت كلذلو

 . ميخضتلا كلذ ءارو نم فدهلاب ملعأ هللاو «ريثكب كلذ نم

 راجا لمع نأ ىلع ةا ةا إكسل ظفعالملا وده ذإ
 . ريسفتلا اذه ىلع اًنيمأ المع نكي مل

 هتروصب جرخي مل ريسفتلا نأ حضتي ضرعلا اذه لمجمبو

 اخسن تناك تاعبطلا عيمج ذإ - هللا همحر - خيشلا اهبتك يتلا

 ةعبطلا ىلع اهبحاص اهيف دمتعا يتلا «راجنلا ةعبط نع ةروركم
 مل يتلا ةيناثلا ةخسنلا ىلع تدمتعا ةيفلسلا ةعبطلاو «ةيفلسلا

 فيرحتلا ضعبو صقنلا ضعب اهيف ناكو «خيشلا طخب نكت
 . خاسنلا نم

 ىلإ ةساملا ةجاحلا رهظت ىتلا ةروصلا هذهب رمألا ناك املو

 هذارأ اق ينص ا لا اذه جارخإ

 اذه يف نينس ثالث لمعلا ىلإ تدمع دقف هللا همحر خيشلا

 .ةّمذلل اًئربمو ةملثلل اًداس لمعلا نوكي نأ ايجار باتكلا

 :هب تمق يذلا لمعلا

 نم ريسفتلا اذهب ىنتعا نمل رفوتي مل رمأب يلع هللا ّنم دقل

 خيشلا ةزوحب تناك يتلا (أ) ةخسنلا ىلع لوصحلا وهو «لبق

 يهو «يفوت نأ ىلإ هتيانع لحمو هرظن تحتو - هللا همحر -
 عيمج لصأ تناك يتلا (ب) ةخسنلا نم ملسأ ةلمجلا يف

 هيلإ تيعس يذلا فدهلا ناك لمعلا يف تأدب املو «تاعبطلا

 نود - هللا همحر - خيشلا هبتك امك ريسفتلا جارخإ :وه اًدهاج

 امب تمق كلذ ىلعو «صقن وأ ةدايز وأ «ليدبت وأ ليدعت

 : يلي
 تايآلا تابثإ : كلذ نمضتيو ءوه امك ريسفتلا خسن : :الوأ

 )5()٠١5/١(. )9()١159/1١(. )5()١/ .(9) قباسلا ردصملا )١(

.(0/0(D .(T€T/0(0) (TE 



 ققحملا ةمدقم

 تايآلا دروي نيحف - هللا همحر - خيشلا اهبتك امك ةرسفملا

 :لوقيو اهنم اًءزج دروي نيحو «لعف امك ةلماك اهدروأ «ةلماك

 ناتخسنلا قرتفت نيحو «هجولا اذه ىلع اهتبثأ ءةصقلا خلإ

 دقو ءهللا لوحب اًقحال اهنيبأس ىتلا ةلباقملا دعاوق قبطأ

 ناي ام علا ياتار
 تارقف ميسقت نوكي ثيحب ءاّديج اًعيزوت صنلا عيزوت ١-

 قايسلا عطقأ الأ تدهتجاو «هيناعمب اًلصتم هئازجأو مالكلا

 تايآلا وأ ةيآلا ريسفت أدبأ نأو «نيتفلتخم نيترقف نيب دحاولا

 .رطسلا لوأ نم

 نكي مل اذهو ءاهريسفت ةيادب يف ةرسفملا تايآلا ميقرت ١-

 ةلوهس لجأل امهم هتدجو نكلو - هللا همحر - خيشلا لمع نم

 .تايالا عضاوم ةفرعم

 ىفخت ال يتلا ةرهاظلا ةيئالمالا ءاطخألا ضعب حيحصت -۳

 . ملق قبس اهنكلو - هللا همحر - خيشلا ىلع
 هيف ليدعتلاو ريسفتلا يف لخدتلا مدع ىلع تصرح دقلو

 :تالاح ثالث يف الإ هوجولا نم هجو يأب

 «باوصلا تبثأ انهف «تايآلا يف أطخلا نوكي نأ :ىلوألا

 نأ ثدحي نايحألا ضعب يف نكلو ءأطخلا ىلإ تفتلأ الو

 ةروسلا يف وأ «ةروسلا ريغ يف تايآ ىلإ قبس خيشلا ملق نوكي

 يتلا تايآلا رسفي مث ء«عضوملا كلذ يف تسيلو ءاهسفن

 ءوه امك ريسفتلا يقبأو «تايآلا يف باوصلا تبثأف «بتك

 . شماهلا يف تلمع ام ىلإ ريشأو

 هب لبقي نأ نكمي الو ءاًرهاظ أطخلا نوكي نأ :ةيناثلا

 ءاًباوص هارأ يذلا ليدعتلا تبثأ انهف - هللا همحر - فلؤملا

 . ملق قبس وأ ءأطخ نم لصألا يف ام ىلإ شماهلا يف ريشأو
 ريمض يف اًليدعت نوكي نأك اًقيفط ليدعتلا نوكي نأ :ةثلاثلا

 لوقي وأ سكعلا وأ (اهقلاخ) باوصلاو (امهقلاخ) :لوقيف

 «مالكلا بوصأ انهف كلذ وحنو (يذلا) باوصلاو (يتلا)

 - خيشلا نأو ةصاخ «تلمع ام ىلإ ةريسي نايحأ يف ريشأو

 نودبو «قيقد طخب بتكيو «ةباتكلا عيرس ناك) :- هللا همحر

 هتيانع لج تناكو “(ةحيحص ةدعاق ىلع هنكل «ةراظن

 - ليقع نب هللادبع خيشلل ةلاسر يف لاق كلذلو «يناعملاب

 نم ىلوأ يناعملا عم يرجلاو ءالمالا .نسحف) - هللا هظفح

 ءاشنالا نسحل ةبسنلاب هتيمهأ كاذف ءطخلا نسح رابتعا
 .“"(ةليلق

 : ةلباقملا - اًيناث

 : طاقن يف هب تمق ام نيبأ رمألا حيضوت ءاغتباو

 :رومأل الص اهتلعجو (أ) ةخسنلا تدمتعا : اًلوأ

 - هللا همحر - خيشلا طخب اهمظعم نأ :لوألا

 - هللا همحر - خيشلا ديب تناك يتلا ةخسنلا اهنأ :يناثلاو

 . هتافو نيح ىلإ

 نم اعقو نيذللا بطشلاو ليدعتلا نم ةملاس اهنأ :ثلاثلا

 نإف «(ب) ةخسنلا سكعب نيححصملا وأ نيعباطلا وأ خاسنلا

 نوححصملا ناكف ءةيفلسلا ةعبطملل تملس ةخسنلا هذه

 ءامسأ اهشماوه ىلع دجت لب «نوبطشيو اهيلع نولدعي ةعبطلل
 كلذو «مهنم نالف وأ (دومحم) مسا دجنف (فصلا لامع)

 يديألا اهسمت مل (أ) ةخسنلا امنيب «مهيلع لمعلا عيزوتل

 . ليدعت وأ بطشب

 نأل ء«صقنلاو مورخلا نم ةخسنلا هذه ةمالس :عبارلا

 بتك (ب) ةخسنلا امنيب - هللا همحر - خيشلا طخب اهمظعم

 .مورخلاو صقنلا ضعب اهيف عقوف خاسنلا طوطخب اهمظعم
 يف ىرخألا ةخسنلا نم اًريثك دوجأ اهنأ :سماخلا

 .ةرهاظ ءاطخأ (ب) ةخسنلا يف دجت امنيب ءاهئالمإ

 مظعم نأ نيتخسنلا فصو يف تركذ يننأ ظحالي : اًيناث

 ةخسنلا نأو - هللا همحر - خيشلا طخب ناك ىلوألا ةخسنلا

 توافت حيضوت اذهو «خاسنللا طوطخب اهتلمج يف ةيناثلا

 كلذ لايح هب تمق ام نايب عم «ليصفتلا ىلع ةباتكلا

 :توافتلا

 ١- هللا همحر - خيشلا طخب نيتخسنلا يف تناك ءازجأ -

 ءنماثلا دلجملاو «لوألا دلجملا نم ريثك لثم كلذو

 ةينآلا تالاكشالا دوجو ظحالي ءازجألا هذه يفو «عساتلاو :

 نم تايألا رشف دلجملا يف - هللا همحر - خيشلا نأ (أ)

 لِ أوُموُفَو لَسْوْلا ةؤلصّصلاَو تولصلا َلَع وظف : ىلاعت هلوق
 هلوق ريسفت ةياهن ىلإ 2778 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس تدق .

 هاك نمل رفعي ِضْرَأْلا ىف اَمَو تولا ىف ام ولرو # :ىلاعت .
3 

 :ةيآلا «نارمع لآ ةروس ميحد روفع هلو اسم نم ُتِّرَمُيَو روع يم رغم وسمع رمسيس اش و دور

 وه لب ءاًقفاوتم نيتخسنلا ىف ام سيلف اًديدج اًريسفت 4

 خلان اكو «بولسألاو ةعايضلاو ظاقلألا يحن رباع
 نأل لامتحا كانه نكي ملو «نيترم كلذ بتك - هللا همحر -

 هححر - هطخب نيتخسنلا يف ام نأل «همالكب سيل مالكلا نوكي

 همحر - خيشلا بولسأ تاذ وه هبولسأو مالكلا حورو - هللا

 يأرلا رقتسا ام ناكو «ةدع تارايخ نيب رظنلا تبلق دقو - هللا

 يهو (أ) ةخسنلا يف ناك ام ريسفتلا بلص يف لعجأ نأ هيلع

 ام امأو «هتيب يف يهو - هللا همحر - خيشلا يفوت يتلا ةخسنلا

 ةبوجأللا (؟) .(۷) (ةمدقملا) ةعفانلا ةبوجألا : ليقع نب اع خلا ر

 . (519) ةعقاولا لئاسملا نع ةعفانلا



 ققحملا ةمدقم

 دقف ةقباسلا باتكلا تاعبط يف عوبطملا وهو (ب) ةخسنلا يف
 : ريسفتلا رخآ يف قحلم يف هتلعج

 ةيادب نم نماثلا دلجملا يف - هللا همحر - خيشلا نأ (ب)

 ةخسن هطخب ريسفتلا خ خسن ريسفتلا ةياهن ىتحو تارجحلا ةروس

 صقنيو تاملكلا يف ديزيو ظافلألا يف لدعي ناك هنكلو «ةيناث

 باتكلا ءازجنأ ضعب نيب ةلباقملا مجح توافت كلذلو' ءاهنم

 يف نيتخسنلا نيب ةريبك اًفورف دجت ثيح «حضاو لكشب
 . ىرخأ ءازجأ يف قورفلا نم ريسيلا الإ دجت الو ءءازجأ

 طخ ريغب (أ) ةخسنلا يف تناك ءازجألا ضعب نأ (ج)

 - خيشلا طخب (ب) ةخسنلا يفو - هللا همحر - خيشلا

 ىف ءاطخألا ترثك انهو ء«سداسلا دلجملا يف امك - هللا

 ءةلباقملا يف (ب) نم تدفتساف (ب) يف تلقو (1) ةخيسنلا
 نم اهباع ام الول حصأ يه ذإ ءاهيلع يدامتعا لج تلعجو

 . اهيلع ةيفلسلا ةعبطملا يححصم تاليدعت

 نع نيتخسنلا ىدحإ يف تادايز تءاج :تادايزلا : اًثلاث -

 يهو [] نينكرم نيسوق نيب تادايزلا تلعج دقو «ىرخألا

 : عاونأ ةثالث ىلع

 اهتلعج دقو (ب) ىلع لصألا يف يتلا تادايزلا :لوألا

 .ءيش ىلإ شماهلا يف ةراشإ نود «نينكرم نيسوق نيب
 نيسوق نيب اهتلعج دقو (ب) يف يتلا تادايزلا : يناثلا

 :يلوقب شماهلا يف ةدايزلا ىلإ ترشأو «نينكرم
 تناك يتلا ءازجألا يف 0 تادايزلا نم عونلا اذهو «ب

 . امهيتلك نيتخسنلا يف - هللا همحر - خيشلا طخب

 مدعو قايسلا ءاضتقال اهتلعج يتلا تادايزلا :ثلاثلا

 ىلإ ترشأو «نينكرم نيسوق نيب اهتلعج دقف ءاهنودب هتماقتسا
 .(قايسلا اهيضتقي ةدايز) : يلوقب شماهلا يف ةدايزلا

 يف ثيداحألا جيرخت تبثأ مل ينأ ظحاليف ءدعبو

 «ريثكلاب سيل ثيداحألا نم باتكلا يف ام نأل «باتكلا

 يراخبلا يحيحص نم وه - هللا همحر - لقن ام مظعمو

 يتلا ةسرهفلا نأل «ةيليصفت ةسرهف سرهفأ مل امك «ملسمو
 دئاوفلل ةيعوضوملا ةسرهفلا يه اهنم دافتسي نأ نكمي

 يف يتلا اهوحنو «ةيملعلاو «ةيكولسلاو «ةيوبرتلاو «ةيناميالا
 باتكلا نإف «رابتعالا اذهب ةسرهفلا ىلإ انرظن اذإو «باتكلا

 اهنع ءانغتسالا نكمي ءاّدج ةليوطو ةريبك ةسرهف ىلإ جاتحي

 ىف ةدايز

 ةيليصفتلا سراهفلا امأو «ةدافتسالا ديرمل باتكلا ةءارقب

 . .لئابقلا وأ مالعألاو ثيداحألاو تايآلل

 اذه ىلع لمع نإو «كلذل ةجاحلا ىلع لدت ال ريسفتلا ةعيبط

 .هل ةجاح ال رثكتلاو ديزتلا نم عون لمعلا اذه امنإف ريسفتلا
le e o 
  2تي

 نإف ءاهوحنو

 ةثالث قرغتسا دهج وهو «تلذب يذلا دهجلا اذهف دعبو
 تدهتجاو «تارم ثالث ةلباقم ةءارق ريسفتلا اهيف تأرق ماوعأ

 يل ناك امو .ناكمالا ردق هوجولا متأ ىلع ريسفتلا جارخإ يف

 اًلوأ دمحلا هلف «لجو زع هللا لضف الول اذه ىلإ لصأ نأ

 . اًنطابو اًرهاظو اًرخآو

 ريسفتلا اذه جارخإ يف يل اًنوع ناك نمل دعب نم ركشلا مث

 ةليضفلا يبحاص ركذلاب صخأو «نوعلا هجوأ نم هجو يأب

 خيشلاو «نيميثعلا حلاص نب دمحم خيشلا :نيليلجلا نيملاعلا

 خيشلا ميركلا يدلاو ةليضفو .ليقع نب زيزعلا دبع نب هللادبع
 نب قازرلا دبع روتكدلا : ءالضفلا خياشملاو «قحيوللا العم

 ةخسنلا ىلع لوصحلا ىلع ينناعأ يذلا ردبلا نسحملا دبع

 تاظوحلملا ليمج نم ىدبأو ءريسفتلا طوطخمل (ب) ةيناثلا

 «تبسلا دلاخ روتكدلاو «لمعلا طبض ىلع ىل اًئوع ناك ام

 «ريسفتلا يف لمعلا ةداعال زفح ةيادب هتافتاهم تناك يذلا

 .يحجارلا نمحرلا دبع خيشلاو «نادبهلا حلاص خيشلاو

 يف يعم اولمع نيذلا ةوخالاو «يريضخلا دمحم خيشلاو
 ال اًدهج اولذبو «كلذ ليبس ىف اليوط اًنقو اوضمأف ةلباقملا

 خيشلاو ءدمحم دماح ند خيشلا :يتناعإ يف هاسنأ

 عيمجللف «يريطملا علط نب لصيف خألاو ءودامام يروارت

 .ديدستلاو قيفوتلاب ءاعدلاو نافرعلاو ركشلا ىنم

 نوعلا هنم دمتساو «ريصقت نم عقو امع ةرفغملا هللا لأسأو

 .ناعتسملا هدحو وهف

 انيبن ىلع كرابو ملسو هللا ىلصو ءاّرخآو الوأ هلل دمحلاو

 . هبحصو هلآو دمحم

 بتكو

 يريطملا قحيوللا العم نب نمحرلا دبع
 نيرشعلاو نماثلا ةليل ءاشع دعب

 ه١ 5١9 ماع ةدعقلا يذ رهش نم



 هیبت

 يفتكأ الو ءاهيناعم نم ينرضحي ام ةيآ لك دنع ركذأ ينأ ريسفتلا اذه يف يتقيرط نأ ملعا

 اذه فصو هللا نأل ءةقحاللا عضاوملاب قلعت ام ركذ نع ةقباسلا عضاوملاب قلعتي ام يركذب
 مكحل ةعفانلا عيضاوملا عيمجو .اكحألاو صصقلاو رابخألا هيف ىنثت (ىناثم) هنأ. باتكلا

 «نطابلاو رهاظلا حالصو فراعملاو مولعلا ةدايز نم كلذ يف امل «هعيمج هربذتب رمأو .ةميظع

 . اهلك رومألا حالصإو

 )١( هللا همحر - لعف امك ريسفتلا هب تردصف لوألا دلجملا فالغ ىلع - هللا همحر - خيشلا هلعج هيبنتلا اذه -.



 فلؤملا ةمدقم

 فلؤملا ةمدقم
 ما لقا ما من

 لالحلا نيب قرافلا ناقرفلا هدبع ىلع لزنأ يذلا هلل دمحلا

 . لطابلاو قحلاو «ءايقشألاو ءادعسلاو «مارحلاو

 ‹ءاًصوصخ نيقتمللو «اًمومع سانلل ّىده هتمحرب هلعجو

 ناميإلا رون ىلإ «لهجلاو يصاعملاو رفكلا لالض نم

 تاهبشلا ضارمأ نم رودصلل ءافش هلزنأو «ملعلاو ىوقتلاو

 «تايلاعلا بلاطملا يف ملعلاو نيقيلا هب لصحيو «تاوهشلاو

 . اهمقسو اهمالآو اهللعو اهضارمأ نم نادبألل ءافشو

 كلذو ءهوجولا نم هجوب كش الو هيف بير ال هنأ ربخأو

 «هيهاونو «هرماوأو «هرابخأ يف ميظعلا قحلا ىلع هلامتشال

 رارسألاو «ريزخلا ملعلاو «ريثكلا ريخلا هيف ءاكرابم هلزنأو
 ايندلا يف لانت ةداعسو ةكرب لكف «ةعيفرلا بلاظملاو «ةعيدبلا

 مآ ربخأو «هعابتاو هب ءادتهالا اهببسف «ةرخآلاو

 هدر امو «قحلا وهف هل دهشي امف «ةقباسلا بتكلا ىلع نميهمو

 :هيف ىلاعت لاقو ءاهيلع دازو اهنمضت هنأل ءدودرملا وهف

 ٍداه وهف راسلا لبس ٌمصاَوْضر َعّبَّتَأ يرم هلآ هب یدل
 ءاهيلع ٌثاحو ءاهيلإ لوصولا قيرطل نّيبم «مالسلا رادل
 ءاهنع رّذحمو مالآلا راد ىلإ ةلصوملا قيرطلا نع فشاك

 نذل نما كليف ےب تکا كنك » دع وهم قات لاق

 اهلصفو «ناقتإ يأ اهنقتأو «نييبت لمكأ هتايآ نّيبف 4 ريح ركح
 اًفشاك اًليصفت «لالضلا نم دشرلاو لطابلا نم قحلا ©"”هرييبتب

 قدصلاب الإ ربخي الف «ريبخ ميكح نم اًرداص هنوكل «سبلل

 الو «ربلاو ناسحالاو لدعلاب الإ رمأي الو «نيقيلاو قحلاو

 .ةيويندلاو ةينيدلا راضملا نع الإ ىهني

 غم ؟دجسلاو ادم هناي هقضوو نآرقلاب ىلاعت مسقأو

 ءاهتمظعو نآرقلا يناعم ةعسل كلذو ءاهتمظعو فاصوألا

 قالخألاو ةيهلالا مولعلا هب ركذتُي : يأ «ركذلا وذ» هنأب هفصوو

 . ئشخي نم هب ظعتيو «ةحلاصلا لامعألاو ةليمجلا

 « تُنَقَمَت کلم اًيبَرَع م ُهئَرَأ اإ :ىلاعت لاقو

 ركفتلاو هربدتب انرمأو ءهمهفتنو هلقعنل ناسللا اذهب ."هلزنأف

 لك حاتفم هربدت نأل الإ كاذ امو «همولعل طابنتسالاو «هيف

 ءءانثلاو ركشلاو دمحلا هللف .رارسألاو مولعلل لصحم «ريخ

 «ةركذتو ةرصبتو ءاًرونو ةمحرو ءافشو ىده هباتك لعج يذلا

 7 .نيملسملل ىرشبو ىدهو «ةكربو
 هيناعم ةفرعمل فلكم لك راقتفا ملع ءاذه ملع اذإف

 . اهب ءادتهالاو

 يف هعسو غرفتسيو «هدهج لذبي نأ دبعلاب اًقيقح ناكو

 . كلذ ىلإ ةلصوملا قرطلا برقأب همهفتو هملعت
 نمف «هللا باتكل هللا مهمحر ةمئألا ريسافت ترثك دقو

 رصتقي «رِصَمُم نمو .دوصقملا نع هثوحب رثكأ يف جراخ لّوطم
 . “(دارملا نع رظنلا عطقب] .ةيوغللا ظافلألا ضعب لح ىلع

 وه ىنعملا لعجي نأ كلذ يف يغبني يذلا ناكو

 امو «مالكلا قايس يف رظنيف .هيلإ ةليسو ظفللاو ءدوصقملا

 فرعيو ؛رخآ عضوم يف هريظن نيبو هنيب لباقيو «هلجأل قيس

 مهيرضح ءمهلهاجو مهملاع مهلك قلخلا ةيادهل قيس هنأ

 لوسرلا لاوحأب ملعلا عم تايآلا قايسل رظنلاف «مهيودبو

 نيعُي ام مظعأ نم «هلوزن تقو هئادعأو هباحصأ عم هتريسو

 كلذ ىلإ مضنا اذإ اًصوصخ «هنم دارملا مهفو هتفرعم ىلع

 . اهعاونأ فالتخا ىلع ةيبرعلا مولع ةفرعم

 همهفتو هربدت ىلع لابقالا الإ هيلع قبي مل «كلذل قفو نمف

 امو «هنمضتت امو ءاهمزاولو هيناعمو هظافلأ ىف ركفتلا ةرثكو

 برلاف «كلذ يف هعسو لذب اذإف ءاّموهفمو اًقوطتم هيلع لدت
 لخدت ال اًرومأ همولع نم هيلع حتفي نأ دب الف «هدبع نم مركأ

 زيزعلا هباتكب لاغتشالاب يناوخإ ىلعو يلع يرابلا م املو

 هللا باتك ريسفت نم مسرأ نأ تببحأ [انب] ةقئاللا لاحلا بسحب

 ةلاو «نيلصحملل ةركذت نوكيل ءانيلع هللا هب َّنم امو ءرسيت ام

 ملو «عايضلا ٌفوخ هدّيقألو «نيكلاسلل ةنوعمو «نيرصبتسملل

 ملو ءدوصقملا وه ىنعملا نوكي نأ الإ كلذ يف يدصق نكي

 نألو «تركذ يذلا ىنعملل «دوقعلاو ظافلألا لح ىف لغتشأ

 . اًريخ نيملسملا نع هللا مهازجف «مهدعب ْنَم اوفك دق نيرسفملا

 ام للذيو «تدصق ام رسيي نأ «دمتعأ هيلعو ءوجرأ هللاو

 مل نإو «هلوصح ىلإ ليبس الف هللا هرسيي مل نإ هنإف «تدرأ

 . هلومأم دبعلا لين ىلإ قيرط الف «هيلع نعي
 هب عفني نأو «ميركلا ههجول اًصلاخ هلعجي نأ ىلاعت هلأسأو

 هلاو دمحم ىلع لص مهللا .ميرك داوج هنإ «ميمعلا عفنلا

 . اًريثك اًميلست ملسو «هبحصو

 (5) .هلزنأو :ب يف (۳) .زییمتب :ب يف (۲) . اهماقسأو : ب يف )١(

 . أ نم ةبوطشم «ب شماه نم ةدايز



 نآرقلا ريسفتب قلعتت ةمهم دئاوف

 نآرقلا ريسفتب قلعتت ةمهم دئاوف
 دئاوفلا عئادب نم

 ° یلاعت هللا همحر ميقلا نبال

 . دورك هلآ الإ لإ ال م هلوق نم دافتسم ءمُعَت يفنلا قايس يف ةركّتلا [لصف :لاق]
 ' 4 مهْماَسْجأ كنت مهار اَدإَو# : ىلاعت هلوقك معي ال دقو رف ني م أ ان سنك مَعَ الث كاد كير لطب الو## ىلاعت

 لصف يفو ايس مل رعت لهل : ىلا هلوق نم ماهفتسالا يفو « يَ
 ّنِم دع نول ادا ٍرَسْلَ ن نر امل :هلوق نم 0
 تفي الو :ىلاعت هلوق نم يهنلا يفو هك راجتسا َنيِكِرْتْمْل

F74 ف 

 َتَسَعال :هلوقك ىضتقملاو ةلعلا مومعب «تابثالا قايس يفو ٠
 سد عه سي روع

 . # ٌتَرَصَحْأ آم سف
 راس اهم یف لک تاسو وحن «لك» اهيلإ فيضأ اذإو ور ر

 اوس اَمَو سو ىضتقملا مومعب اهمومع نمو دو

 لصف
 2 َّنَضإْلا نإ :هلوق نم ماللاب ىلحملا درفملا مومع دافتسُيو .

 نم فاضملا درفملا مومعو 4ُزاكْلا لويو :هلوقو رح يت
 . (هباتکو) 4 وبكم ار تلملکب َتَفَّدَصَو# :هلوق

 بتكلا عيمج دارملاو 4 قحْلأ 5 یب ابنك اًدهإ# : هلوقو
 نم ماللاب ىّلحملا عمجلا مومعو «مهلامعأ اهيف تيصحأ يتلا

 نَا َّنِم اذل دلو :هلوقو «َتنِيَأ لسا ر :هلوق
 . اهرخآ ىلإ کک َييلَسْلَأ 0إ : ىلاعت هلوقو 4 ْمُهَقَتِس
 . 4 ءولسرو وبكر ءهکیتکمو لاب نماء ¥ : هلوق نم فاضملاو

 ّنِم لمعي نسو :ىلاعت هلوق نم طرّشلا تاودأ مومعو
 8 :هلوقو «اًمْضَه الو املظ فاح الق یوم وهو تحصل
 ّنِم اوُلَعْنَس امو [لاقو] «ْمَرَي اح َوَرَد َلاَصْتِم ْلَمْمَي
 0 هولا خكري اوركَت اتیا : هلوقو دا هني

 ير أر اوا : هلوقو 4رس کوو اولو رنک ام ٹل
 نومو تيل اج ادو : هلوقو 4 ضعت ابا ن وضو
 اذه 4لا هين دك لع مکر ب 5 ع س لَ تاک

 ` .نيتيآلا نيتاه لثم اًبلط باوجلا ناك اذإ
 اار الو : : هلوقك .مومعلا مزلي مل «ءاًّيضام اًريخ ناک ناف

 ك ُدَبْدَم أولا وقيكملا كاج ادإط ٠ اإ وصفا اوه وآ ر
 هلأ لوس

 :ىلاعت هلوقك «مومعلا در اومزتلاف ءالبقتسم ناك نإو

 مورو وأم مهول الو . دورس 1

 و َليِق اد اک أوُيَم اًدإَو# :هلوقو مل : هلوقو نوما مه

 ءهفلاخ نمل همذ نم .بوجولل قلطملا رمألا نوك دافتسيو

 . لجآلا وأ لجاعلاب باقعلا هيلع هبيترتو ءاّيصاع هايإ هتيمستو

 هتيمستو «هبكترا نمل هّمذ نم «ميرحتلل يهنلا نوك دافتسيو

 .هلعف ىلع باقعلا هبيترتو ءاّيصاع

 باجيالاب حيرصتلابو «ةرات رمألاب بوجولا دافتسيو

 دابعلا ىلع قح :ةظفلو ««ىلع» ةظفلو «بّتكلاو ضرفلاو

 نينمؤملا ىلعو
 ءرظحلاو ميرحتلاب حيرصتلاو «يهنلا نم ميرحتلا دافتسيو

 .لعفلاب ةرافكلا باجيإو «لعافلا مذو «لعفلا ىلع ديعولاو
 عنتمملل لوسرلاو نآرقلا ةغل يف اهنإف ؟يغبني ال» :هلوقو

 . اًعرشو اقع
 بيترتو .كمهل نكي مل»و «اذكو اذك مهل ناك ام» ةظفلو

 فصوو ««حلصي ال»و «لحي ال» ةظفلو «لعفلا ىلع ٌدحلا

 هللا نأو ءهلمعو ناطيشلا نييزت نم هنأو ءداسف هنأب لعفلا

 ةملكي الو هلغاف ىكزي الو: «هدابحل ءاضري الو هبحي آل ىلاغت
 . كلذ وحنو هيلإ رظني الو

 ءرظحلا دعب رمألاو «رييختلاو نذالا نم ةحابالا دافتستو

 وفعي هنأب رابخالاو «ةذخاؤملاو مثالاو جرحلاو حانججلا يفنو

 نم ىلع راكنالابو «يحولا نمز يف هلعف ىلع رارقالاو «هنع
 هنانتماو ءانل هلعجو اذك انل قلخ هنأب رابخالاو «ءيشلا مّرح
 . هيلع مهل ماذ ريغ ءانلبق ْنَم لعف نع هرابخإو «هب انيلع

 وأ اًبابحتسا هناحجر ىلغ لد ءٌحدم هرابخإب نرتقا نإف
 چ

 لصف
 هلعاف جدم وأ «هحدذم وأ «هلوسرو هللا ةع لعف لکو

 )١( خيشلا بتك دقو «ةحتافلا ةروس ريسفت دعب :أ ىف دئاوفلا هذه تءاج -

 ىلع مدقتت نأ ةمدقملا هذه قح) :ةخسنلا شماه يف - هللا همحر
 يف ءاجو «عمجلاب ةرمو «دارفالاب ةرم نيترم ةملكلا تبتك (۲) . (ةحتافلا

 نورخآلا أرقو .(هبتكو) صفحو ةرصبلا لهأ أرق) :هصن ام أ شماه
 . (ديحوتلا ىلع (هباتكو)



 نآرقلا ريسفتب قلعتت ةمهم دئاوف

 وأ «هب يضر وأ «هلعاف حا وأ «هّبحأ وأ ءهب حرف وأ «هلجأل

 «نسحلا وأ «ةكربلا وأ ءبيّطلاب هفصو وأ «هلعاف نع يضر

 هبصن وأ لج وأ لجاع باوثل وأ «هتبحمل اًببس هبصن وأ

 ءاضرال وأ ءءايإ هتيادهل وأ هل هركشل وأ «هدبعل هركذل اًببس

 هنأب لعفلا فصو وأ «بيطلاب “هلعاف فصو وأ «هلعاف

 هدعو وأ ءهلعاف نع فوخلاو نزحلا ىفن وأ ءفورعم '

 لسرلا ءاعد نع ربخأ وأ «هتيالول اًيبس هبصن وأ «نمألاب

 «هلعافب وأ هب مسقأ وأ ءةبرق هنوكب هفصو وأ «هلوصحب
 لج برلا كحض وأ «اهتراغإو نيدهاجملا ليخب مسقلاك

 هتيعورشم ىلع ليلد وهف «هب هبجع وأ «هلعاف نم هلالج

 .بدنلاو بوجولا نيب ةكرتشملا

 ل ا

 ءهلعاف ةبحم وأ «هايإ هتبحم ىفن وأ ءهنعل وأ ءهلعاف تقم وأ

 مئاهبلاب هلعاف هّبش وأ ءهلعاف نع اضرلا وأ ءهب اضرلا ىفن وأ

 وأ ءوسب هفصو وأ «ىدهلا نم اًعنام هلعج وأ «نيطايشلا وأ

 يفنل اًببس لعج وأ ءهوضغبأ وأ هنم ءايبنألا ذاعتسا وأ «ةهارك ..

 ةلالض وأ مول وأ مذل وأ ءلجآ وأ لجاع باذعل وأ «حالفلا

 وأ «سجن وأ ءسجر وأ 3

 وأ نعل وأ ءسجر وأ مثال اًببس وأ ءاّمثِإ وأ اًمسف هنوكب

 ءدودحلا نم دح وأ «ةمقن لولح وأ «ةمعن لاوز وأ «بضغ

 ِثبخب هفصو وأ ءةيصعم وأ

 وأ هللا ةوادعل وأ «سفن ناهترا وأ «يزخ وأ «ةوسق وأ

 هنايسنل اًببس هلعج وأ ءهتيرخسو هب ءازهتسالا وأ «هتبراحم

 ملحلا وأ حفصلا وأ «هيلع ربصلاب هسفن فصو وأ «هلعافل

 «راقتحا وأ ثبخب هلعاف فصو وأ «هنم ةبوتلا ىلإ اعد وأ ءهنع

 وأ ءهلعافل ناطيشلا يلوت وأ «هنييزتو ناطيشلا ىلإ هبسن وأ

 ءاّمثِإ وأ اًناودع وأ ءاّيغب ب وأ اًملظ هنوك لثم «مذ ةفصب هفصو

 ءهلعاف نم هللا ىلإ اوكش وأ ءهلعاف نم وأ هنم ءايبنألا أربت وأ

 الجاع هلعاف ةبيخل اًببس بصن وأ «ةوادعلاب هلعاف اورهاج وأ
 هنأب هلعاف فصو وأ «ةنجلا نامرح هيلع بتر وأ ءالجآ وأ

 «هلوسرو هللا نم برحب هلعاف ملعأ وأ ءهودع هللا وأ هللا ودع

 ال» وأ «اذه يغبني ال» :هيف ليق وأ «هريغ مثإ هلعاف لمح وأ

 «هداضي لعفب رمأ وأ ءهنع لاؤسلا دنع ىوقتلاب رمأ وأ «حلصي

 مهضعب أربت وأ «ةرخآلا يف هولعاف نعالت وأ ءهلعاف رجه وأ

 يف هللا نم سيل» هنأ وأ «ةلالضلاب هلعاف فصو وأ «ضعب نم

 رهاظ مرحمب َنرَق وأ «هباحصأو لوسرلا نم سيل هنأ وأ «ءيش

 لعج وأ ءدحاو ربخب امهنع ربخلاو مكحلا يف ميرحتلا

 ءاضغبلاو ةوادعلا عاقيال اًببس لعج وأ «حالفلل اًببس هبانتجا

 ءايبنألا ىهن وأ ؛هتنم تنأ له» :هلعافل ليق وأ «نيملسملا نيب

 ةظفل وأ ءاّدرط وأ «ءاّداعبإ هيلع بتر وأ «هلعافل ءاعدلا نع

 ال» هلعاف نأ ربخأ وأ ««هلعف نم هللا لتاق» وأ ء«هلعف نم لتق»

 ال هللا نأ وأ ««هيكزي الو «هيلإ رظني الو ءةمايقلا موي هللا هملكي

 الو .حلفي ال هلعاف نأ وأ ديك يدهي الو ءهلمع حلصي

 راغي هللا نأ وأ ءءاعفشلا نم الو ءادهشلا نم ةمايقلا موي نوكي

 لبقي ال هنأ ربخأ وأ «هيف ةدسفملا هجو ىلع هلن وأ «هلعف نم

 هل ضيق هلعف نم نأ ربخأ وأ ءالدع الو اًفرص هلعاف نم

 بلق هللا ةغازال اًببس لعفلا لعج وأ «نيرق هل وهف ناطيشلا

 نع هناحبس 0 لل فب هتايآ نع هفرص وأ ءهلعاف

 ْنَم هلأ لبس نڪ ص

 ملط دج الآ ET ا توست مل 4ما

 "لوؤسملا نم باوج هب نرتقي مل ام ولف ال ا 2

 . هباوج بسحب ناك «باوج هب نرق اذإف
 ىلع هتلالدو «لعفلا نم عنملا ىلع لدي ءهوحنو اذهف

 . ةهاركلا درجم ىلع هتلالد نم درطأ ميرحتلا

 لمعتسي ام رثكأف «هوركم وأ ءهلوسرو هللا ههركي ةظفل امأو

 . هيزنتلا ةهارك يف لمعتسي دقو ءمّرحملا يف
 ةهاركلا هنم "ققحتملاف «لعفأ الف انأ امأو» ةظفل امأو

 . «اًنكتم لكآ الف انأ امأ» :هلوقك

 اهلامعتسا درطاف «انل نوكي ا و

 آن کی ام ۰(ابن گنت نأ کل کب انك وحن «مّرحملا يف
 . يسب ىل سن ام لوم نأ ی نوک ام < هي

 لصف
 ‹حانجلا عفرو «لالحالا ظفل نم ةحابالا دافتستو

 ««لعفت الف تئش نإ)و «لعفاف تئش نإ»و ءوفعلاو «نذالاو

 ys ءعفانملا نم نايعألا يف امب نانتمالا نمو
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 لإ اسمو اأ اَمِراَعْشَأَ اَمراَبَوََ اَهِفاَوَصَأ نيو : وحن «لاعفألا

 دود مه مجلل وحنو نيج

 يف لعفلا ىلع رارقالا نمو «ميرجتلا نع توكسلا نمو

 ةدئاف

 بجق» وحن لعفلل ىلاعت هللا ةبحم ىلع لدي امك ُبّجعتلا

 ضغب ىلع لدي دق «هوحنو «ةوبص هل تسيل باش نم كير
 وكس سم سرع

 تبع لب# :هلوقو * مره بع بج ناول : هلوقك لعفلا

 : ب يف (۳) .هيلعاف :ب يف (۲) . الجآ وأ اًلجاع هباوثل وأ :ب يف (1)

 نم :ب يف (5) .هنع :ب يف )٥( .ثبخلاب :ب يف (4) .اهتراثإو
 . ققحملاف :ب يف (۷) ٠ .لاؤسلا



 نآرقلا ريسفتب قلعتت ةمهم دئاوف

 دلل تيا کیل لس سو َنورْفكَت َفِيكو# :هلوقو . 4 ورسو

 . وسر مڪيفو
 :هلوقك «هنسح مدعو «مكحلا عانتما ىلع لدي دقو

 4ّا دنع دع نكرم نوي فيك
 «هلعف هب قيلي ال هنأو ءاّردق هنم عنملا نسح ىلع لديو

 4 وتب دب أورمَكح رَ هلا ىو نک : ىلاعت هلوقك
 ةدئاف ش

 هلوقك «نيلعفلا نيب يتأي دق هللا باتك يف يواستلا يفن

 لأب نماء مك ارل ِرِجْسَسْلا ةَراَميَو جالا ةياقِس لجأ : ىلاعت
 . ةيآلا خلا مويا

 ّنِم ديما یوسي ال :هلوقك نيلعافلا نيب يتأي دقو
 لآ ليبى وهنأ رّرَصلا لأ بح مومل

 رالا بحمأ تي ال» :هلوقك نيئازجلا نيب يتأي دقو
 . 4ةَّنَبْلا بحت

 :ىلاعت هلوق يهو «ةدحاو ةيآ يف ةثالثلا نيب هللا عمج دقو
 5 وجيم يد و دع ر و مخمل موه م | دوس مر 0

 .تايآلا #رونلا الو تلملظلا الو ١ ٌريِصِبلاو ئمعالا ىوتسي امو

 ةدئاف

 :رومأ هنم دافتسي نآرقلا يف لاثمألا برض يف

 ءرابتعالاو ءرجزلاو «ثحلاو .ظعولاو «ريكذتلا

 ةروص يف هريوصتو «لقعلل دارملا بيرقتو «ريرقتلاو
 ىلإ سوسحملا ةبسنك «لقعلل هتبسن نوكي ثيحب «سوسحملا
 . سحلا

 ىلعو ءرجألا توافت نايب ىلع ةلمتشم نآرقلا لاثمأ يتأتو

 هريقحت وأ رمألا ميخفت ىلعو «باوثلا ىلعو «مذلاو حدملا

 .رمأ لاطبإو «رمأ قيقحت ىلعو
 ةدئاف

 عطقلاو «لمتحملا نييعتو «لمجملا نايب ىلإ دشري قايسلا

 دييقتو ماعلا صيصختو ءدارملا ريغ لامتحا دعب
 ىلع ةلادلا نئارقلا مظعأ نم وهو ءةلالدلا عونتو «قلطملا
 «هترظانم يف طلاغو «هرظن يف طلغ هلمهأ نمف «ملكتملا دارم

 دجت فيك 4مرَكحلا ُدبِرَمْلا تأ تتإ قد :هلوق ىلإ رظناف
 .ريقحلا ليلذلا هنأ ىلع لدي هقايس

 ةدئاف

 :دئاوف ةدع هل عقاولا سوسحملا نع برلا رابخإ

 .هدعب ام لاطبال ٌةمدقتو ٌةئطوت نوكي نأ : اهنم

 .ةركذتو ةظعوم نوكي نأ : اهنمو

 ‹« هديحوت نم هب ربخأ ام ىلع اًدهاش نوكي نأ : اهنمو

 « هلوسر قدصو

 . ىتوملا ءايحإو

 . نانتمالا ضرعم يف ركذي نأ : اهنمو

 . خيبوتلاو موللا ضرعم يف ركذي نأ : اهنمو
 . مذلاو حدملا ضرعم يف ركذي نأ : اهنمو

 . هيلع برلا عالطا نع رابخالا ضرعم يف ركذي نأ : اهنمو
 .دئاوفلا نم كلذ ريغو

 لامتشالاو «ةسافتلا ةياغ يف وهو « هللا همحر همالك ىهتنا

 «نآرقلا ريسفتب ةقلعتملا طباوضلاو دعاوقلا نم ريثك ىلع

 . اًريخ هللا هازجف

 هيف تينث دق مولع ةّدع ىلع نآرقلا لمتشا دقو :تلق

 : تديعاو

 مدقت اميف ميقلا نبا ركذ دقو «لاثمألا برض :اهنمف

 . اهدئاوف

 دئاوف كلذ يفو «ةواقشلاو ةداعسلا لهأ تافص ركذ اهنمو

 : ةديدع

 ىلع لدت «ريخلا لهأ اهب فصوي يتلا فاصوألا نأ : اهنم

 اهب فصوي يتلا تافصلاو «ةدومحم اهنأو هاضرو هللا ةبحم

 . ةمومذم اهنأو اهل هللا ضغب ىلع لدت «رشلا لهآ

 «هدابع نيب نسحلا ءانثلا نم هءايلوأ هب هللا مركي ام : اهنمو

 «ةحيبقلا فاصوألا نم هءادعأ هب نيهيو «لجعم باوث وهف

 . الجعم اًياقع نوكيف

 ريخلا لهأب ءادتقالا ىلع سوفنلل اًنح هيف نأ :اهنمو

 نم اهلمع نم نايبب لامعألا ىلع لامعلا طيشنتو « مهتسفانمو

 . هللا ءايلوأ

 يتلا يصاعملا ضيغبتو «رشلا لهأ لاعفأ نم بيهرتلا هيفو

 .ترثأ ام اهيلماع عم ترثأ

 لعف ْنَم نأو ءرشلاو ريخلا لهأ تافصي رابتعالا :اهنمو

 . مهلات ام هلان مهلعف لثم

 .هباتك نم عضوم ريغ يف «رابتعالا ىلع ىلاعت ثح دقو

 ىلع ءيشلا سايقو .ءيش ىلإ ءيش نم روبعلا :هتقيقحو

 نع هزجعو ريخلا لهأ لامعأ “"ىأر اذإ دبعلا نأ :اهنمو

 اذهو ءاهراقتحاو هسفن ىلع ءارزالا كلذ هل بجوأ ءاهب مايقلا

 ربكتلاو باجعالا نيعب هسفن هتيؤر نأ امك «هحالص نيع وه

 .دئاوفلا نم كلذ ريغ ىلإ «هداسف نيع وه

 نع هسيدقتو «ءهلاعفأو هئامسأو هللا تافص ركذ :اهنمو

 .ىلإ رظن :ب يف (۲) .دعب :أ يفو «ب يف اذك )١(



 نآرقلا ريسفتب قلعتت ةمهم دئاوف

 : ةميظع دئاوف كلذ يفو « صئاقنلا

 2 نا هلا اسلا كلا رسو ك ملا انه ذأ اهنم 0

 . قالطإلا ىلع اهلجأو مولعلا فرشأ

 ىلعأب لاغتشا «هنع ماتلا ثحبلاو همهفب لاغتشالاف

 . بهاوملا فرشأ نم دبعلل هلوصحو «بلاطملا
 هتيشخو هتبحم ىلإ وعدت ىلاعت هللا ةفرعم نأ :اهنمو

 «دبعلا ةداعس نيع اذهو «هل لمعلا صالخإو «هئاجرو هفوخو

 يف هقفتلاو «هتافصو هئامسأ ةفرعمب الإ هللا ةفرعم ىلإ ليبس الو

 . اهيناعم مهف

 «هريغ هيلع لمتشي مل ام ىلع كلذ نم نآرقلا لمتشا دقو

 ءهدابع ىلإ اهب فرعتلاو ءاهحيضوتو كلذ ليصافت نم

 .هوفرعي يك هسفنل مهفيرعتو

 وه اذهف «هوفرعيو هودبعيل قلخلا قلخ هللا نأ :اهنمو

 هل قلخ امب لاغتشا كلذب لاغتشالاف «مهنم ةبولطملا ةياغلا

 لّرَت مل ءِدبعب حيبقو .هل قلخ امل لامهإ هعييضتو هكرتو «دبعلا

 نأ ءهجو لك نم اًميظع هيلع هلضفو «ٌةرتاوتم هيلع هللا معن

 . هتفرعم نع اًضرعم هبرب اًلهاج نوكي
 اهلصأو اهلضفأ لب ءناميإلا ناكرأ دحأ نأ :اهنمو

 ريغ نم (هللاب تنمآ» :هلوق درجمب ناميالا سيلو «هللاب ناميإلا

 . هبرب ٌةفرعم
 لذبيو «هب نمؤي يذلا برلا فرعي نأ «ناميالا ةقيقح لب

 «نيقيلا ةجرد غلبي ىتح «هتافصو هئامسأ ةفرعم يف هدهج

 ةن ةفرعمداذزاا اف: هناا نارك ی تم تتم
 5 ا د م ر 3 رپ رحم اب دو

 . صقن صقن املكو «هناميإ دادزا

 نم هئامسأو هتافص ربدت «كلذ ىلإ هلصوي قيرط برقأو
 .نآرقلا

 هللا املا مسا هب رم اذإ «كلذ يف قيرطلاو

 اتقي ام "؟سرئو ةمومعو هلامكو: نيعملا كلذنهل نأ

 . كلذ

 نإ ىتح ءاهلك ءايشألا لصأ ىلاعت هب ملعلا نأ :اهنمو

 هلاعفأو هتافص نم فرع امب لدتسي «ةفرعملا ةقيقح هب فراعلا

 الإ لعفي ال هنأل ءماكحألا نم هعرشي ام ىلعو «هلعفي ام ىلع

 لدعلا نيب ةرئاد هلاعفأف ءهتافصو هئامسأ ىضتقم وه ام

 .ةمكحلاو لضفلاو

 ام بسح ىلع الإ «ماكحألا نم هعرشي ام عرشي ال كلذكو

 .هلدعو هلضفو هتمکحو هدمح هاضتقا

 .ةمكحو لدع هيهاونو هرماوأو «قدصو قح اهلك هرابخأف

 :هحوضول هيلع هبني نأ نم رهشأو مظعأ ملعلا اذهو

 ءيش ناهذألا يف حصي فيكو

 ليلد ىلإ راهنلا جاتحا اذإ

 ىرج امو «هب اولسرأ امو «نيلسرملاو ءايبنألا ركذ :اهنمو

 : دئاوف ةدع كلذ يفو . مهممأ عم مهل

 مهريسو مهتافصب مهتفرعم مهب ناميالا مامت نم نأ : اهنم

 اناميإ مظعأ ناك «فرعأ كلذب نمؤملا ناك املكو . مهلاوحأو

 . اًريقوتو اًريزعتو «مهل اًميظعتو مهل ٌةبحمو ءمهب

 دمحم يبنلا اًصوصخ - انيلع مهقوقح ضعب نم نأ : اهنمو

 الإ كلذل ليبس الو ًةقداص ٌةبحم مهتبحمو مهتفرعم - هلك

 . مهلاوحأ ةفرعمب

 ّنم ام ىلع ىلاعت هللا ركشل ةبجوم ءايبنألا ةفرعم نأ : اهنمو

 مهملعيو مهيكزي مهنم اًلوسر مهيف ثعب ذإ «نينمؤملا ىلع هب

 .نيبم لالض يف اوناك نأ دعب ءةمكحلاو باتكلا

 لان ام نيذلا «نينمؤملل نوبرملا مه لسرلا نأ :اهنمو

 ةرذ لاقثم مهنع عفدنا الو «ريخلا نم ةرذ لاقثم "”نونمؤملا

 . مهببسبو مهيديأ ىلع الإ ءرشلا نم

 .هملعمو هيكزمو هيبرم ةلاح لهجي نأ نمؤملاب حيبقف

 هتدعابمو هيوبأ لاحب ناسنالا لعج ركنتسملا نم ناك اذإو

 نم نينمؤملاب ىلوأ وه يذلا «لوسرلا ةلاحب فيكف «كلذل

 رئاس ىلع مدقم هقح يذلا «يقيقحلا مهوبأ وهو «مهسفنأ

 ! ! ؟ىلاعت هللا تح دعب قوقحلا

 لّصحت «مهيلع ىرجو مهل ىرج ام ةفرعم يف نأ :اهنمو

 تاقلقملا نم ريثك هنع فختو «ةودقلاو ةوسألا نمؤملل

 'لصت الف «ةدشلاو لقثلا نم تغلب امهم اهنأل .تاجعزملاو

aيف ْمُكَل ناک دملا : ىلاعت لاق .  
 . ةى ا هرس

 ءاقلإ ةيفيكو «مهتاميلعتب ءادتقالا ‹مهب ءادتقالا 0 نمو

 ؛ميلعتلا ىلع ربصلاو ءقلخلا بتارم بسح ىلع ملعلا

 يتلاب ةلداجملاو «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ىلإ ةوعدلاو

 .ءايبنألا ةثرو ءاملعلا ناك هلاثمأو اذهبو «نسحأ يه

 ةينارقلا تايآلا ةفرعم ايب لوسرلا ةفرعم دئاوف نمو

 ةفرعم ىلع فوقوم اهنم دارملاو .ىنعملا مهفو هيلع ةلزنملا

 3 مهريغو هباحصأو هموق عم هتريسو «لوسرلا لاوحأ

 افالتخا فلتخت صاخشألاو ةنكمألاو ةنمزألا نإف «ساتلا

 ارگ

 "نانا تار ولف

 هلأ لوُسَر

 نم نآرقلا يناعم ةفرعمل همه فرصي نأ

 .نمؤملا .ناسسثالا + ب يف (0) ..نيتمؤنل :ب يف (4)



 نآرقلا ريسفتب قلعتت ةمهم دئاوف

 ىلعو هللا ىلع طلغلا نم لصحل .كلذل هنم ةفرعم نود

 .ريثك ءيش «همالک نم هللا دارم ىلعو «هلوسر
 الغ الا نم ريسافطلا رثكأ ىف ام فرع نم فرعي امثإ اهو

 دئاوفلا نم كلذ ريغو هلا مالك اهنع هزني يتلا ةحيبقلا
 .ةديدسلا جئاتنلاو ةديفملا

 ةمألا هذهل هجوملا يهنلاو رمألا :نآرقلا مولع نمو
 ةدع كلذ ةفرعم يفو «مهنم دوصقملا وه اذهو ءاهريغو

 1 :دئاوف

 ىلع هللا لزنأ ام دودح ةفرعم ىلع ثح ىلاعت هللا نأ : اهنم

 . كلذ فرعي مل نم مذو «هلوسر

 يتلا يهاونلاو رماوألا ؛هدودح ةفرعم بجي ام مظعأ نمو

 . اهميلعتو اهملعتو اهب مايقلاب انمزلأو ءاهب انفلك

 ءاهتفرعمب الإ ''”[اهبانتجا وأ] ءاهلاثتما ىلإ ليبس الو
 ءرمأب رمأ اذإ فلكملا نأ كلذو " ”[اهكرت وأ] اهلعف ىتأتيل

 ال امو هب لخدي امو «هب رمأ يذلا وه ام ةفرعم الو هيلع بجو
 .لخدي

 بسحب هلاثتما یف دهتجاو .هللاب ناعتسا كلذ فرع اذإف

 .ناكمالاو ةردقلا

 كلذ ةفرعم هيلع بجو ءرومألا نم رمأ نع يهن اذإ كلذكو

 .هكرت ىلع هبرب اًئيعتسم هدهج لذبي مث ءهتقيقحو يهنملا
 بانتجاو ءرمألا لاثتماو ءهيهنل اًبانتجاو هللا رمأل الاثتما
 وهف هب الإ بجاولا متي ال امو .بجاو امهنم لك «يهنلا
 . هيلع مدقتمو «لمعلا لبق اهب ملعلا نأ تفرعف . بجاو

 يهنلاو فورعملاب رمألاو ءريخلا ىلإ ةوعدلا نأ :اهنمو

 ريخللا ةفرحم دقي الإ هت اهلوصح نكي آلا ا نع
 ىهنيل ركنملا ةفرعمو «هب رمأيل فورعملا ةفرعمو ءهل وعديل
 هل نمضتمو «لامتشا مظعأ كلذ ىلع لمتشم نآرقلاو «هنع

 َ . نمضت لمكأ

 دعب نوكي ام وهو ءرخآلا مويلا لاوحأ نآرقلا مولع نمو
 لاوهأ نم هلوسر هب ربخأ وأ «هباتك يف هللا هب ربخأ امم توملا
 كلذب ملعلا يفو «رانلاو ةنجلاو .فقوملاو ربقلاو «توملا

 : ةريثك دئاوف

 ءةتسلا ناميالا ناكرأ دحأ ءرخآلا مويلاب ناميإلا نأ : اهنم

 هتفرعم تدادزا املكو ءاهنودب ناميإلا حصي ال يتلا

 . '”هناميإ دادزا «هلیصافتب
 ناسنالل حتفي «ةفرعملا ةقيقح  كلذب ملعلا نأ :اهنمو

 لك برخ امهنم بلقلا الخ نإ نيذللا ءءاجرلاو فوخلا باب
 نع فافكنالا فوخلا هل بجوأ امهب رمع نإو «بارخلا

 الإ كلذ متي الو «اهليهستو ةعاطلا ريسيت ءاجرلاو ‹يصاعملا

 ربقلا لاوحأك ؛رذحتو اهنم فاخي يتلا رومألا ليصافت ةفرعمب
 .ةعظفملا رانلا تافصو «ةلئاهلا فقوملا لاوحأو «هتدشو

 ةربحلاو «ميقملا ميعنلا نم اهيف امو ةنجلا ليصافت ةفرعمبو

 كلذ ببسب ثدحيف «ندبلاو حورلاو بلقلا ميعنو ءرورسلاو'
 «بولطملا بوبحملل يعسلا يف داهتجالل يعادلا قايتشالا

 . هيلع ردقي ام لكب

 ةازاجملا يف «هلدعو هللا لضف كلذب فرعي هنأ :اهنمو

 هدمح لامكل بجوملا ءةئيسلاو ةحلاصلا لامعألا ىلع

 . هلهأ وه امب هيلع ءانثلاو

 فرعي «باقعلاو باوثلا ليصافتب دبعلا ملع ردق ىلعو
 .هتمكحو هلدعو هللا لضف كلذب

 «نيملاظلا هبش عفدو «نيلطبملا ةلداجم :نآرقلا مولع نمو

 . ةيلقنلا ةلدألل ةقفاوملا ةيلقعلا نيهاربلا ةماقإو

 «نيينابرلا ءاملعلا صاوخ نم نآرقلا مولع نم نفلا اذهو

 لمتشا دقو «نيرصبتسملا ءالقعلاو «نيخسارلا ةذباهجلاو

 ام عمج ول ام «ةيناهربلا عطاوقلاو «ةيلقعلا ةلدألا نم نآرقلا

 روفصع ةرقنك هيلإ ةبسنلاب ناكل «قح نم نيملكتملا عيمج دنع
 لمتشا دقو «قحلا وه نآرقلا نأب كلذ ؛رحبلا ءامل ةبسنلاب

 طسقلاو لداعلا نازيملاو لدعلاو قدصلاو قحلا ىلع

 لوألاب رمأو ءكرشلاو ديحوتلا ركذ نإف «حالفلاو حالصلاو
 ديحوتلا ةحص ىلع ةعطاقلا نيهاربلا نم ماقأ «يناثلا نع ىهنو

 وه هنوكو «هنالطبو كرشلا حبقو «ةاجنلل اًقيرط هنيعتو هنسحو
 رحن يف سمشلاك ةريصبلل كلذ لعجي ام .كالهلل قيرطلا

 . ةريهظلا

 مراكمو بادآلا ىلع ثحو «ةيعرشلا رماوألاب رمأ نإو

 نم هيلع تلمتشا ام ىلع ةرينلا لوقعلا هبني هتيأر «قالخألا

 .مهداعمو مهشاعم يف اهنوجاتحي يتلا «ةيرورضلا حلاصملا

 اهب رمألا يضتقت هتمكح نأو ءاهنم نسحأ ال ' '”هنأب مزجي ام
 . ءاضتقا دشأ

 يف امب ربخأ «ثئابخلاو حئابقلاو مراحملا نع ىهن نإو
 نأو ءاهلوانتب لصاحلا رشلاو ء«ررضلاو داسفلا نم اهنمض

 مهميركتو ءاهنع مههيزنتو مهيلع اهميرحتب مهيلع هللا ةمعن
 يتلا طالغألا نم ريسافتلا نم ريثك يف ام) اذكه ةلمجلا تءاج ب يف )١(

 يف - هللا همحر - خيشلا بتكو «ةلمجلا هذه تبطش دقو (هللا مالك اهنع هزني
 فرعلا ىلع هلوسرو هللا دارم لمح رثك فيك) يلي ام اهنع الدب شماهلا
 نم ةدايز (") .ب شماه نم ةدايز (5) .(ريثكلا للخلا عقوف ثداحلا
 .كلذ ةفرعم نأ :ب يف (0) .هب دبعلا ناميإ :ب يف (5) .ب شماه
 .هنأ هب :أ يفو «ب يف اذك 7



 نآرقلا ريسفتب قلعتت ةمهم دئاوف

 تارومأملاف «ةمعن لك قوف اهب سبلتلا نع مهرادقأ ةيلعتو
 ىلع تالمتشم تامّرحملاو «حالصلا ىلع تالمتشم

 .دسافملا

 «نيهبشملا هبش فييزتو «نيلطبملل جاجحلا يف عرش نإو
 غمدو «قح قاقحإ نم تئش ام لقف «نيلاضلا بهاذم نالطبو

 نأ نايبو «دناعملا ىلع ةجحلا ةماقإو «لاض داشرإو «لطاب

 لطاب همسا ىلع وه لب «قحلا نم ءيش لقأل موقي ال لطابلا
 «تدرج اذإ لطابلا اهب نومسي ءامسأ الإ يه نإ «هل ةقيقح

 . اًروثنم ءابه تنيبت
 اهزجوأو ةرابع حضوأب «ةيلقعلا نيهاربلا قوسي هتيأرو

 ليلدلا نيب عمجيف ءءافخلاو ضقنلاو ضارتعالا نم اهملسأو

 «بولطملاب لخم ريغ اًراجيإ «ةدحاو ةملك يف يلقنلاو يلقعلا
 .نايبلاب هضعب يفكي ام نيهاربلا نم درسيو «كلذ لصفي ةراتو

 .ركشلاو دمحلا هللق

 [لك] يف اهؤارقتسا يغبني ءهللا ءاش نإ «ةعفان ةمدقم هذهف

 هجو ىلع بلاطملا هذه نم دري ام لكل هبنتلاو ءاهدراوم

 عفتنا «تايآلا نم هيلع دري ام لك يف اهلمعتسا نمف «ليصفتلا

 ود هللاو ءءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو .اًميظع اًعفن اهب

 . ميظعلا لضفلا

 . ةلمتشم :ب يف (۲) .ةلمتشم :ب يف(١)





 لوألا ءزجلا

 ةحتافلا ةروس ريسفت 2

 ةيكم يهو

 بر هي دلا ٠ ذا لقا ر لآ رسنی (۷- (١
 َكاَيِإ ه بب يت موب كلدم ه ميلا نَا ٠ َىِيَلَعْل

 اس 6 سلا طرخلا افا 6 ع كير

 : يأ «َنينآَصأ اكو مَع وصلا رب مو تمنا <
 «فاضم درفم «مسا» ظفل نأل «یلاعت هلل مسا لكب ءىدتبأ

 ىدوبعملا هولأملا وه «ََمآ# [ىنسحلا] ءامسألا عيمج معيف

 ءةيهولألا تافص نم هب فصتا امل «ةدابعلاب هدارفال قحتسملا

 نالاد نامسا 4 > يلا تلا # «لامكلا تافص يهو

 لك تعسو يتلا ةميظعلا ةعساولا ةمحرلا وذ ىلاعت هنأ ىلع

 هئايبنأل نيعبتملا نيقتملل اهبتكو «يح لك تمعو «ءيش
 "''ههلف ءمهادع نمو «ةقلطملا ةمحرلا مهل ءالؤهف «هلسرو

 . اهنم بيصن
 ةمألا فلس نيب اهيلع قفتملا دعاوقلا نم نأ ملعاو

 «تافصلا ماكحأو «هتافصو هللا ءامسأب ناميالا ءاهتمئأو

 ءاهب فصتا يتلا ةمحرلا وذ «ميحر نمحر هنأب ءالثم نونمؤيف

 اذكهو «هتمحر راثآ نم رثأ اهلك معنلاف «موحرملاب ةقلعتملا

 ملعي «ملع وذ ميلع هنإ :ميلعلا يف لاقي ءءامسألا رئاس يف

 . ءيش لك ىلع ردقي ةردق وذ :ريدق ءءيش لك [هب]

 «لامكلا تافصب هللا ىلع ءانثلا [وه] 4ب ُدمَحْلا»
 عيمجب لماكلا دمحلا هلف «لدعلاو لضفلا نيب ةرئادلا هلاعفأبو

 - نيملاعلا عيمج يبرملا وه :برلا كَمْ يرل .هوجولا
 ءتالآلا مهل هدادعإو «مهل هقلخب - هللا ىوس ْنَم مهو

 مهل نكمي مل اهودقف ول يتلا «ةميظعلا معنلاب مهيلع هماعنإو
 . ىلاعت هنمف ةمعن نم مهب امف «ءاقبلا

 .ةصاخو ةماع :ناعون هقلخل ىلاعت هتيبرتو

 هيف امل مهتيادهو «مهقزرو «نيقولخملل هقلخ يه :ةماعلاف

 . ايندلا يف مهؤاقب اهيف يتلا .مهحلاصم

 هل مهقفويو «ناميالاب مهبيريف «هئايلوأل هتيبرت :ةصاخلاو

 مهنيب ةلئاحلا قئاوعلاو «فراوصلا مهنع عفديو مهل هلمكيو

 لك نع ةمصعلاو ءريخ لكل قيفوتلا ةيبرت : اهتقيقحو «هنيبو
 ءايبنألا ةيعدأ رثكأ نوك يف رسلا وه ء[ىنعملا] اذه لعلو رش
 . ةصاخنلا هتييوزر تحت ةلخناد اهلك ميبلاطم نن برلا ظفلب

 ريبدتلاو قلخلاب هدارفنا ىلع «َنِمَلَسْلا بر :هلوق لدف

 هجو لكب «هيلإ نيملاعلا رقف مامتو «هانغ لامكو معنلاو

 ١- :تايآلا ,ةحتافلا ةروس ريسفت ١-۷

 .رابتعاو

 ةفصب فصتا نم وه :كلاملا *نيدلأ مري كلل
 «بقاعيو بيثيو «ىهنيو رمأي هنأ اهراثآ نم ىتلا كلملا

 كلملا فاضأو «تافرصتلا عاونأ عيمجب كاف فرصتيو

 «مهلامعأب هيف سانلا نادي موي «ةمايقلا موي وهو «نيدلا مويل
 روهظلا مامت قلخلل رهظي مويلا كلذ يف نأل ءاهرشو اهريخ

 ىتح «قئالخلا كالمأ عاطقناو «هتمكحو هلدعو هكلم لامك
 ديبعلاو اياعرلاو كولملا مويلا كلذ يف يوتسي [هنإ]

 نورظتنم «هتزعل نوعضاخ «هتمظعل نونعذم مهلك «رارحألاو

 هصخ كلذلف ءهباقع نم نوفئاخ «هباوث نوجار «هتازاجمل

 . مايألا نم هريغلو نيدلا مويل كلاملا وهف الإو ءركذلاب
 كدحو كصخن : يأ 4ُنيِعَتْن َكاَّيِإَو دبعن َكاّيِإ# : هلوقو

 ءرصحلا ديفي لومعملا ميدقت نأل «ةناعتسالاو ةدابعلاب
 :لوقي هنأكف «هادع امع هيفنو ءروكذملل مكحلا تابثإ

 . كريغب نيعتسن الو «كب نيعتسنو «كريغ دبعن الو «كدبعن
 ىلع ماعلا ميدقت باب نم «ةناعتسالا ىلع ةدابعلا '''مَّدقو

 «هديع قح ىلع ىلاعت هقح ميدقتب اًمامتهاو «صاخلا

 لامعألا نم هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج مسا «ةدابعلا»و

 ىلع .دامتعالا يه «ةناعتسالا»و «ةنطابلاو ةرهاظلا لاوقألاو

 يف هب ةقثلا عم ءراضملا عفدو «عفانملا بلج يف ىلاعت هللا

 . كلذ ليصحت

 ةداعسلل ةليسولا وه هب ةناعتسالاو هللا ةدابعب مايقلاو

 الإ ةاجنلا ىلإ ليبس الف «رورشلا عيمج

 نع ةذوخأم تناك اذإ ةدابع د نوكت امنإو ءامهب مايقلاب

 نوكت نيرمألا نيذهبف « هللا هجو اهب اًدوصقم ةئ هللا لوسر
 ءاهيف اهلوخد عم «ةدابعلا» دعب «ةناعتسالا» ركذو «ةدابع

 هنإف «ىلاعت هللاب ةناعتسالا ىلإ هتادابع عيمج يف دبعلا جايتحال

 > نم ةاجنلاو «ةيدبألا

 فش نة يم ندعو هللا هنعي مل نإ

 . يهاونلا بانتجاو
 الد : يأ 4 َميَكمْل ا اندها# :ىلاعت لاق مث

 حضاولا قيرطلا وهو «ميقتسملا طارصلا ىلإ انقفوو ارا

 ءهب لمعلاو قحلا ةفرعم وهو ءهتنج ىلإو « هللا ىلإ لصوملا
 ىلإ .ةيادهلاف ءطارصلا يف اندهاو طارصلا ىلإ اندهاف
 «نايدألا نم هاوس ام كرتو «مالسإلا نيد موزل «طارصلا
 ةينيدلا ليصافتلا عيمجل ةيادهلا لمشت «طارصلا يف ةيادهلاو
 ءدبعلل اهعفنأو «ةيعدألا عمجأ نم ءاعدلا اذهف . اًلمعو اًملع

 . ميدقتو :ب يف (5) .هلف :ب يف (۱)



 لوألا ءزحلا

 نم ةعكر لك يف هب هللا وعدي نأ ناسنالا ىلع بجو اذهلو

 . كلذ ىلإ هترورضل «هتالص
 تا بلا طر رم هستلاطارسلا" او

 4رع» نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم وم

 دوهيلاك هوكرتو قحلا اوفرع نيذلا هع بوُصْنمْلاا# طارص
 ىلع قحلا اوكرت نيذلا اَلا # طارص ريغو «مهوحنو

 . مهوحنو ىراصنلاك «لالضو لهج
 وتحت مل ام ىلع توتحا دق ءاهزاجيإ ىلع ةروسلا هذهف

 :ةثالثلا ديحوتلا عاونأ تنمضتف «نآرقلا روس نم ةروس هيلع

 ديحوتو لمل بر :هلوق نم ذخؤي ةيبوبرلا ديون

 نمو #هللا# : ظفل نم ذخؤي «ةدابعلاب هللا دارفإ وهو «ةيهلالا

 وهو «تافصلاو ءامسألا ديحوتو «4ُدْبْعَن َكاَّيِإ8# :هلوق
 هل اهتبئأو «هسفنل اهتبثأ يتلا «ىلاعت هلل لامكلا تافص تابثإ

 كلذ: ىلع لد دقو هيت لو ليت الو ليظعت ريق قع لرز
 . مدقت امك «ٌدْمَحْلا# ظفل

 ذده :هلوق يف ةويشلا تابثإ تنمضتو .

 . ةلاسرلا نودب عنتمم كلذ نأل «ميِقَسْمْل
 مو كيسا :هلوق يف لامعألا ىلع ءازجلا تابثإو

 ءازجلا هانعم نيدلا نأل ؛لدعلاب نوكي ءازجلا نأو 4 يدل

 .لدعلاب
 اقالخ «ةقيقح لعاف دبعلا نأو «ردقلا تابثإ تنمضتو

 عدبلا لهأ عيمج ىلع ٌّدرلا تنمضت لب .ةيربجلاو ةيردقلل

 ةفرعم هنأل «َمِمْلا َطرَصلأ اًنيهأ# :هلوق يف [لالضلاو]
 .كلذل فلاخم وهف [لاضو] عدتبم لكو «هب لمعلاو قحلا

 يف ةناعتساو «ةدابع ىلاعت هلل نيدلا صالخإ تنمضتو

 بر هلل دمحلاف نيت َكاَيِإَو دبعن َكاَيِإظ :هلوق
 .نيملاعلا
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 لوألا ءزجلا

 ةرقبلا ةروس ريسفت
 ةيندم يهو

 0 ها د 1 5

 ميلا لازما لا مست

 ةرحآلابو كي نم لأ امي كيإ لأ ب ت زب نل
 4نا مه كيتلؤأو مهر نم هم ل نوب مه

 لب ءاثبع اهلزتُي مل ىلاعت هللا نأب مزجلا عم [يعرش دنتسم

 . اهملعن ال ةمكحل

 هة ىش ال کلا كم هم دج م-)
 © تروق مهكر و نوفي بلاي وزب ر نيل

 لئاوأ يف ةعطقملا فورحلا امأو ءةلمسبلا ىلع مالكلا مدقت دقت

 ريغ نم] اهانعمل ضرعتلا نع توكسلا اهيف ملسألاف ءروسلا

 يذلا ت باتكلا اذه : يأ كلا كلذ :هلوقو

 تز د نيبملا قحلاو ءميظعلا الا نیلا بك

 مزلتسي هنع بيرلا يفنو «هوجولا نم هجوب كش الو «ِهْف

 ىلع لمتشم باتكلا اذهف «ٌنيقيلا كشلاو بيرلا دض ذإ «هدض

 يفنلا نأ ةديفم ةدعاق هذهو «بيرلاو كشلل ليزملا نيقيلا ملع

 وهو ءهدضل اًنمضتم نوكي نأ دب ال «حدملا هب دوصقملا

 .هيف حدم ال ٌضحملا مدعلاو «مدع يفنلا نأل «لامكلا
 الإ لصحت ال ةيادهلا تناكو نيقيلا ىلع لمتشا املف

 ةيادهلا هب لصحت ام : ىدهلاو نقم ىده» :لاق نيقيلاب

 «ةعفانلا قرطلا كولس ىلإ ةيادهلا هب امو ءهبشلاو ةلالضلا نم

 لل ئه : لقي ملف «لومعملا فذحو «ىّده# : لاقو

 ىده هنأو ءمومعلا ةدارال «ينالفلا ءيشلل الو «ةينالفلا

 لئاسملا يف دابعلل دشرم وهف «نيرادلا حلاضم عيمجل

 نم حيحصلاو «لطابلا نم قحلل ٌنيبمو «ةيعورفلاو ةيلوصألا

 يف مهل ةعفانلا قرطلا نوكلسي فيك مهل نيبمو «فيعضلا
 . مهارخأو مهايند ٠

 اذه يفو ءمّمعف ساكلإ ىّدُه# :رخآ عضوم يف لاقو
 عيمجل ىده هسفن يف هنأل نقل ىَّدُه# هريغو عضوملا
 شا ىده اولبقي ملو ءاّسأر هب اوعفري مل ءايقشألاف «قلخلا

 امأو .مهئاقشل هب اوعفتني ملو ءةجحلا هب مهيلع تماقف

 وهو «ةيادهلا لوصحل ربكألا ببسلاب اوتأ نيذلا نوقتملا
 لاثتماب ءهباذعو هللا طخس ىقي ام ذاختا : اهتقيقح ىتلا ىوقتلا

 ةياغ اوعفتناو «هب [ودتهاق «يهاونلا تاتار فرماوأ

 :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفن -1

TCT EE FE 

 لا یل رب أ رتب

 ىَدُه هن بر ال ُبككلا کید ©) لا

 ةوَلَصلأ نوفي بعلي نووي نيا © © نين
 ت و ءو ےک

 نيزلاو © وقف و

 9 نونو م رخل كلي نم ل و كي لز

 2 ا

 ب توني ني

 رک يک ر او

 كوا مهي نم ىدُه لع كيتو

 © نحلل م

 لعجي هلآ وقت نإ اوما تلا مایا :ىلاعت لاق «عافتنالا

 تايآلاو ,ةينآرقلا تايآلاب نوعفتنملا مه نوقتملاف € ل

 . ةينوكلا

 :ناعون ةيادهلا نألو

 مهل لصحت مل مهريغو «ناتيادهلا مهل تلصح نوقتملاف

 تسيل ءاهب لمعلل قيفوت نودب نايبلا ةيادهو «قيفوتلا ةياده
 .[ةمات] ةيقيقح ةياده

 نافعا ءةنطابلا لامعألاو دئاقعلاب نيقتملا فصو مث

 نومو نا : لاقف كلذل ىوقتلا نمضتل «ةرهاظلا

 هب تربخأ امب ماتلا قيدصتلا وه :ناميالا ةقيقح بَل

 ناميإالا يف نأشلا سیلو ءحراوجلا دايقنال لا «لسرلا

 نم .ملسملا اهب زيمتي ال هنإف «سحلاب ةدهاشملا ءايشألاب

 ملو هرن مل يذلا «بيغلاب ناميالا يف نأشلا امنإ «رفاكلا

 . هلوسر ربخو هللا ربخل هب نمؤن امنإو «هدهاشُن
 قيدصت هنأل ءرفاكلا نم ملسملا هب زيمُي يذلا ناميإلا اذهف

 ربخأ وأ «هب هللا ربخأ ام لكب نمؤي نمؤملاف ءهلسرو هلل درجم

 وأ هلقعو همهف ءاوسو .هدهاشي مل وأ هدهاش ءاوس «هلوسر هب

 «قيفوتلا ةيادهو «نايبلا ةياده



 لوألا ءزجلا

 رومألل نيبذكملا ةقدانزلا فالخب ءهمهفو هلقع هيلإ ٍدتهي مل
 اوبذكف اهيلإ ٍدتهت مل ةرصقملا ةرصاقلا مهلوقع نأل ؟؛ةيبيغلا

 «مهمالحأ تجرمو «مهلوقع تدسفف «هملعب اوطيحي مل امب
 . هللا ىدهب نيدتهملا نيقدصملا نينمؤملا لوقع تكزو

 هللا ربخأ ام عيمج [ب ناميالا] «بيغلاب ناميالا يف لخديو
 قئاقحو «ةرخآلا لاوحأو «ةلبقتسملاو ةيضاملا بويغلا نم هب
 كلذ نم لسرلا هب ترآ نول افك و تا ناسوأ

 اومهفي مل نإو اهنونقيتيو ءاهدوجوو هللا تافصب نونمؤيف

 وأ «ةالصلا نولعفي : لقي مل وللا َنومييَوال :لاق مث

 اهتروصب نايتالا درجم اهيف يفكي ال هنأل «ةالصلاب نوتأي
 اهناكرأ مامتإب اًرهاظ ااا قالصلا ةماقإف ءةرهاظلا

 وهو ءاهحور ةماقإب "اتطاب اهتماقإو ءاهطورشو اهتابجاوو
 ةالصلا هذهف ءاهنم هلعفيو هلوقي ام ربدتو ءاهيف بلقلا روضح
 اسحفلا ع هنت ةزلكّصلا تی : ا لا يلا يه

 باوث الف «باوثلا اهيلع بترتي يتلا يهو 4 ركشا
 ةالصلا يف لخديو اي ام الإ ءهتالص نم ''”ناسنإلل

 . اهلفاونو اهضئارف
 تاقفنلا هيف لخدي وفِي مقرر امو :لاق مث

 «براقألاو تاجوزلا ىلع ةقفنلاو «ةاكزلاك ةبجاولا

 قرط عيمجب ةبحتسملا تاقفنلاو «كلذ وحنو «كيلامملاو

 نألو ءهلهأ عونتو هبابسأ ةرثكل هيلع قفنملا ركذي ملو «ريخلا
 ىلع ةلادلا «ْنِماِب ىتأو هللا ىلإ ةبرق يه ثيح نم ةقفنلا

 «مهلاومأ نم اًريسي اًءزج الإ مهنم درب مل هنأ مههبنيل ء«ضيعبتلا

 هب عفتنيو «هقافنإب مه نوعفتني لب «لقثم الو مهل راض ريغ

 .مهناوخإ
 نيب يتلا لاومألا هذه نأ ىلإ ةراشإ «مهسقْرر # : هلوق يفو

 هللا قزر يه امنإو ءمككلمو مكتوقب ةلصاح تسيل ءمكيديأ

 مكلّضفو مكيلع معن امكف «مکیلع هب معنأو ؛مكلوخ يذلا
 «مكيلع هب معنأ ام ضعب جارخإب هوركشاف هدابع نم ريثك ىلع

 0 اوساوو

 نأل ءنآرقلا يف ةاكزلاو ةالصلا نيب ىلاعت عمجي ام اًريثكو

 ةنمضتم ةقفنلاو ةاكزلاو «دوبعملل صالخلل ت ةنمضتم ةالصلا

 «دوبعملل هصالخإ دبعلا ةداعس ناونعف «هديبع ىلع ناسحإلل

 نيذه مدع دبعلا ةواقش ناونع نأ امك ءقلخلا عفن يف هيعسو

 كم ءهنم نيرمألا

 4 چ نآرقلا وهو كلِ لأ آمي تومي لاَ 9 :لاق مث

 كارو بتكلا تلع أ َلَّرنَأَو## : ىلاعت لاق ءةنسلاو

 :أ يفو «ب يف اذك )١(

 ۷٠١ :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -1

 نيب نوقرفي الو «لوسرلا هب ءاج ام عيمجب نونمؤي نوقتملاف

 امإ ءهضعبب نونمؤي الو ءهضعبب نونمؤيف «هيلإ لزنأ ام ضعب
 كلذ لعفي امك «هلوسرو هللا دارم ريغ ىلع هليوأت وأ هدحجب
 ىلع ةلادلا صوصنلا نولوؤي نيذلا ؛ةعدتبملا نم هلعفي نم

 نإو ءاهانعمب قيدصتلا مدع هلصاح امب «مهلوق فالخ

 . اًيقيقح اًناميإ اهب اونمؤي ملف ءاهظفلب اوقدص
 ©”بتكلاب ناميالا لمشي كلَ نم لأ 3 :هلوقو

 امبو لسرلاب ناميالا بتكلاب ناميالا نمضتيو «ةقباسلا

 هذهو 300 لالا اروا ا ر لغ كايغقا

 عيمجبو «“ةيوامسلا بتكلا عيمجب نونمؤي نينمؤملا ةيصاخ

 . مهنم دحأ نيب نوقرفي الف لسرلا

 نوكي امل مسا «ةرخآلا»و نقب مه رخو : لاق مث

 مويلاب ناميالا نأل ؛مومعلا دعب [ركذلاب] هّصخو «توملا دعب

 ةبغرلا ىلع ثعاب مظعأ هنألو ؛ناميإلا ناكرأ دحأ ءرخآلا

 ىندأ هيف سيل يذلا ماتلا ملعلا وه «نيقيلا»و ءلمعلاو ةبهرلاو

 .لمعلل بجرعلا كش

 لعل ةديمحلا تافصلا كلتب نوفوصوملا : يأ 4كيلو
 «ميظعتلل ريكنتلا نأل «ميظع ىده ىلع :يأ 6کر نت دم

 ةديقعلل ةنمضتملا ةروكذملا تافصلا كلت نم مظعأ ةياده أو

 الإ [ةيقيقحلا] ةيادهلا لهو «ةميقتسملا لامعألاو ةحيحصلا

 . ةلالض “وهف [اهفلاخ امم] اهاوس امو «مهتياده
 ءءالعتسالا ىلع ةلادلا ءعضوملا اذه يف «ىلعاب ىتأو

 لمل ْمُكَاَيِإ وأ اتوا : هلوق يف امك «يفاب يتأي ةلالضلا يفو

 ,ىدهلاب لعتسم ىدهلا بحاص نأل نيم لص يف وأ ىَّدُه
 1 ا روب دا ا تحاول

 زوفلا [وه] حالفلاو «َنْمْيَمْلا م مه كيو :لاق مث
 ال هنأل ؛مهيف حالفلا رصح «بوهرملا نم ةاجنلاو بولطملاب

 يهف ليبسلا كلت ادع امو «مهليبس كولسب الإ حالفلا ىلإ ليبس
 ىلإ اهكلاسب ىضفت ت يلا نالا كذليلاو ةاقشلا ليس

 تافص ركذ ءاقح نينمؤملا تافص ركذ امل ءاذهلف «كالهلا

 :لاقف 0 نيدناعملا مهرفكل نيرهظملا رافكلا
 00 ْمُهَتِرَدَنَأَ هع ءس اورمک تيا دل 07 3)

 وس مهرصْبأ ڪو ٌمهِعْمَس لو و مهبوُلُه لع ها مح © نووي ال

 اوفصتا : يأ ءاورفك نيذلا نأ ىلاعت ربخي يطع ُباَدَع ْمُهَلَو

 هنع مُهْعَدْرَي ال ءاّمزال مهل اًمصو راصو «هب اوغبصناو «رفکلاب

i: 
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 :ب يف (9)

 يهف :ب يف (5)

 .دبعلل :ب يف (۲) .اهنطابو

 . ةلالض



 لوألا ءزجلا

 .مهرفك ىلع نورمتسم مهنإ .ظعو مهيف عجني الو «عدار
 ةقيقحو «نونمؤي ال مهرذنت مل مأ .مهترذنأأ مهيلع ءاوسف

 «هضعب دحج وأ .لوسرلا هب ءاج امل دوحجلا وه :رفكلا

 نأكو «مهيلع ةجحلا ةماقإ الإ ةوعدلا مهديفت ال رافكلا ءالؤهف
 َسأت ال كنأو «مهناميإ يف ةي لوسرلا عمطل اًعطق اذه يف

 . تارسح مهيلع كسفن بهذت الو «مهيلع

 هَل َمَّنَح9 :لاقف ناميالا نم مهل ةعناملا عناوملا ركذ مث

 اهلخدي ال عباطب اهيلع عبط :يأ «ٌمهِعْتَس ىو مهبول لع
 ام نوعمسي الو «مهعفني ام نوعي الف ءاهيف ذفني الو «ناميإلا

 نع اهعنمت ةنكأو ءاطغو ءاشغ : يأ رك هرن لول
 تدس دق ريخلاو ملعلا قرط هذهو «مهعفني يذلا رظنلا

 اوعنم امنإو دنع يتجرأ خلو ی ی 4 ءمهيلع

 مهدوحجو مهرفك ببسب ناميالا باوبأ مهنع تّدسو كلذ

 لقول : ىلاعت لاق امك .قحلا مهل نيبت امدعب مهتدناعمو

 باقع اذهو ورم کرا وب امي ہک امك حفّرتصتلَو يَدَحأ
 . لجاع

 َء َمُهَلَول :لاقف لجآلا باقعلا ركذ مث

 . مئادلا رمتسملا رابجلا طخسو «رانلا باذع

 مالسإلا مهرهاظ نيذلا نيقفانملا فصو يف ىلاعت لاق مث

 :لاقف رفكلا مهنطابو

 مُهاَمَو گلا ولاَ ماب انماء لومي نم سالا یو )4-٠١(
 مهس | توعدخي اواوس ماء َنِدَلَأَو هلأ َّن نوعي 0 َنيِنِمْؤَمِب

 وهو #ُميِظَع ُباَذَع

 بارع َمُهْلَو ارم هَل ْمُهَداَرَه صر مهبول ىف ٠ داعش 0

 ريخلا راهظإ :وه قافتلا نأ ملعاو *«َتْوبِذْكَي اوا اب

 يداقتعالا ٌقافنلا فيرعتلا اذه يف لخديو ءرشلا 07

 ىف ع لآ رک يذلا للا قاسلافر لنعلا قافلاز
 اع ادع اذإو ندع كدخ اذإ : ثالث قفانملا ةيآ» : هلوق

 . رجف مصاخ اذإو» : ةياور يفو ««ناخ نمتئا اذإو

 وهف «مالسإلا ةرئاد نع جرخملا يداقتعالا قافنلا امأو

 ملو ءاهريغو ةروسلا هذه يف نيقفانملا هب هللا فصو يذلا

 ىلإ [ةكم نم] ييي لوسرلا ةرجه لبق اًدوجوم قافنلا نكي
 هللا رهظأو “'«ردب» ةعقو تناك املف ءرجاه نأ دعبو «ةنيدملا

 رهظأق لسي مل نمم ةنيدملا يف نم لد ءمهزعأو نيتمؤتلا
 ملستو .مهؤامد نقحتلو «ةعداخمو افوخ مالسإلا مهضعب

 ءمهنم مهنأ رهاظلا يف نيملسملا رّهظأ نيب اوناكف .مهلاومأ

 مهنم اوسيل ةقيقحلا يفو

 مهفصوو مهلاوحأ اقا a هللا فطل نمف

 ٣- :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت 4-٠١

 اوعمقنيلو «نونمؤملا مهب رتغي الثل ءاهب نوزيمتي فاصوأب

 نومول رَدَحي» :[ىلاعت لاق] «مهروجف نم ريثك نع اًضيأ

 لصأب هللا مهفصوف ؛ ر قلتي رت نوح هجم لات
 اَمَو زيآلا مولا هب اّنَماَء لومي م سالا نمو :لاقف قافنلا

 «مهبولق يف سيل ام مهتنسلأب نولوقي مهنإف 4َنيِنمْؤُم
aEام يقيقحلا ناميالا نأل نب َنيِيِمْؤَعِي مه امر :  

 هدابعلو هلل ةعداخم اذه امنإو «ناسللاو بلقلا هيلع أطاوت

 .نينمؤملا
 نطبيو ناش هعداخي نمل عداخملا رهظُي نأ :ةعداخملاو

 ءالؤهف . عداخي نمم هدوصقم نم نكمتي يكل ؟ هفالخ

 مهعادخ داعف كلسملا اذه هدابعو هللا عم اوكلس نوقفانملا

 نأ امإ «عداخملا نأل ؛بئاجعلا نم اذه "7نإف «مهسفنأ ىلع

 «هيلع الو هل ال لش وأ لير ام لصحيو هعادخ جتني

SS 

 مهديك مهرضي ال ولا هدابعو ٠ ا ررضتي
 تملسف «ناميالا نوقفانملا رهظأ نأ نينمؤملا رضي الف ءاًئيش

 «مهروحن يف مهديك راصو «مهؤامد تنقحو مهلاومأ كلذب

 نزحلاو ءايندلا يف ةحيضفلاو يزخلا كلذب مهل لصحو

 يف مث «ةرصنلاو ةوقلا نم نينمؤملل لصحي ام ببسب رمتسملا

 مهبذك ببسب «عجفملا عجوملا ميلألا باذعلا مهل «ةرخآلا

 - مهتقامحو مهلهج نم - مهنأ لاحلاو «مهروجفو مهرفكو

 .كلذب نورعشي ال

 ضرم :انه ضرملاب دارملاو 4ر ِمهِبوُنُق يف :هلوقو
 ناضرم هل ضرعي بلقلا 2نأل «قافنلاو «.تاهبشلاو «كشلا

 «ةلطابلا تاهبشلا ضرم :هلادتعاو هتحص نع هناجرخي

 كوكشلاو «قافنلاو رفكلاف «ةيدرملا تاوهشلا ضرمو

 شحاوفلا] ةبحمو ءانزلاو «تاهبشلا ضرم نم اهلك «عدبلاو

 :ىلاعت لاق امك «تاوهشلا ضرم نم اهلعفو يصاعملا [و

 نم ىفاعملاو ءانزلا ةوهش يهو 4شرم .ِبلَك ىف ىا مطب
 «ناميالاو نيقيلا هل لصحف «نيضرملا نيذه نم يفوع

 .ةيفاعلا باوثأ يف لفّرف ,ةيصعم لك نع ربصلاو

 هلأ ُمُهَماَرَف صر مهبوُلُق يف :نيقفانملا نع هلوق يفو
 ىلع يصاعملا ريدقت يف ىلاعت هتمكحل نايب «اّضَرَم

 يصاعملاب مهيلتبي «ةقياسلا مهبونذ ببسب هنأو «نيصاعلا

 .لذف :ب يف (۲) .ردب ةعقو تناك ىتح ةرجهلا دعب الو :ب يف )١(
 داع :ب يف (0) .هدوصقم هل لصحيو :ب يف )٤( .اذهو :ب يف ()

 .نأ كلذو :ب يف (7) . مهنأكف مهسفنأ ىلع مهعادخ



 لوألا ءزجلا

 بَلْ :ىلاعت لاق امك اهتابوقعل ةبجوملا ةقحاللا
Aم و 2  

 شک و 2 0 5 هب انبي اگ 0

 ةيصعملا فعلا ١ ةبوقعف ا لِ 2 3

 :ىلاعت لاق ءاهدعب ًةنسحلا ءةنسحلا باوث نم نأ امك < اهدعب

8 
 دف 0

 . 4 ىذه اودسه تريلا لآ دزو

 : واق ضرألا ن اودی ال مَ م الو ۱۲۰۱

 اذإ : يأ دونم رس د ال نكلو َنوُدِسْعْمْل مه ْمُهَن مَنِ Î o تؤلم

 لمعلا وهو «ضرألا يف داسفالا نع نوقفانملا ءالؤه يهن

 م نينمؤملا رئارس راهظإ هنمو «يصاعملاو رفكلاب

 نيب اوعمجف 24 حلم نحن اَمَنِإ اولاً نيرفاكلل مهتالاومو
 وه لب داسفإب سيل هنأ مهراهظإو «ضرألا يف داسفلاب لمعلا

 ءامح هداقتعاو لطابلا لعف نيب اًعمجو قئاقحلل اًبلق «حالصإ

 اهنأ داقتعا عم ةيصعملاب لمعي نمم ةيانج مظعأ اذهو

 .هعوجرل ىجرأو «ةمالسلل برقأ اذهف ''”ةيصعم

 رصح تحيض ن امت :مهلوق يف ناك املو
 لهأ نم اوسيل نينمؤملا نأ هنمض يفو - مهبناج يف حالصاإلل

 ْمُه ْمُهَنِإ آَلأ# :هلوقب مهاوعد مهيلع هللا بلق - حالصإلا

 ّدصو «هللا تايآب رفك نمم "”اًداسفإ مظعأ ال هنإف دودا
 هلل نيبراحملا ىلاوو «هءايلوأو هللا عداخو هللا ليبس نع

 اذه دعب لهف «حالصإ اذه نأ - كلذ عم - معزو «هلوسرو

 دق اوناك نإو «مهعفتني اًملع نوملعي ال نكلو !!؟داسف داسفلا

 لمعلا ناك امنإو «هللا ةجح مهيلع هب موقت اًملع كلذب اوملع

 ىلع ام "”داسف نمضتي هنأل ءاًداسفإ ضرألا يف يصاعملاب

 «تابنلاو ءراجشألاو رامثلاو بوبحلا نم ضرألا هجو

 . يصاعملا '*”ببسب تافآلا نم اهيف لصحي مب

 ناميالاو هللا ةعاطب رمعت نأ ضرألا يف حالصإلا نألو

 “هل ٌردأو ء«ضرألا يف مهنكسأو «قلخلا هللا قلخ اذهل «هب
 اهيف لمع اذإف ء[هتدابعو] هتعاط ىلع اهب اونيعتسيل «قازرألا
 .هل تقلخ امع اهل اًيارخإو ءاهيف داسفلاب اًيعس ناك «هدضب

 اک یوا ولات شالا نما آمك اویا ْمُهَل لف ی ۳)

 ليق اذإ : يأ 4َنوُمكْمَي ال نكلو امس مه مَنِ لآ امسا نما
eTا ا 3  

 مهمعزب - اولاق «ناسللاو بلقلاب ناميالا وهو ءمهنع هللا
 - هللا مهحّبق - نونعي ؟ءاهفسلا نمآ امك نمؤنأ :- لطابلا

 مهل بجوأ مههفس نأ مهمعزب ءمهنع هللا يضر ةباحصلا

 مهدنع لقعلاو ءرافكلا ةاداعمو «ناطوألا كرتو «ناميالا

 مهنأ 0 هنمض يفو ؛هفسلا ىلإ مهوبسنف «كلُذ دض يضتقي

 ١١-٠٠١ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 HL ۳ ي <

 مدا َمُهَتَرَّدَنَأَ ءَمِهتَلَع وشارك توب كَ

 لَ مهعْمَس َلَعَو مهب علا متخ 3 تومي
aسالو 9  
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 5 0 2 < ف ل أ
 0 e کک دامو

 م كيش الة لدا
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 0 اک 35116 2
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  0تحرامق ٤
 صر دے 0

 . ىهنلاو ىجحلا بابرأ ءالقعلا مه

 ىلع ءاهفسلا مه مهنأ ربخأو «مهيلع كلذ هللا درف
 ءهسفن حلاصمب ناسنإلا لهج '”هفسلا ةقيقح نأل ءةقيقحلا

 ةقداصو مهيلع ةقبطنم ةفصلا هذهو e اميف هيعسو

 ءهسفن حلاصمب ناسناللا ةفّرَعُم اجحلاو لقعلا نأ امك «مهيلع

 ةقبطنم ةفصلا هذهو «هرضي ام عفد [يف]و «هعفني اميف يعسلاو

 ةربعلاف .مهيلع ةقداصو نينمؤملا[و ةباحصلا] ىلع

 لاوقألاو ءةدرجملا يواعدلاب ال .«ناهربلاو فاصوألاب

 : ىلاعت لاق مث «ةغرافلا

 لإ الع ادو انماء اولا اوُيَماَء دلا اوُمَل الو ١

 مهب ئرهتسي هلأ 0 َنوُمرْبَتَسُم ن اَمَنِإ كَم اَنِإ اق مهنيِطْيَس

 يف سيل ام مهتنسلأب مهلوق نم اذه 4َنوُهَمَمَي موي ىف مي
 مهنأ اورهظأ «نينمؤملاب اوعمتجا اذإ مهنأ [كلذو] «مهبولق

 «ب يف اذك(١) .اهميرحت داقتعا عم يصاعملاب لمعي نمم :ب يف(١)
 (0) .امل :ب يف(4) .داسف ببس هنأل :ب يف (۳) .اًداسف :أ يفو

 (4) .مهمعزل :ب يف(۷) .مهيلع :ب يف (1) .اهببس يتلا :ب يف
 .ةقسفلا :أ يفو ءب يف اذك(4) .كلذ نمض يفو :ب يف



 لوألا ءزجلا

 أ - مهنيطايش ىلإ اولخ اذإف «مهعم مهنأو «مهتقيرط ىلع
 ءةقيقحلا يف مكعم انإ :اولاق - رشلا يف مهئاربكو مهئاسؤر

 ىلع انأ ءمهل انراهظإب نينمؤملاب نوئزهتسم نحن امنإو
 ركملا قيحي الو «ةرهاظلاو ةنطابلا مهلاح هذهف « مهتقيرط

 . هلهأب الإ ءىيسلا

 «وُهَتنَي ميك ىف مدو حرب ري هنأ : ىلاعت لاق
 نأ .مهب هئازهتسا نمف «هدابعب مهئازهتسا ىلع مهل ءازج اذهو

 اونظ ىتح «ةثيبخلا ةلاحلاو ءاقشلا نم هيف اوناك ام مهل نّيز

 «مهيلع نينمؤملا هللا طلسي مل امل «نينمؤملا عم مهنأ

 ءاًرهاظ اًرون نينمؤملا عم مهيطعي نأ ةمايقلا موي مهب هئازهتسا

 يف اوقبو «نيقفانملا رون ءىفط مهرونب نونمؤملا ىشم اذإف
 «عمطلا دعب سأيلا مظعأ امف «نيريحتم رونلا دعب ةملظلا
 E 52 ر E 2 f یب أ 55 ارا يت لت لأ مودال

 . ةيآلا 4 رنو
 مهروجف : يأ 4مِنَيْفُظ ىف# مهديزي : يأ مديل : هلوق

 نم اذهو «نوددرتم نورئاح : يأ نوه .مهرفكو

 . مهب ىلاعت هئازهتسا

 : مهلاوحأ ةقيقح نع اًفشاك ىلاعت لاق مث

 تعي اَمَه ىل كسلا ارتش َنِدَلا َكيَلْزأ» )1١(

 نوقفانملا :يأ 0 4ره أوك امو َمُهْتَرْحج
 «ئتهلأب كسلا ًاورتشأ ندا تافصلا كلتب نوفوصوملا
 هتبغر نم ىتلا «ةعلسلاب يرتشملا ةبغر ةلالضلا يف اوبغر : يأ

 هةلثمألا کا نم اذهو «ةسيفنلا '''نامثألا نيف ل كا

 ىدهلا لعجو «ةعلسلاك رشلا ةياغ ىه ىتلا ةلالضلا لعج هتإف

 هنع ةبغر ىدهلا اولذبف «نمثلا زم حالصلا ةياغ وه يذلا

 سئبو «ةراجتلا سئبف «مهتراجت هذهف ءاهيف ةبغر «ةلالضلاب
 . "”مهتقفص ةقفصلا

 فيكف ءاّرساخ مهرد ةلباقم يف اًرانيد ””لذب نم ناك اذإو

 يف ىدهلا لذب نم فيكف ؟اًمهرد اهنع ذخأو ةرهوج لذب نم
 ىف فرو اعلا ف اكا ناجا وقل ا
 اهيف رسخ لب «هتراجت تحبر امف !“اهيلاعأ نع رومألا لفاس

 م ملهاو مشا اريح بلا يلا َّنِإ لف ةراسخ  مظعأ

 ن | ه1 أ ديلا

 مل مهنأو «مهلالضل قيقحت ترم رم أوناك امو :هلوقو
 .ةحيبقلا مهفاصوأ هذهف «ءيش ةيادهلا نم مهل لصحي

 :لاقف «فشكلا ةياغ اهل فشاكلا مهلثم ركذ مث :

 ام تا أ ام ارات َدهوَمْسأ ىلا لمك مھم (۲۰-۱۷)

 م © دور ذآ تمل يف ْمُهَكَرَد فرب هلأ بهذ ملوح
2 ۹ 

 ١5-5١ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 SE ATS E ول ررعر
 طيحي هاو توما ردح تولا نم ميلل+ + ميس َنْلَعَجي

 تركب ٥ لَ ويه اسم مک هاا اک رص ُتْلْخي قلا دي

 لع هللا ك مهراد ومس َبَهَذَ هلآ ك5. وو وما ملڪ لَ

 لثمك «هيلع اوناك امل قباطملا مهلثم :يأ ريَ ِءَْس لك
 ىلإ ةجاحو «ةميظع ةملظ يف ناك :يأ ءاّران دقوتسا يذلا
 يه لب .«ةدعم هدنع نكت ملو «هريغ نم اهدقوتساف ةديدش رانلا

 يذلا لحملا رظنو «هلوح ام رانلا تءاضأ املف «هنع ةجراخ

 «رانلا كلتب عفتناو ءاهنمأو فواخملا نم هيف امو «هيف وه

 ذإ «كلذك وه امنيبف ءاهيلع رداق هنأ نظو «هنيع اهب ترقو

 يقبو ءرورسلا هعم بهذو «رونلا هنع بهذف «هرونب هللا بهذ

 نم اهيف ام بهذف «ةقرحملا رانلاو ةميظعلا ةملظلا يف

 يف يقبف «قارحالا نم اهيف ام يقبو «قارشإلا 0

 ءرطملا ةملظو «باحسلا ةملظو «ليللا ةملظ

 اذه لاح نوكي فيكف ءرونلا دعب ةلصاحلا ةملظلاو

 نافيالا ران اودقوتسا : نوقفانملا هالؤخ كلذكف ؟قوصوملا

 تنقحو “اهب اوعفتناف «مهل ةفص نكت ملو «نينمؤملا نم
 ا .مهلاومأ تملسو ءمهؤامد كلذب

 «توملا مهيلع مجه ذإ "كلذ ىلع مه امنيبف ءايندلا يف

 مغو مه لك مهل لصحو «رونلا كلذب عافتنالا مهباسف
 ةملظو هرفكلا ةملظو «ربقلا ةملظ مهل لصحو «باذعو

 كلذ دعبو ءاهعاونأ فالتخا ىلع يصاعملا "ملظو «قافتلا
 .[رارقلا سئبو] «رانلا ةملظ

 ريخلا حطس نع : يأ رض دل :[مهنع] ىلاعت لاق اذهلف

 َمُهَمأل .قحلا ةيؤر نع ىع «هب قطنلا نع :[يأ] 4بل

 نوعجري الف «هوفرع نأ دعب قحلا اوكرت مهنأل ومحب ال
 «لقعي ال هنإف «لالضو لهج نع قحلا كرت نم فالخب «هيلإ

 . مهنم اًعوجر برقأ وهو

 مهلثم وأ : ينعي املا ني ٍِبْيَصَك زآ# :ىلاعت لاق مث

 يذلا رطملا وهو «ءامسلا نم بيص بحاصك : يأ بيصك

 ةملظو «ليللا ةملظ 4ٌت هزل «ةرثكب لزني : يأ «بوصي
 عمسي يذلا توصلا وهو 4ُدْعَرَر# رطملا ةملظو «باحسلا
 “عم دهاشملا [عماللا] ءوضلا وهو قرر باحسلا نم

 اَوََّتا8 تاملظلا كلت يف قربلا 4مُهك اسا آمل باحسلا

 : ةددعتم

 م

 )١( .ةقفصلا سئبف مهتقفص هذهو :ب يف (؟) .لاومألا .:ب يف 0

 وءاضتساف :ب يف (5) .اهيلاع كرتو :ب يف (4) .لذبي نم :ب يف
 0 . كلذك مه :ب يف (5) .تنقحف اوعفتناو اتوم اهب

 نم : ب يف (۸) .ةملظو



 لوألا ءزجلا

 .اوفقو : يأ 4امام ميت ملط اإ

 هرماوأو نآرقلا اوعمس اذإ «نيقفانملا “لاح اذكهف

 «مهناذآ يف مهعباصأ اولعج «هديعوو هدعوو «هيهاونو

 «هدیعو مهعوريف «هديعوو هدعوو «هيهنو هرمأ نع اوضرعأو

 «مهنكمي ام ةياغ اهنع نوضرعي مهف «هدوعو مهجعزتو
 ءدعرلا عمسي يذلا بيصلا بحاص ةهارك اهنوهركيو

 هل نكمت اذهف «توملا ةيشخ ”)هينذأ ىف هعباصأ ")7لعجيو

 00 .ةمالسلا

 مهب طيحم ىلاعت وهو «ةمالسلا مهل ىنأف «نوقفانملا امأو

 مهيلع ظفحي لب «هنوزجعي الو هنوتوفي الف ءاّملعو ًةردق

 . ءازجلا متأ اهيلع مهيزاجيو «مهلامعأ

 «يونعملا ىمعلاو .مكبلاو ممصلاب نيلتبم اوناك املو

 هلا هاك ولو :ىلاعت لاق «ناميالا قرط مهيلع ةدودسمو

 مهل ريذحت هيفف «ةّيسحلا :يأ «ةهِرَصْبأَ مهم َبَهَدَ

 ضعب نع اوعدتريف ءاورذحيل «ةيويندلا ةبوقعلاب فيوختو

 هزجعي الف ردم ءىس لك لع هلل تإ ءمهقافنو مهرش
 الو عنامم ريغ نم هلعف اًئيش ءاش اذإ هنأ هتردق نمو ءءيش

 . ضراعم

 نأب نيلئاقلا ةيردقلا ىلع در اههبشأ امو ةيآلا هذه ىفو

 ةلمج نم: مهلاعفأ نال لاته ةردق يف اعاد ريغ ىهلاعقأ
 . ردع ءىس 131 لك لع هللا کو : هلوق يف ةلخادلا ءايشألا

 نم دلو قل ىلا کیر اوڈیعآ شالا ايي )١١05١(

 ب ةمئلأو اوف سالا كل مج یا ٠ نس لمل ین
 هي أوُنَمج الك کل ایر برملا یم دہ ي هام املا ّنِم لاو
 «ماع رمأب «سانلا ر ماما اذه وكمت مسا ادن

 ءهيهاون بانتجاو «هللا رماوأ لاثتمال ةعماجلا ةدابعلا وهو

 :ىلاعت لاق «هل مهقلخ امب ىلاعت مهرمأف «هربخ قيدصتو

 . 4 نودع الإ ننال يلا تفلح اَمَو#

 يذلا مكبر هنأب «هدحو هتدابع بوجو ىلع لدتسا مث

 نم نيذلا قلخو «مدعلا دعب مكقلخف ءمعنلا فانصأب مكابر

 مكل لعجف «ةنطابلاو ةرهاظلا معنلاب مكيلع معنأو , مكلبق

 «ةعارزلاو «ةينبألاب نوعفتنتو ءاهيلع نورقتست اًشارف ضرألا

 نم كلذ ريغو ءلحم ىلإ لحم نم كولسلاو «ةثارحلاو
 عدوأو ءمكتكسمل ءانب ءامسلا لعجو ءاهب عافتنالا 2”عاونأ

 سمشلاك مكتاجاحو مكتارورض نم وه ام عفانملا نم اهيف

 . موجنلاو رمقلاو
 كقوف الع ام لك [وه] :ءامسلاو 4ام َِمَسلَأ ّنم لأول

 ءانهه ءامسلاب دارملا :نورسفملا لاق اذهلو ءءامس وهف

 7١-71 :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲

 «ِتَرمّتلا ىم دب يأكل ءام ىلاعت هنم لزنأف «باحسلا

 اقر اهريغو [عورزو] هكاوفو ليخن نم رامثلاو بوبحلاك

 . نوهکفتو نوشيعتو نوتوقتو «نوقزترت هب # كَل

 نم اًمابشأو ءارظن :يأ 4ادنآ رب الم لتا
 امك مهنوبحتو ءهللا نودبعت امك مهنودبعتف «نيقولخملا

 ال «نوربدم نوقوزرم نوقولخم مكلثم مهو «هللا نوبحت

 مكنوعفني الو «ضرألا يف الو ءامسلا يف ةرذ لاقثم نوكلمي

 .نورضي الو

 يف ال ءريظن الو «كيرش هل سيل هللا نأ دوم رسو
 نودبعت فيكف “"ةدابعلا يف الو «ريبدتلاو قزرلاو ءقلخلا

 «بجعلا بجعأ نم اذه ؟كلذب مكملع عم ىرخأ ةهلآ هعم

 .هفسلا هفسأو

 نع يهنلاو «هدحو هللا ةدابعب رمألا نيب تعمج ةيآلا هذهو

 ءهتدابع بوجو ىلع رهابلا ليلدلا نايبو ءهاوس ام ةدابع

 نمضتملا « ةيبوبرلا ديحوت [ركذ] وهو «هاوس نم ةدابع نالطبو
 هنأب اًرقم دحأ لك ناك اذإف «ريبدتلاو قزرلاو قلخلاب هدارفنال

 ال [شلا] نأب هرارقإ نكيلف كلذكف «كلذ ىف كيرش هل سيل
 ةينادحو ىلع يلقع ليلد حضوأ اذهو «ةدابعلا يف هل كيرش

 . كرشلا نالطبو «يرابلا

 مكنأ : ىنعملا نأ لمتحي متت مكمل : ىلاعت هلوقو
 متيتأ مكنأل ؛هباذعو هطخس كلذب متيقتا دو هللا متدبع اذإ

 اذإ مكنأ :ىنعملا نوكي نأ لمتحيو «كلذل عفادلا ببسلاب

 الكو «ىوقتلاب نيفوصوملا نيقتملا نم مترص ء«هللا متدبع
 ةلماك ةدابعلاب ىتأ نمف «نامزالتم امهو «حيحص نيينعملا

 نم ةاجنلا هل تلصح نيقتملا نم ناك نمو نيقتملا نم ناك
E 

 سم ر يف ٿنڪ نوا ٣)

 ا هَل نود نم ماد ھُش أوُعْدأَو ءهِْئِم نم قروش

 اج شالا اَهُدوُفَو لأ الا وُ أولَعفَت نکو أولم مل ناک ©
 ی هللا لوسر قدص ىلع يلقع ليلد اذهو * ركل تدع

 :لاقف «هب ءاج ام ةحصو

 نيدارلا «لوسرلل نيدناعملا رشعماي - 4نك نإوإل
 ىلع انلزن امم «هابتشاو كش ىف - هبذك نيمعازلا «هتوعد

 ةلصيفلا هيف ءٌفَّصَن رمأ انههف ؟هريغ وأ قح وه له ءاندبع
 و مكحصفأب سيل «مکلثم رشب هنأ وهو ء«هنيبو مكتيب

 .هنذأ :أ يفو «ب يف اذك (۳) لعجيف :ب يف (؟) ةلاح :ب يف )١(

 :ب يف (13) .عيمجل :ب يف (02) .هل تلصح امبر :ب يف )٤(
 .لامكلاو ةيهولألا يف الو :ب يف (۷) .هوجو



 لوألا ءزجلا

 الو بتكي ال «مکنیب أشن ذنم هنوفرعت متنأو «''”مكملعأب

 متنأ متلقو هللا دنع نم هنأ معز «باتكب مكاتأف ءأرقي

 .هارتفاو هلّوقت

 ءهلثم نم ةروسب اوتأف «نولوقت امك رمألا ناك نإف

 اذه نإف «مكئادهشو مكتاوعأ نم هيلع نوردقت نمب اونيعتساو

 «ةباطخلاو ةحاصفلا لهأ متن دنأو ءاًصوصخ «مكيلع ريسي رمأ

 امك وهف «هلثم نم ةروسب متئج نإف «لوسرلل ةميظعلا ةوادعلاو
 ءزجعلا ةياغ متزجعو هلثم نم ةروسب اوتأت مل نإو «متمعز

 هجو ىلع “مييقتلا اذه نكلو «هلثم نم ةروسب اوتأت نلو

 حضاو ليلدو «ئربك ةيآ اذهف ءمكعم لزنتلاو فاصنالا

 «هعابتا مكيلع نيعتيف «هب ءاج ام قدصو هقدص ىلع [يلج]

 نأ ء[ةدشلاو] ةميظعلا ةرارحلا يف تغلب يتلا رانلا ءاقتاو

 اثرا تلا هدا هك كح ةراجحلاو نالا ادر را اك
 ا ةأّيهمو ةَّدعم ةفوصوملا رانلا هذهو «بطحلاب دقتت

 هنأ مكل نيبت امدعب «هلوسرب رفكلا اورذحاف ءهلسرو هللاب
 هللا لوشز

 زيجعت وهو «يدحتلا تايآ اهنومسي اهوحنو ةبآلا هذهو
 ِنِيَل لق# :ىلاعت لاق ءنآرقلا اذه لثمب اوتأي نأ نع قلخلا

 ينيب وأب ال نامل اده لمي اأ نأ لع ُنِجْلاَو شالا تست
 .«اريهط عل ممم تگ ولو

 مالكك همالك نوكي نأ «بارت نم قولخملا ردقي فيكو
 نأ ءهوجولا لك نم ريقفلا صقانلا ردقي فيك مأ ؟بابرألا بر

 ىنغلاو «قلطملا لامكلا هل يذلا لماكلا مالكك مالكب يتأي

 ةردق يف الو «ناكمالا يف سيل اذه ؟هوجولا لك نم عساولا

 اذإ «مالكلا [عاونأب] ةفرعمو قوذ ىندأ هل نم لكو .ناسنإلا

 قرفلا هل رهظ ءءاغلبلا مالك نم هريغب نآرقلا اذه نزو

 . ميظعلا

 نأ ىلع ليلد «هرخآ ىلإ )بر يف منك نو :هلوق يفو
 يذلا رئاحلا كاشلا [وه] «ةلالضلا نم ةيادهلا هل ىجري يذلا

 وهف قحلا هل نيب اذإ يذلا اذهف «لالضلا نم قحلا فرعي مل

 . قحلا بلط يف اًقداص ناك نإ :"”قيفوتلاب يرح
 نكمي ال اذهف ءهكرتيو قحلا فرعي يذلا دناعملا امأو

 «لهج نع هكرتي مل ءهل نيبت امدعب قحلا كرت هنأل .هعوجر
 . هيف ةليح الف

 لب «قحلا بلط 7 (©قداصلا ريغ كاشلا كلذكو

 ال هنأ بلاغلا يف اذهف «هبلط يف دهتجم ريغ ضرعم وه
 . قفوي

 ةلالد «ميظعلا ماقملا اذه يف ةيدوبعلاب لوسرلا فصو يفو

 ١- :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت ۲٤١۲۳ |

 I XS ٤ و معا
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 اهيف هقحلي ال يتلا ةيدوبعلاب همايق ايب هفاصوأ مظعأ نأ ىلع
 .نيرخآلاو نيلوألا نم دحأ

 َنَحْبْسو :لاقف ءءارسالا ماقم يف ةيدوبعلاب هفصو امك

 ّلَر ىلا راب :لاقف لازنالا ماقم يفو ديب 00 أ

 ليلد «تايآلا نم اهوحنو « نرْفكْلِ 0 :هلوق ىفو

aناتقولخم رانلاو ةنجلا نأ ءةعامجلاو ةنسلا لهأ  

 اوبكترا نإو - نيدحوملا نأ ءاّضيأ اهيفو «ةلزتعملل اًقالخ
 َتّدِهْأط :لاق هنأل ءرانلا يف نودلخي ال - رئابكلا ضعب

 نكت مل ءاهيف نودلخي [نيدحوملا ةاصع] ناك ولف «َنرِيَكْلِ

 . ةلزتعملاو جراوخلل اًفالخ «مهدحو نيرفاكلل ةدعم

 ءرفكلا وهو «هبابسأب قحتسم باذعلا نأ ىلع ةلالد اهيفو

 يفو (مكملعأب الو مكحصفأب) :هلوق بطش :ب يفو .أ يف اذكه )١(

 نوكتف (رخآ سنج نم) يهو .ىرخأ ةلمج فلؤملا طخب ةخسنلا شماه
 شماه يف ةملكلا تدرو اذكه (؟) .(رخآ سنج نم سيل) اذكه ةلمجلا
 .ضرعلا اذهو دارملا نأ ودبيو «ب ىف تسيل ىهو ءأ

 قداصب سيل يذلا :ب يف (4) .هعابتاب
 0 يف 2



 لوألا ءزجلا

 . اهفالتخا ىلع يصاعملا عاون نو

 ولير اوُنَماَء تلا یو (05)

 زز مر نی اینم أه املُكح ٌاهتألا هبت ني یر
 كلت عونا بيرلو هيكل ديياقاو اا
 4ترک اه كَ

 لهأ «نينمؤملا ءازج ركذ «نيرفاكلا ءازج ركذ امل

 عمجي «'"نآرقلا يف ىلاعت هتقيرط ىلع «تاحلاصلا لامعألا

 افئاخ ءاّيهار اًيغار دبعلا نوكيل «بيهرتلاو بيغرتلا نيب
 :لاقف ءاّمجار

 َنِذَلَاال "”[هماقم ماق نمو «لوسرلا اهيأ اي] : يأ 4ِرّيَبَو#
 اوقدصف .مهحراوجب «ِتَحَِصلا أوليعو# مهبولقب #أوُنماَء
 .ةحلاصلا مهلامعأب مهناميإ

 لاوحأ حلصت اهب نأل «تاحلاصلاب ريخلا لامعأ تفصوو

 لوزيو ءةيورخألاو ةيويندلا هتايحو «هايندو هنيد رومأو ءدبعلا

 نيذلا :نيحلاصلا نم كلذب ثوكيف «لاوحألا داس هنع اهب
 . هتنج يف نمحرلا ةرواجمل نوحلصي

 راجشألا نم ةعماج نيتاسب :يأ «4ِتَنَب مل نأ مهرّشبف

 ناصغألاو] ءديدملا لظلاو «ةقينألا رامثلاو «ةبيجعلا

 معنيو «اهلخاد اهب

 ع 0 8

 اهب نتجي « ةنج تراص “[كلڈبو «نانفألاو

 , .اهتكاس اهيف

 نيأ اهنوفرصيو ءاوءاش فيك اهنورجفي ءرمخلاو «لسعلاو
 .رامثلا فانصأ تبنتف راجشألا كلت اهنم '؟*”برشتو ءاودارأ

 نم اَمقزُت ىلا اذه أولت اب رس نم اھت ارز املك
 ١. 01 و ہے

 يف ةهباشتم اهلك ءهفصو ىلعو «هسنج نم اذه :يأ 4ل

 لاخ تقو مهل سیلو «ةصاخ ةرمث اهيف سيل ءةذللاو نسحلا

 . اهلكأب نوذذلتم اًمئاد مهف ءةذللا نم

 ءمسالا يف اًهباشتم :ليق 4 اَهِبَسَتُم وي أونأَوإ# :هلوقو
 يف اًفلتخم «نوللا يف اًهباشتم :ليقو «موعطلا فلتخم
 ءةهاكفلاو ةذللاو نسحلا يف اًضعب هضعب هبشي :ليقو .مسالا

 . ''”حيحصلا وه اذه لعلو

 بارشلاو ماعطلا نم مهتاوقأو «مهنکسم وک امل مث

 .هزجوأو فصو لمكأب نهفصوف ءمهجاوزأ ركذ «مههكاوفو

 :لقي ملف 4و جدأ ایف مهول :لاقف ءهحضوأو

 نهف ءريهطتلا او جب ليش او ةرهطم»
 ءناسللا تارهطم .قلخلا تارهطم «قالخألا تارهطم

 ىلإ تاببحتم برع نهنأ .نهقالخأف ءراصبألا تارهطم

 ىلوقلا بدألاو «لعبتلا نسحو «نسحلا قلخلاب نهجاوزأ

 )١( هباتك يف ئلاعت هتقيرط يه امك : ب يف .

 6 :ةيآلا ةرقبلا روس ريسفت -*
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 3€ ئمِلَع ءى وهو بام عبس هنوف ِءاَمَسْل

 ءينملاو سافنلاو ضيحلا نم نهقلخ رهطمو «يلعفلاو
 «ةهيركلا ةحئارلاو «قاصبلاو طاخملاو .طئاغلاو لوبلاو

 «بيع نهيف سيلف «لامجلا لامكب اًضيأ قلخلا تارهطمو
 ناسللا تارهطم .ءناسح تاريخ نه لب «قلخ ةمامد الو

 تارصاقو «نهجاوزأ ىلع نهفرط تارصاق .فرطلاو

 1 1 حيبق مالك لك نع نهتنسلأ
 رّشبملاو هرَّشّبملاو رّشبملا ركذ «ةميركلا ةيآلا هذه يفف

 الب لوسرلا وه :رّشبملاف «ةراشبلا هذهل لصوملا ببسلاو «هب

 نولماعلا نونمؤملا مه :رّشبملاو «هتمأ نم هماقم ماق نمو
 كلتب تافوصوملا تانجلا يه :هب رشبملاو «تاحلاصلا

 ا ا يم ا للا تا تالا
 ءامهب الإ «ةراشبلا هذه ىلإ لوصولا ىلإ ليبس الف .حلاصلا

 لضفأب «قلخلا لضفأ دي ىلع ةلصاح ةراشب مظعأ اذهو

 .بابسألا

 . دمحم اي :يآ : ا يف (۲)

 . ىقستو : ب يف )6( يف )٥( .ةنجلا هب تراص ام ديدملا :ب ىف (۳)



 لوألا ءزجلا

 لامعألا ىلع مهطيشنتو نينمؤملا ةراشب بابحتسا هيفو

 مظعأو «لهستو فخت كلذب اهنإف «[اهتارمثو] اهئازج ركذب
 كلذف «حلاصلا لمعلاو ناميالل هقيفوت ناسنالل ةلصاح ىرشب

 نمو «توملا دنع ىرشبلا هدعب نمو ءاهلصأو ةراشبلا لوأ

 انلعجي نأ هللا لأسن «ميقملا ميعنلا اذه ىلإ لوصولا هدعب
 مهنم 60
 انه شون اذ لكم كري نأ ءيت ال هلل نإ 7

 بلآ َمَأَو ْمِهْيَر ني قحا ُهَّنَأ نومك اوما ترا ااف هوَ
 ع 00 ا و ی

 اريدك وب لش السم ادب لآ رَ ادام ووقف ورڪ

 روو ر يم تك 2 و را
 َنوُصْفَي نذل © َنِقِسَتْلأ لإ ءو لِ اَمَو یک ءو ىِدَهَيَو

A A هم دور 
 لص نأ ءيب هللا َرَمَأ ام نوعطفيو هييم دعب ْنِم هللا َدْهَع

 4 تورخا ْمُه کوا ضر ىف َتوُدِسْفْيَو

 : يأ ام لم َبِرْضَي نأ ءيت ال هلأ نإ :ىلاعت لوقي

 ىلع لاثمألا لامتشال اهر اَمَه سمبل ناك لثم ّيأ

 نأكو «قحلا نم ييحتسي ال هللاو «قحلا حاضيإو «ةمكحلا
 «ةريقحلا ءايشألا يف لاثمألا برض ركنأ نمل اًباوج اذه يف

 لب «ضارتعا لحم كلذ يف سيلف «كلذ يف هللا ىلع ضرتعاو
 لوبقلاب ىقلتت نأ بجيف «مهب هتمحرو هدابعل هللا ميلعت نم وه

 :لاق اذهلو ءركشلاو

 هب ني لا هنأ ولن اوما ترآ ااو
 CS ال

 اهنأ اوملع الإو «مهناميإو مهملع كلذب دادزا «ليصفتلا هجو
 اهيف قحلا هجو مهيلع يفخ نإو «قح هيلع تلمتشا امو «قح

 ةمعنو «ةغلاب ةمكحل لب ءاّثبع اهبرضي مل هللا نأب مهملعل
 . ةغباس

 «الكم انهي ها دا 19م توتي اورق لآ ارو
 دادزا امك ١ مهرفك 1 اًرفك نودادزيف «ءنوريحتيو نوضرتعيف ش

 اميإ ىلع اناميإ نونمؤملا

 هذهف ابيك ءدي ىهي ارْيَحِح وب لي :لاق اذهلو
 لاق «ةينآرقلا تايآلا لوزن دنع نيرفاكلاو نينمؤملا لاح

 وزه ةندار مكحيأ لومي نم مهني هوس تأ ا 17 لو : یلاعت
2 E Az 
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 امأو © نورت رهو اًنميِإ مدار اونماء تردلا 5 اسیا
DG > 

 اوناَمَو ٌرهسَجَر لإ اجر مدار شرم مهيولت ف تريل
 تايآلا لوزن نم دابعلا ىلع ةمعن مظعأ الف 4نوزكك مه هو

aء[ةلالضو] «ةريحو «ةنحم موقل نوكت اذه عمو  

 ريخ درو 0[ ةمحيزو] ؟ةجتم عزقلو هرب ىلإ نش
 ةيادهلاب درفناو «هدابع نيب تواف نم ناحبسف «مهريخ ىلإ
 .لالضإلاو

 ةدايزو

 ۲۷۰۲٠ :ناتيآلا قةرقبلا ةروس ريسفت -1

 هنم لدع كلذ نأو مهلضي نم لالضإ يف هتمكح ركذ مث

 :يأ 4َنِقِسَمْلا لإ يب لِي اَمَوظ :لاقف ."”ئلاعت
 راص نيذلا ؛هللا لسرل نيدناعملا ؛هللا ةعاط نع نيجراخلا

 ىلاعت هتمكح تضتقاف الدب هب نوغبي الف «مهفصو قسفلا

 هلضفو هتمكح تضتقا امك «ىدهلل مهتيحالص مدعل مهلالضإ

 . ةحلاصلا لامعألاب ىلحتو «ناميالاب فصتا نم ةياده

 قسفلا وهو «نيدلا نم جرخم عون :ناعون قسفلاو
 ةيآلا هذه يف روكذملاك «ناميالا نم جورخلل يضتقملا

 : ىلاعت هلوق يف امك اعلا ع صرع نونو ءاهوحنو

 . [ةيآلا] 4َس لب قصا كج نإ أَونَماء نيد اات

 ِدْعَب نم ا لاق «نيقسافلا فصو مث

 مهنيب يذلاو ؛"هنيبو مهنيب يذلا دهعلا معي د اذهو «دِقَكِيِم

 ةليقثلا قيثاوملاب مهيلع هدكأ يذلا 56 هدابع نيبو

 نوكرتيو اهنوضقني لب «قيثاوملا كلتب نولابي الف «تامازلالاو
 نيبو مهنيب يتلا دوهعلا نوضقنيو «هيهاون نوبكتريو «هرماوأ

 . قلخلا

 ءايشأ يف لخدي اذهو صو نأ ءوب هَل مَا ام َنوُمظْتِيَو#
 مايقلاو «هب ناميالاب هنيبو اننيب ام لصن نأ انرمأ هللا نإف «ةريثك
 «هتبحمو «هب ناميالاب هلوسر نيبو اننيب امو «هتيدوبعب

 «براقألاو نيدلاولا نيبو اننيب امو «هقوقحب مايقلاو «هريزعتو

 رمأ يتلا '”قوقحلا كلتب مايقلاب قلخلا رئاسو «باحصألاو

 . اهلصن نأ هللا

 هذه نم لصوي نأ هب هللا رمأ ام اولصوف «نونمؤملا امأف

 اهوعطقف «نوقسافلا امأو «مايقلا متأ اهب اوماقو ؛قوقحلا

 «ةعيطقلاو قسفلاب اهنع نيضاتعم مهروهظ ءارو اهوذبنو

 ضرألا يف داسفالا : وهو «يصاعملاب لمعلاو

 ايندلا يف *َتورِيَخْلأ م مه# هتفص هذه نم : يأ 4کیا ف

 لك يف ماع مهنارسخ نأل «مهيف ةراسخلا رصحف «ةرخآلاو

 «حلاص لمع لك نأل ؛حبرلا نم عون مهل سيل ,مهلاوحأ
 وه راسخلا اذهو ءهل لمع ال هل ناميإ ال نمف «ناميالا هطرش

 نوكي دقو ءاّرفك نوكي دق يذلا راسخلا امأو ءرفكلا راسخ

 هلوق يف روكذملا «بحتسم كرت يف اًطيرفت نوكي دقو «ةيصعم
 الإ ؛قولخم لكل ماع اذهف 4ر ىن نَا ل :ىلاعت
 «قحلاب يصاوتلاو «حلاصلا لمعلاو ناميالاب فصتا نم

 دبعلا [ناك] يذلا «ريخلا تاوف هتقيقحو «ربصلاب يصاوتلاو

 .هلضف نم هللا لأسن :ب يف )١(

 . لضي نم لالضإ
 . مهقوقحب : ب يف

 يف هلدعو هتمكح ركذ مث : ب يف )١(

 (0) .قلخلا :ب يف )٤( .مهبر نيبو :ب يف (۳)



 لوألا ءزجلا

 . هناكمإ تحت وهو هليصحت ددصب

 یورک تیک # : یلاعت ا

 اذه #توعجو هِل کف ژ تس م

TTلصحي فيك : يأ  

 مكيلع معنأو ؛مدعلا نم مكقلخ يذلا ءهللاب رفكلا مكنم

 مكيزاجيو «مکلاجآ لامكتسا دنع مكتيمي مث «معنلا فانصأب

 .نوعجرت هيلإ مث ءروشنلاو ثعبلا دعب مكييحي مث ءروبقلا يف
 .ىفوألا ءازجلا مكيزاجيف

 «ةينيدلا هرماوأ تحتو «هّربو هريبدتو هفرصت يف متنك اذإف

 هب اورفكت نأ مكب قيليفأ «يئازجلا هنيد تحت كلذ دعب نمو
 مكب قيلي يذلا لب ''”؟ةقامحو هفسو ميظع لهج الإ اذه لهو

 اوجرتو «هباذع اوفاختو ءهوركشتو «هوقتتو هب اونمؤت نأ
 : هباوث

 : يأ «اًميِمج ضرألا ىف ام مكل لع ىلا رھ (؟4)

 عافتنالل ءضرألا ىلع ام عيمج «ةمحرو مكب ارب «مكل قلخ

 .رابتعالاو «عاتمتسالاو

 ءايشألا يف لصألا نأ ىلع ليلد ''”ةميظعلا ةيآلا هذه يفو

 جرخي «نانتمالا ضرعم يف تقيس اهنأل «ةراهطلاو ٌةحابالا
 ةيآلا ىوحف نم ذخؤي [اًضيأ اهميرحت] نإف ؛ثئابخلا كلذب

 وهف ررض هيف امف ءانعفنل اهقلخ هنأو ءاهنم دوصقملا ةفرعمو
 . كلذ نم جراخ

 . انل اًهيزنت تالا اب ی اغ نمو

 ديب میک جرت لا رغ 2
 اًموُمَأ مّن دو هللا

 مول € دوس 2
 وهو توس عبس قهوه امسا ل وتس ہن : هلوقو

 . لع ءىس لڪي

 ال ةراتف ": يناعم ةئالث ىلع نآرقلا يف درت :4مَوَتْسأ#

 «الع» ىنعمب نوكت ةراتو 4وَتْسو ُمّدْشَأ لب اًملَو# : ىسوم نع

 ّمث# :ىلاعت هلوق يف امك ««ىلعاب تيدع اذإ كلذو ««عفترا»و

 ىنعمب نوكت ةراتو 4 .وروهُظ لع اوس ل 26” ٍشّرمْلا لع یوا

 امل : يأ ةيآلا هذه ىف امك «ىلإ»ب تيدع اذإ امك «دصق»

 ل ار اهلا رتاج ىلا يع صا ىلا وح

 ف لع ءى وشو ٠ اهنقتأو ءاهمكحأو اهقلخف 4 ٍّبَوَمَس وامس

 هاك لزب امو اهني عر امو ٍضْْلا ىف جل ام ملي

 . 4 َقْخَلَو ريل معي » 4 تويم امو تور ام كتي »و «ابف
 هذه يف امك هملع تابثإو «قلخلل هقلخ نيب نرقي ام اًريثكو

 ٌفيِطللا َوُهَو ىح نم معي لا :ىلاعت هلوق يف امكو «ةيآلا

 هتمكحو هملع ىلع ليلد لدأ .تاقولخملل هقلخ نأل 4 ريك

 ۲۸-٠٤ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -1

 ِضَرَدْلا ىف ُلِعاَج نإ كيما دكر ل رزان 6(
 ميش نح َهَمْدلَأ ُكِفْسَيَو ايف يفت نَم ایف لَا أ لا ةع

 مدا او 0 ومل ا U كيك 1 كل شكو كح

 ر ي ما
 سيلبإ د 0 .

 مدآ لضف ركذ يف عورش اذه 4کلا ّنِم ن ٌركَتساَو یا

 ربخأ - هقلخ دارأ نيح - هللا نأ رشبلا يبأ مالسلا هيلع

 تلاقف «ضرألا يف : ع هللا نأو «كلذب ةكئالملا

 اف ُدِسْنُي نم اف لَم :مالسلا مهيلع ةكئالملا
 «ميمعت دعب صيصخت اذه[و] 4ءاَمِدلَأ ُكِفْمَيَو8 يصاعملاب

 ةفيلخلا نأ مهنظ بسحب اذهو «لتقلا ةدسفم [ةدش] نايبل

 نع يرابلا اوهزنف «كلذ هنم ثدحيس ضرألا يف لوعجملا
 هجو ىلع هللا ةدابعب نومئاق مهنأ اوربخأو ءهومظعو كلذ

 كهزتن : يأ 4َةِوْنَحي ُحَيُِ نمل :اولاقف «ةدسفملا نم لاخ

 نأ لمتحي كأ سرم كلالجو كدمحب قئاللا هيزنتلا
 صيصختلل ةديفم ماللا نوكتف «كسدقنو :اهانعم

 :يأ ءانسفنأ كل سدقنو :نوكي نأ لمتحيو «صالخإلاو

 «هميظعتو هتيشخو هللا ةبحمك «ةليمجلا قالخألاب اهرهطن
 .ةليذرلا قالخألا نم اهرهطنو

 امل ةفيلخلا اذه نم 4ُملَعأ نإ : ةكئالملل ئلاعت هللا لاق
 رهاوظلاب ملاع انأو « متننظ ام بسحب مكمالك نأل سَم ال

 ةفيلخلا اذه قلخب لصاحلا ريخلا نأ ملعأو «رئارسلاو

 .رشلا نم كلذ نمض يف ام فاعضأ فاعضأ

 مهنم يبتجي نأ دارأ ىلاعت هللا نأ الإ ءكلذ يف نكي مل ولف
 هتايآ رهظتلو «نيحلاصلاو ءءادهشلاو «نيقيّدصلاو ءايبنألا

 نودب لصحت نكت مل يتلا تايدوبعلا نم لصحيو «هقلخل

 زئارغ يف نمك ام رهظيلو «هريغو داهجلاك «ةفيلخلا اذه قلخ
 «هيلو نم هودع نيبتيلو «ناحتمالاب رشلاو ريخلا نم '”مدآ ينب

 رشلا نم سيلبإ سفن يف نمك ام رهظيلو ءهبرح نم هبزحو
 يفكي «ةميظع مكِج هذهف «هب فصتاو «هيلع ىوطنا يذلا
 . كلذ يف اهضعب

 :باوصلا لعل (۳) .ةميركلا :ب يف (۲) .لب «ريبک هفسو :ب يف (۱)
 لع نمل #» : يه ىرخأ ةيآ دروأ : ب يف )٤( (رشانلا) ملعأ هللاو «ناعم

 مالسلا هيلع مدآ قلخ ءادتبا يف عورش اذه :ب يف (5) . ىو وسا .شرملا

 . نيفلكملا : ب يف (5) . هلضفو رشبلا يبأ



 لوألا ءزجلا

 ىلإ ةراشإ هيف «مالسلا مهيلع ةكئالملا لوق ناك امل مث

 هللا دارأ ءضرألا يف هللا هلعجي يذلا ةفيلخلا ىلع مهلضف

 لامكو «هلضف هب نوفرعي ام مدآ لضف نم مهل نيبي نأ ىلاعت

 ءامسأ :يأ اه امالا ماع مَّلَع ف هملعو هللا ةمكح
 :يأ «ىّمسملاو مسالا همّلعف ءاهب ىمسم وه نمو «ءايشألا

 ةعصقلاك ءامسألا نم ربكملا ىتح «يناعملاو ظافلألا

 .ةعيصقلاك رغصملاو

 «ةكيتكمْلا لع تايمسملا ضرع :يأ مسرع مل
 .؟ال مأ اهنوفرعي له ءمهل اًناحتما

 مكلوق يف نقدم مك نإ ءال امسي نونا اقف
 . ةفيلخلا اذه نم لضفأ مكنأ ءمكتظو

 «كيلع انم ضارتعالا نع كهنت : يأ كتب أون
 اتمع اَم الإ هوجولا نم هجوب «آنآ ْمْلِع الا# كرمأ ةفلاخمو

 : ميلعلا ميل ْمِلَملا تأ كن اًدوجو كنم اًلضف ءءايإ
 لاقثم بزعي الو ءهنع بيغي الف «ءىش لكب اًملع طاحأ يذلا

 درك الو كلذ قعرفسا الو جوع رالاون خا ءاوسلا نو فرق
 «قولخم اهنع جرخي ال يتلا «ةماتلا ةمكحلا هل نم : ميكحلا
 رمأ الو «ةمكحل الإ اًئيش قلخ امف ءرومأم اهنع ذشي الو
 قئاللا هعضوم يف ءيشلا عضو :ةمكحلاو «ةمكحل الإ ءيشب

 ةفرعم نع مهروصقو «هتمكحو هللا ملعب اوفرتعاو ءاورقأف «هب

 ال ام مهايإ هميلعتو «مهيلع هللا لضفب مهفارتعاو «ءيش ىندأ

 .نوملعي
 ءامسأ :يأ & ماماي مهتا مدا :هللا لاق ذئنيحف

 . اهنع اوزجعف ةكئالملا ىلع هللا اهضرع يتلا تايمسملا

 «مهيلع مدآ لضف ةكئالملل نيبت ممم مُهَأنَأ املك

 لأ ملأ َلاَق# ةفيلخلا اذه فالختسا يف هملعو يرابلا ةمكحو

 ملف ءانع باغ ام وهو ضرار تولا َبْيع ْملَ نإ کل
 «ىلوأ باب نم ةداهشلاف «بيغلاب اًملاع ناك اذإف ءهدهاشن

 نكت ك ابوإ» نورهظت : يأ وُ ام ممل
 ءاّميظعتو هل اًماركإ «مدآل دوجسلاب ىلاعت مهرمأ مث

 دوجسلاب مهلك اوردايو هللا رمأ اولثتماف «ىلاعت هلل ةيدوبعو

 هللا رمأ نع ربكتساو ءدوجسلا نع عنتما «قأ سيلبإ لإ
 هنم ءابالا اذهو بط َتََلَح ْنَمِل دجسأ٤# :لاق «مدآ ىلعو

 ذئنيح تنيبتف ءهيلع وطنم وه يذلا رفكلا ةجيتن «رابكتسالاو
 .هرابكتساو هرفكو ءمدآلو هلل هتوادع

 هلل مالكلا تابثإ :تايآلاو ربعلا نم تايآلا هذه يفو

 «ءاش امب ملكتيو ءءاش ام لوقي ءاّملكتم لزي مل هنأو «یلاعت

 يف هللا ةمكح هيلع تيفخ اذإ دبعلا نأ هيفو «ميكح ميلع هنو

 ٠٠۰٠٠ :ناتیآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟ ۳۹
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 ب يبيع

 اود ج شاک یکم ادلع ذلو 69 َنوُمْتكَتْمتْاَمَو تود
 تيفيكْلاَن مدارک ساو نا سیاہ لاد جسمم
 اًدَعراَهن كو هَ كجد تأ نشا دامو
 © نط اک یاو مرتك تح
 . وطه اتو ديفا اكوام اان طش اراک
 © رولر ىراس الا نکو ودع ی وغ کشم

 IE E ر م
 ميلستلا هيلع بجاولاف تارومأملاو تاقولخملا ضعب

 نأشب هللا ءانتعا هيفو «ةمكحلاب هلل رارقالاو «هلقع ماهتاو

 ىلع مههيبنتو ءاولهج ام مهميلعتب «مهب هناسحإو «ةكئالملا

 :هوجو نم ملعلا ةليضف هيفو .هوملعي مل ام

 نأ :اهنمو «هتمكحو هملعب ءهتكئالمل فرعت هللا نأ : اهنم

 ءدبعلا يف نوكت ةفص لضفأ هنأو «ملعلاب مدآ لضف مهفّرع هللا

 لضف ناب امل «هل اًماركإ مدآل دوجسلاب مهرمأ هللا نأ :اهنمو

 اونحتما امع اوزجع اذإ ءريغلل ناحتمالا نأ :اهنمو «هملع

 ءءادتبا هفرع امم لمكأ وهف «ةليضفلا بحاص هفرع مث هب

 «مدآ لضف نايبو «نجلاو سنالا يوبأ لاحب رابتعالا : اهنمو
Oنیلا نش كلذ ريق لإ هابل سك[ هو دو سلع  

 اَدَعَر اهنم اكو دنا كفو تأ شا مدي او 1 0 0)
 امه ٠ نيا ني کم لا وذم تک و اتش ت

 زج لإ عمو رسم ضر يف رکو
 هنم قلخ نأب «هيلع هتمعن متأ ءهلّضفو مدآ هللا قلخ امل

 ءةنجلا ىنكسب امهرمأو ءاهب سنأتسيو ءاهيلإ نكسيل ءةجوز



 لوألا ءزجلا

 نم : يأ كاَمْشَنْس تح اًئينه اًعساو :يأ ءاّدغر اهنم لكألاو

 اذ مو الأ كل نإ :هل هللا لاقو ءهكاوفلاو رامثلا فانصأ يأ
 . ىس الو ایف اًوَمظَت ال کاو © ركن او

 هللا ءةنجلا رجش عاونأ نم عون «ةَحَّشلا وذم يرن الو#
 ريغ ةمكحل وأ] «ءالتباو اًناحتما اهنع امهاهن امنإو ءاهب ملعأ

 «ميرحتلل يهنلا نأ ىلع لد 4يط نب تكتف (انل ةمولعم
 . ملظلا هيلع بتر هنأل

 ايهن ام لوانت امهل نيزيو ءامهل سوسوي امهودع لزي ملف

 هنييزتب للزلا ىلع امهلمح :يأ ءامهّلزأ ىتح «هنع
 ءهاعاطأو هب اًرتغاف *َتِسِصتلأ نل انكل قل هللاب (امهَساو

 راد ىلإ اوطبهأو ءدغرلاو ميعنلا نم هيف اناك امم امهجرخأف
 .ةدهاجملاو بصنلاو بعتلا

 سيلبال ءادعأ هتيرذو مدآ : يأ ودع ضع کمال ۰

 هودع ررض يف دهتجيو ّدجي ودعلا نأ مولعملا نمو «هتيرذو

 ی ر لكبر ريخلا هناطرحو :« قيرط لكيلا خلا ا
 َّنِإ# :ىلاعت لاق امك «ناطیشلا نم مدآ ينب ريذحت ءاذه نمض

 عا نم ووكيل ميرح وعدي اَمنِإ EE کل طبقا

 8 دع مک مهو ٍفوذ نم آيل هُهَتيَردَو ُميوُدِحَتْسأ» ا

 . الدب َنيِمِلدَطلِل سعب

 شالا يف لو :لاقف ضرألا ىلإ طابهالا ىهتنم ركذ مث

 کاایک اتقا ی لإ كيل رار نكس ا «اكق
 نأ اهيفف «مكل تقلخو ءاهل متقلخ يتلا رادلل اهنم نولقتنت مث

 يه امنإو ءاّيقيقح اًندكسم تسيل «ةضراع ةتقؤم ةايحلا هذه ةدم

 0 هع

 .رارقتسالل رمعت الو «رادلا كلتل اهنم دوزتي ربعم

 نيل هللا همهلأو «ءنقلتو فقلت : يأ داء حيت (۷)

 فرتعاف «ةيآلا اَنَسْشَنأ اماظ ابر :هلوق يهو # تك يَ

 ره ملط همحرو 4ع هللا باك هترفغم هللا لأسو «هبنذب
 . بانآو هيلإ بات نمل بول

 تعمتجا اذإ ةبوتلل هلوبق مث ءالوأ هقيفوت :ناعون هتبوتو
 . اًيناث اهطورش

 افعو «ةبوتلل مهقفو نأ مهب هتمحر نمو «هدابعب # ميلا

 عو مهنع
 نمف ىذه یم کتیا اَن امیج ام اوطیھآ اتل (۳۹۰۳۸)

 ایکو اورفک َنيدَلاَو © نوري مه الد ْمِهلَع ُتْوَح اله یاده عي

 طابهإلا رّرك 4َقُدِنَح اف ْمُه رال بأ کیو اتتاپ
 : يأ «ىّدُه ب مكي ات :هلوق وهو ركذ ام هيلع بتريل
 : يأ ءّىده - نيلقثلا رشعم اي - ينم مكءاج نامزو تقو يأ

 يئاضر نم مكينديو «ينم مكبرقي امل مكيدهي باتكو لوسر
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 ١ «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 ىدتهاو «يبتکو يلسرب نمآ نأب ءمكنم 4َىاَدُه 3 نمف
 لاثتمالاو «بتكلاو لسرلا رابخأ عيمج قيدصتب كلذو مهب

 . ورع مه ل أو ملڪ فخ المل يهنلل بانتجالاو رمألل
 و لي ال 95 یاده صا نمف :ىرخألا ةيآلا يفو

 : ءايشأ ةعبرأ هاده عابتا ىلع بّترف

 ناك نإ هوركملا نأ امهنيب قرفلاو «نزحلاو فوخلا ىفن

 «فوخلا ثدحأ اًرظتنم ناك نإو «نزحلا ثدحأ ر دق

 نمألا وهو امهدض لصح ايفتنا اذإو «هاده عبتا نمع امهافنف

 اذإو «هاده عبتا نمع ءاقشلاو لالضلا يفن كلذكو «ماتلا

 «هاده عبتا نمف «ةداعسلاو ىدهلا وهو ءامهدض تبث ايفتنا

 ىفتناو «ىدهلاو ةيورخآلاو ةيويندلا ةداعسلاو نمألا هل لصح
 لصحف «ءاقشلاو لالضلاو نزحلاو فوخلا نم هوركم لك هنع

 . بوهرملا هنع عفدناو «بوغرملا هل
 هتایاب بذكو «هب رفكف ءهاده عبتي مل نم 0 اذهو

 بحاصلا ةمزالم اهل نومزالملا : يأ رال بح ١ كهوف

 ‹اهنم نوجرخي ال نوُدِلَخ اف ْمُهِ هميرغل ميرغلاو «هبحاصل
 .نورصني مه الو باذعلا مهنع رتفي الو

 نجلا نم قلخلا ماسقنا ءاههبشأ امو تايآلا هذه يفو

 تافص اهيفو «ةواقشلا لهأو ةداعسلا لهأ ىلإ .سنالاو

 يف سنالاك نجلا نأو «كلذل ةبجوملا لامعألاو نيقيرفلا
 . يهنلاو رمألا يف مهلثم مهنأ امك «باقعلاو باوثلا

 هناسحإو مهيلع ُهَمَعِن ليئارسإ ينب رّكذي ىلاعت عرش مث
 :لاقف

 ارا ركع تأ ىَلأ قيمي أوُرُكْذأ ليَِرتِإ یی (55-40)
 امل اًكْدَصُم ُتلَّرَنَأ آمي ْاوُنِماَءَو ه نوبهزأف ّن ىو مکی ا ۍډېعب

 وا تو ايلف اتم تباع اورتن الو ےب فک لوا اوو اکو مُكَعَم

 أوُكيقَأَو ه وُلدت أو لا انکی لليكبأي حنا وی او ه

 00 4 ليءّرشإ قبيل يكل مم أوُمكْرأو هکر اواو هولا
 ينب قرف عم باطخلاو «مالسلا هيلع بوقعي :ليئارسإب
 نم یت نم مهيف لخديو ءاهلوح امو ةنيدملاب نيذلا «ليئارسإ

 تَرَ َىَلأ بمن اوُيُكْدا# :لاقف ماع رمأب مهرمأف «مهدعب

 ةروسلا هذه يف ركذيس يتلا معنلا رئاس لمشي وهو كويل
 ءانث ناسللابو ءاًفارتعا بلقلاب اهركذب دارملاو ءاهضعب

 . هيضريو هبحي اميف اهلامعتساب حراوجلابو

 «هلسربو «هب ناميالا نم مهيلإ هدهع ام وهو د اَ

 :تايآل ٤۳-۳۷

 . ب شماه نم ةدايز (۱)



 لوألا ءزجلا

 فلل لع اا هز و تع رك ااو
 هنأ دكا دلو :هلوق يف هللا هركذ ام :كلذب دارملاو

 م رسا فب قیم

 منم هلڪا مث متیتاءو] 0 ذل يف

 . ليلا ءآ E لوق ىلإ 4ش
 وهو «هدهعب ءافولا ىلع لماحلا ببسلاب مهرمأ مث

 هل تبجوأ «ُهَيِشَح نم نإف «هدحو هتيشخو «ىلاعت هنم ةبهرلا

 .هيهن بانتجاو ءهرمأ لاثتما هتيشخ
 حصي الو «مهناميإ متي ال يذلا ءصاخلا رمألاب مهرمأ مث

 هلزنأ يذلا نآرقلا وهو «ُتلّرنَأ آم اوما :لاقف هب الإ

 «هعابتاو هب ناميالاب مهرمأف دك دمحم هلوسرو هدبع ىلع

 .هيلع لزنأ نمب ناميالا كلذ مزلتسيو
 : يأ كَم اَمَل اًْدَصُمظ :لاقف هب مهناميال يعادلا ركذو

 نم مكعم امل اًقفاوم ناك اذإف ءاًضقانم الو اًملاخم ال هل اًقفاوم

 هنأل «هب ناميالا نم مكل عنام الف ءاهل فلاخم ريغ «بتكلا

 قدصو هب نمآ نم ىلوأ متنأف «نولسرملا هب تءاج امب ءاج
 .ملعلاو بتكلا لهأ مكنوكل «هب

 نإ مكنأ ىلإ ةراشإ مَعَ اَمَ | اقيم : هلوق يف نإف اًضيأو

 ءاج ام نأل ءمكعم ام بيذكتب «مكيلع كلذ داع «هب اونمؤت مل

 ءءايبنألا نم امهريغو ىسيعو ىسوم هب ءاج يذلا وه هب
 . مكعم امل بيذكت هل مكبيذكتف

 يذلا يبنلا اذه ةفص مكيديأب يتلا بتكلا يف نإف ءاًضيأو

 ضعبب متبذك «هب اونمؤت مل نإف هب ةراشبلاو نآرقلا اذهب ءاج
 بذك دقف ءهيلإ لزنأ ام ضعبب بذك نمو «مكيلإ لزنأ ام
 . مهعيمج لسرلا بذك دقف «ٍلوسرب رفك نم نأ امك «هعيمجب

 وهو هدض نم مرو معاج «هب ناميالاب مهرمأ املف

 لوسرلاب :يأ يب فاك َلَوَأ اَونوُكَم الو# :لاقف ءهب رفكلا

 ش .نآرقلاو

 اورفكت الو) :هلوق نم غلبأ 4ب يشك لوم :هلوق يفو

 رفكلا ىلإ مهتردابم هيف ناك «هب رفاك لوأ اوناك اذإ مهنأل ء(هب

 ىدتقا نم مثإو مهمثإ مهيلع راصو ءمهنم يغبني ام سكع «هب

 . مهدعب نم مهب

 ىندألا ضرعلا رايتخا وهو «ناميالا نم مهل عناملا ركذ مث
 وهو الي اتمت ىا ْاوُمْمَت الو :لاقف ءةيدبألا ةداعسلا ىلع
 اهعاطقنا نومهوتي يتلا «لكآملاو بصانملا نم مهل لصحي ام

 ءاهوبحتساو هللا تاياب اهورتشاف «هلوسرو هللاب اونما نإ

 هللا متيقتا اذإ مكنإف نومك يريغ ال :يأ تي

 4 :ةيآلا ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 نمثلا ىلع هتايآب ناميالا ميدقت هاوقت مكل تبجوأ «هدحو

 ىلع ليلد وهف «ليلقلا نمثلا مترتخا اذإ مكنأ امك «ليلقلا

 . مكبولق نم ىوقتلا لحرت
 لطبيب حلا # اوطلخت :يأ #اوُسِبْلَت لو# :لاق مث

 «لطابلاب قحلا طلخ نع «نيئيش نع مهاهنف كَّنَسْلأ اويكو
 ملعلاو بتكلا لهأ نم دوصقملا نأل ؛قحلا نايب نامتكو

 لذي يعل نجلا ناشر. .ءلطانلا» نه لا يمت
 ؛نيدناعملا ىلع ةجحلا موقتو «نولاضلا عجريو «نودتهملا

 «لطابلا نم قحلا زيميل «هتانيب حضوأو «هتايآ لصف هللا نأل

 اذهب لمع نمف «نيمرجملا ليبس نم نيدتهملا ليبس نيبتستلو
 .ممألا ةادهو لسرلا ءافلخ نم وهف «ملعلا لهآ نم

 هملع عم اذه نم اذه زيمي ملف «لطابلاب قحلا سبل نمو ١
 ةاعد نم وهف «هراهظإب رمأو «هملعي يذلا قحلا متكو «كلذب
 «مهئاملع ريغب مهنيد رمأ يف نودتقي ال سانلا نأل منهج

 :نيتلاحلا ىدحإ مكسفنأل اوراتخاف

 اواو اًنطابو اًرهاظ :يأ هللا اُميِقَأَو# :لاق مث

 عم اولص :يأ *يبكزا م اُكذأول اهيقحتسم رگ
 تايآو هللا لسرب ناميالا عم كلذ متلعف اذإ مكنإف ءنيلصمل

 نيبو «ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا نيب متعمج دقف «هللا

 تادايعلا نيبو «هديبع ىلإ ناسحالاو ءدوبعملل صالخال

 .ةيلاملاو ةيندبلاو ةيبلقل
 هيفف «نيلصملا عم اولص : يأ 4 نييكرلا مم ومكر :هلوقو

 نم نكر عوكرلا نأ هيفو ءاهبوجوو ةالصلل ةعامجلاب رمأل
 نع ريبعتلاو «عوكرلاب ةالصلا نع رّبع هنأل ؛ةالصلا ناكرأ

 . اهيف هتيضرف ىلع لدي اهئزجب ةدابعل
 وشو ريخلاو ناميالاب : يأ رل سالا َنوُرمأَتْأ#ل (4)

 شاو :لاحلاو «كلذب اهرمأ نع اهنوكرتت : يأ مكس

 ولت هب لقعي هنأل الع لقعلا '”ىمسأو 4َنوُلِقْمَت الأ بكل دولت
 للا نأ كلدو هر امع ذب خرا نحلا ن اذ
 امل كرات لوأو «هب رمأي امل لعاف لوأ نوكي نأ هبحاص ثحي

 رشلا نع هاهن وأ «هلعفي ملو ريخلاب هريغ رمأ نمف «هنع ىهني
 اًملاع ناك اذإ اًصوصخ «هلهجو هلقع مدع ىلع لد ؛هكرتي ملف

 . ةجحلا هيلع تماق دق «كلذب

 يانا إل ل علي داع اسماك روت وحو

 هر ر: ا
 مم

 ام أوُلوُفَت نأ هلا دنع اًَنَنَم رح ه
 رم عرس و

 َنولعمت ال

 . يمسو : ب يف(١)



 لوألا ءرحلا

 رمألا كرتي هنأ هب رمأ امب مقي مل اذإ ناسنالا نأ ةيآلا يف سيلو
 خيبوتلا ىلع تلد اهنأل ؛ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب

 ناسنالا ىلع نأ مولعملا نمف الإو «نييجاولا ىلإ ةبسنلاب
 ال امهدحأ كرتف ءاهيهنو هسفن رمأو «هيهنو هريغ رمأ : نيبجاو
 ناسنالا موقي نأ لامكلا نإف ءرخآلا كرت يف ةصخر نوكي

 امهدحأب همايق امأو ءامهكرتي نأ لماكلا صقنلاو «نيبجاولاب

 اًضيأو «ريخألا نود وهو «لوألا ةبتر ىف سيلف ء«رخآلا نود

 كمف رق تالاخي نمل دايقنالا مدع ىلع ةو سروفلا ناف
 .ةدرجملا لاوقألاب مهئادتقا نم غلبأ لاعفألاب مهؤادتقاف

 اع الإ يكل إو ٌوولَصلاَو رسل ايتسا (48-45)
 ي © ت وعجل هيل م ماو هير وهلم منا نوني يذلا ه نیش

 ٥ ملل ر ركع تأ ىلا معن وردوا لرش

 عزب و دق اهب ليت لو اك لينك ع لت ري ل ان ذك

 رومأ يف اونيعتسي نأ هللا مهرمأ *َنوُرَصنُي ْمُه الو ُلُدَع اهم

 ىتح هللا ةعاط ىلع ربصلا وهو «هعاونأ عيمجب ربصلاب اهلك

 رادقأ ىلع ربصلاو ءاهكرتي ىتح هللا ةيصعم نع ربصلاو اهيدؤي

 رمأ ام ىلع سفنلا سبحو ربصلابف ءاهطخستي الف ةملؤملا هللا
 نمو ءرومألا نم رمأ لك ىلع ةميظع ةنوعم هيلع ربصلاب هللا
 «ناميالا نازيم:يه ىلا ةالصلا كلذكو هلا هريصي رضب

 نم رمأ لك ىلع اهب ناعتسي «ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنتو
 لع الإ ةقاش : يأ هيكل ةالصلا :يأ كانَ 2

 ةيشخو «عوشخلا نأل «ةفيفخ مهيلع ةلهس اهنإف وشل
 اك لا عل ل

 «كلّذك نكي مل نم فالخب «باقعلا نم هتيشخو «باوثلل
 لقثأ نم تراص اهلعف اذإو ءاهيلإ هوعدي هل .ىعاد ال هنإف

 1 هيلع ءايشألا

 هلل هنوکسو «هتنينأمطو بلقلا ي وه عوشخلاو
 .هئاقلبو هب اًناميإو ءاّراقتفاو الذ هيدي نيب هر اسكناو «یلاعت

 وقلم مكَءأ نونقيتسي :يأ *َنوُنظَي نِ :لاق اذهلو

 يذلا اذهف تومي هيل متو مهلامعأب مهيزاجيف ر

 «تابيصملا يف يلستلا مهل بجوأو تراس ل

 ءالؤهف «تائيسلا لعف نع مهرجزو «تابركلا مهنع سّفنو

 نمؤي مل نمو «تايلاعلا تافرغلا يف ميقملا ميعنلا مهل

 ءيش قشأ نم تادابعلا نم اهريغو ةالصلا تناك «هبر ءاقلب

 . هيلع

 مهل اًظعو «هتمعنب ريكذتلا ليئارسإ ينب ىلع رّرك مث
 .اثحو اًريذحتو
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 ينغت ال :يأ ءهيف ىت ال يذلا ةمايقلا مويب مهفّرخو

 148-48 :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 ر لاف قفا
 دىك قف تتنقل شاهي طبقا نق ظ

 ۰  اورفك ذلو نر مهالو مِولَع فالف یاده ظ

 ر فرات با قبور واک

 هبي وأو تأ یل قیعن اورا ل رش بَب
 تلزم © یر ١

 !CODES و معمم اکیس

 ليتنا, یکن اوشن ل نوفاك ىك و البلقان ۰

 اواو وَلَصلأاوُمِيِقَأَو ل نفعت متنا حلا ومنو

 اسال واتا © 9 َنييكلأَعَم ماورا عل

 © امنا بتلات کک
 س اگ یت

 چاینا ي 5
 ت هم ناو رل تالاش

 "ا

 0 1 لع

En A28 | 
 دخؤي الو ةعلفش اهتم لَبقي

 ت ص

o 2 

  aت 7 [

 نيحلاملاو ءايتالاك ةمبركلا شالا نن تناك ولو 4و
 اًريبك ال بَل نيبرقألا ةريشعلا نم تناك ولو ينل نعل
 ُلَبْقُي الو ءهمدق يذلا هلمع ناسنالا عفني امنإو ءاّريغص الو

 نع هاضرو هللا نذإ نودب دحأل ةعافش «سفنلا : يأ كاسم

 ناكو «ةهجو هب دير أ ام الإ لمعلا نم ىضري الو «هل عوفشملا

 نأ ولو ءادف : م لوإ# ةنسلاو ليسلا قلع

 وس نم -وب اودا معم ملو اًعِيَج ٍضرَأْلا ىف ام اوُمَلَظ تين

 مهنع عفدي :يأ ه4 نوُرصني ماك ه كلذ مهنم لبقي الو باتا

 .هوجولا نم هجوب قلخلا نم عافتنالا ىفنف «هوركملا

 ليصحت يف اذه 4َس یف نع سف ىِرَج ہل : هلوقف

 يفنلا اذهف ءراضملا د ذ اذه نورمن مه الوم «عفانملا

 اهم ُدَمْؤُي الو ُهَعَمَس اهم لقب الو . عفانلا هب ''”لقتسملا رمألل

 «لدعلاك ضوعب هكلمي نمم بلطي يذلا عفتلل يفن اذه لذ

 قلعتلا نم هبلق عطقني نأ دبعلل بجوي اذهف «ةعافشلاك هريغب وأ
 ءعفنلا نم ةرذ لاقثم هل نوكلمي ال مهنأ هملعل «نيقولخملاب

 )١( لبقتسملا : ب يف .



 لوألا ءزحلا

 هدبعيف ءراضملا عفديو عفانملا بلجي يذلا هللاب هقلعي نأو

 . هتدابع ىلع هنيعتسيو «هل كيرش ال هدحو

 وس گووت وڪرو لا٤ نب مكتبي ڊا (0/-15)
 خب ني لَ 5 فد 0 اه وينو كوان هوي باغ

a e يل 

 رْشنَأَو نوڪ لا٤

 ودب نم لجعل ذَا ی وسوم 00 ا

 0 وک مکمل كلو دن ن مکن انوع م ه بويل ماو

 سوم لاق دلو © دود كلل ترفل بتكلا یوم اَنَْتاَ ْدِإَو

 لإ انك ليلا كوفي مفا ثمل كتي رك ديزل
 وه هَل رک با كرك دسم كل نع کیک ہک نأ اوفا مكيِراَ

 هج هللا ىر ٌّقَح كل نمو نأ موك مش ذلو 0 یا باول

 مکیوَم دعب م مُكتْنَعِب مث ه وظن شاو ةَمِعدَملَا کک

 ّنمْلا مكي اتلرأو َماََعْلا مم اللو ه ورک مُكَلَع

 هسا أَونك نكلَو اًنوُمَلَظ امو ہکتفدر اَم ام ٍتّبَيَط ني وک ٌقَوْلَسْلََو

 هجو ىلع ليئارسإ ينب ىلع همعن دادعت يف عورش اذه ؛َنوُمِلْظَي

 نم :يأ ؟َنْوَعْرِي لاَ نم مُني ذلو :لاقف «ليصفتلا

 : يأ 4گو هوس كلذ لبق اوناکو «هدونجو هئلمو نوعرف

 اوناك نأب هّدشأ :يأ ؛ِياَنَعلا يس مهنولمعتسيو مهنولوي

 الف : يأ كا ويكسر مكومن ةسيشخ اأ وعدي
 ٌئيحتسم «ةقاشلا لامعألاب للذمو ليتق نيب متنأف «نهنولتقي

 ّنمف «ةناهالا ةياغ اذهف هيلع ءالعتسالاو هيلع ةنملا هجو ىلع
 ٌرقتل نورظني مهو مهودع قارغإو ةماتلا ةاجنلاب مهيلع هللا

 . مهنيعأ

 ني ناسحإ :يأ لب ءاجنالا :يأ مكد يفر
 مايقلاو ركشلا مكيلع بجوي امم اذهف 4 ٌمِيِظَع ٌمُْكَحَيَر

 .هرماوأب

 هيلع لزتيل ةليل نيعبرأ ىسومل هدعوب مهيلع هََّنم ركذ مث
 مهنإ مث «ةميمعلا حلاصملاو ةميظعلا معنلل ةنمضتملا ةاروتلا

 هدعب نم لجعلا اودبع ىتح داعيملا لامكتسا لبق اوربصي مل

 .هباهذ : يأ

 مكيلع تماق دق ؛مكملظب نوملاع *توُئِيلَك شو
 . اًمثإ ربكأو اًمرج مظعأ وهف «ةجحلا

 مكضعب لتقي نأب ىسوم هيبن ناسل ىلع ةبوتلاب مكرمأ هنإ مث

 .هنلا 4 توكلت لمل كلذ ببسب منع هلا افعف ءاّضعب
 ۲ ا E سوم م رضا راو دعك

 اذهو هرج هلأ ىر ىح َكَل نيون ن ئسوُمي سلف لول
 كندا هلوسر ىلعو هللا ىلع ةأرجلاو ملظلا ةياغ
 نوط رشأو# ةميظعلا ةيشغلا وأ ءتوملا امإ :4ًةَممدَصلآ

 .هبحاص ىلإ رظني لك .كلذ عوقو

 ه49-4 :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 3 : قه ۸ قوال
 يملا س منوم و سي نوڪر لاء نمڪ إو

 EE اسي نوم حسو کاب نوک

 ٠ مكا اکیا ذلو © 08 مِظَع كوردي رن
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 ةيرق لوخدب مهرمأف يقم يباع تع راسا



 لوألا ءزحلا

 قزرلا اهيف مهل لصحيو ءاتكسمو اًنطوو اًرع مهل نوكت

 «لعفلاب هيف هلل نيعضاخ هجو ىلع مهلوخد نوكي نأو .دغرلا
 «لوقلابو «نيليلذ نيعضاخ : يأ 4اَدَسْجْس# بابلا لوخد وهو
 : يأ 4 ةطِح# :اولوقي نأ وهو

 . هترفغم هايإ مهلاؤسب

 يس ةرفغملا مكلاؤسب «ممكيَطَح زك زل

 . الجآو اًلجاع ءازج : يأ يهلامعأب بديل ا

 مل مهنأل اولّدبف :لقي ملو ءمهنم 4ثك تا لَم
 لدب اولاقف هَل َلِه ميلا ريغ رَ اولّدب مهلك اونوكي

 اولدب اذإو ءءازهتساو « هللا رمأب ةناهتسا «ةطنح يف ةبح : ةو

 اذهلو «ىرحأو ىلوأ باب نم لعفلل مهليدبتف هتفخ عم لوقلا
 ربكأ نايغطلا اذه ناك املو «مهرابدأ ىلع نوفحزي اولخد

 انكم يلا نع انا : لاق «مهب هللا ةبوقع عوقول ببس
 . مهيغبو مهقسف ببسب #ِآَمَكلَأ َّنْي# اًباذع : يأ خر مهنم
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 محازي الف «نيعألا هذه نم هيلع نوبرشي يذلا مهلحم : يأ
 :لاق اذهلو «نيردكتم ال نيئنهتم هنوبرشي لب ءاّضعب مهضعب
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 ريغ اته ئرلشلاو قدلا وهو دخ ره تا «ةرركذنلا
 هومتطبه رصم يأ «متبلط يتلا ةمعطألا هذه نإف «مكب قئال

 ريخ وهف «مكيلع هب هللا نم يذلا مكماعط امأو ءاهومتدجو
 . ؟الدب هب نوبلطت فيكف ءاهفرشأو ةمعطألا

 مهربص ةلق ىلع ليلد ربكأ هيف مهنم ىرج يذلا ناك املو

 «مهلمع سنج نم مهازاج «همعنو هللا رماوأل مهراقتحاو

 مهنادبأ رهاظ ىلع دهاشت يتلا هللا مهن لاقف

 ممه مهل الو «ةزيزع مهسفنأ نكت ملف .مهبولقب نكمل
 .ممهلا ًادرأ مهممهو «ةنيهم سفنأ مهسفن هنأ لب «ةيلاع

 اوعجر يتلا مهتمينغ نكت مل : يأ هلأ ى رَصَتِب وابل
 ةمينغلا تسئبف .مهيلع هطخسب اوعجر نأ الإ ءاوزافو اهب

 . مهتلاح ةلاحلا تسئبو .مهتمينغ
 ترورتُكَي انك منا هبضغ هب اوقحتسا يذلا © كلذ

 اورفك املف مهل ةحضوملا ءقحلا ىلع تاّلادلا كأ تبا

 رب يلا دولسي اوناك امب «و» «مهیلع هبضغب مهبقاع اهب

 نأ مولعملا نمف الإو ءةعانش ةدايز 4ّْقَحْلأ ربعي :هلوقو '



 لوألا ءزجلا

 واكو هللا يصاعم اوبكترا نأب «أوَصَع اي كلل
 ءاضعب ايف الا نإف هللا دابع ىلع ودم

 ءريبكلا بنذلا هنع أشني مث «ريغصلا بنذلا اهنع أشني ةلفغلاف

 ةيفاعلا هللا لأسنف كلذ ريغو رفكلاو عدبلا عاونأ اهنع أشني مث

 .ءالب لك نم
 نيذلا ليئارسإ ينب ةمأل تايآلا هذه يف باطخلا نأ ملعاو

 ةروكذملا لاعفألا هذهو «نآرقلا لوزن تقو نيدوجوم اوناك

 ةديدع دئاوفل مهيلإ تبسنو «مهفالسأ لعف يهو اهب اوبطوخ

 مهلضف نومعزيو «مهسفنآ نوكزيو نوحدمتي اوناك مهنآ : اهنم
 دق يتلا مهفلس لاوحأ نم هللا نّيبف ءهب نمآ نمو دمحم ىلع

 نم اوسيل مهنأ [مهنم] دحأ لكل هب نيبي ام «مهدنع تررقت

 تناك اذإف «لامعألا يلاعمو «قالخألا مراكمو ربصلا لهأ

 نمم ةلاح عفرأو ىلوأ مهنأ ةنظملا نأ عم - مهفلس ةلاح هذه

 ! ؟نيبطاخملاب نظلا فيكف - مهدعب
 ا ةمعن نأ :اهنمو

 اوبطوخف «ءانبألا ىلع ةمعن ءابآلا ىلع ةمعنلاو «نيرخأتملا

 . مهمعتو مهلمشت معن اهنأل ءاهب
 نأ ىلع لدي امم «مهريغ لاعفأب مهل باطخلا نأ :اهنمو

 ءاهحلاصم ىلع دعاستتو لفاكتت نيد ىلع ةعمتجملا ةمألا

 ثداحلا ناكو «دحاو تقو يف مهرخأتمو مهمدقتم ناك ىتح

 ريخلا نم مهضعب هلمعي ام نأل ؛ عيمجلا نم اًثداح مهضعب نم

 ررضب دوعي رشلا نم هلمعي امو «عيمجلا ةحلصمب دوعي
 . عيمجلا

 يضارلاو ءاهوركني مل اهرثكأ مهلاعفأ نأ :اهنمو

 ال يتلا مكحلا نم كلذ ريغ ىلإ «يصاعلل كيرش ةيصعملاب
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 «نيئباصلاو «ىراصنلاو دوهيلاو .ةمألا هذه نم نينمؤملا نأ

 نإف .مهلسر اوقّدصو ءرخآلا مويلاو هللاب مهنم نمآ نم

 مه الو مهيلع فوخ الو ءنمألاو ميظعلا رجألا مهل

 ش . نونزحي

 هلسرو هللاب مهنم رفك نم امأو

 .نزحلاو فوخلا هيلعف «لاحلا

 هذه دضب وهف ءرخآلا مويلاو
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 ثيح نم .فئاوطلا هذه نيب مكحلا اذه نأ حيحصلاو

 لبق مهنع رابخإ اذه نإف ءدمحمب ناميالا ىلإ ةبسنلاب ال ءمه
 . مهلاوحأ نومضم اذه نأو هلي دمحم ةثعب

 قايس دنع سوفنلا ضعب يف عقو اذإ نآرقلا ةقيرط هذهو
 «مهولا كلذ ليزي ام دجت نأ دب الف ءماهوألا ضعب تايآلا

 تعسو هتمحر نمو ءاهدوجو لبق ءايشألا ملعي نم ليزنت هنأل

 «مهمذو ليئارسإ ينب ركذ امل هنأ - ملعأ هللاو - كلذو

 مهنأ سوفنلا ضعب يف عقو امبر «مهحئابقو مهيصاعم ركذو
 هقحلي مل نم نيبي نأ ىلاعت يرابلا دارأف .مذلا مهلمشي مهلك

 . هفصوب مهنم مذلا

 مهوي ةصاخ ليئارسإ ينب ركذ ءاًضيأ ناك املو

 فئاوطلا لمشي اًماع اًمكح ىلاعت ركذ ءمهب صاصتخالا

 نم ناحبسف «لاكشالاو مهوتلا لوزيو .قحلا حضتيل ءاهلك
 .نيملاعلا لوقع رهبي ام هباتك يف عدوأ

 .:مهفلس لعف امب ليئارسإ ينب خبوي ىلاعتو كرابت داع مث

 ا او دخ وظل كفو و a اَنَذَحَأ دلو (14 ۳)



 لوألا ءزجلا

 ِدْعَب نم ٥٠ KES َقْوُمَتَت کم هيف ام اوکو ووي 2967

 : يأ 4َنِريَخلا ني شك متحدو مکی هللا لضم الولف كلذ

 ولا ليقثلا دهعلا رهو 4 كفك اند ذل اوركذاو

 آم أوُدُح# :مهل ليقو .'''مهقوف روطلا عفرب مل تواب

 ىلع ربصو «داهتجاو دجب :يأ «َوَّوُمب# ةاروتلا نم مكتبا

 هولتت نأب ءمكباتك يف ام :يأ هيف ام أوٌوذاَو# هللا رماوأ

 اونوكتل وأ .هطخسو هللا باذع 4َنوُفَّنَت ْمُكَلَآ# هوملعتتو

 ش . ىوقتلا لهأ نم

 كلذ ناكو «متضرعأو 4موت غيلبلا ديكأتلا اذه دعبف
 هلأ ُلْضَف اَلْوَل# نكلو «تابوقعلا مظعأ مكب لحي نأل نجوم
 . دريل نو شکل حدو گن

 مه اَنلقَم ِتْبَسلأ يف کنم ازدا لع دکل 0360

 اَهَمْلَح اَمَو اي یب امل الگ اھتلعج © َنيِيِنَح در اوك
 اودع يذلا # ةلاح مكدنع ررقت دقلو :يأ 4 َنيِقَتْمْلِل ٌةلَكِعْوَمَو

 ةروس يف ةطوسبم مهتصق هللا ركذ نيذلا مهو 4ِتْبَتلأ يف منم
 َةَرْضاَح تناك ىلا ٍةَيِيَرَمْلا ِنَع َْمُهْلَئَسَو# :هلوق يف فارعألا

 .تايآلا #تّبَّسلأ ف ودعي ْذ ذِإ ِرْحَلَ

 «مهيلع هللا بضغ نأ ءميظعلا بنذلا اذه مهل بجوأف

 :قيلزد نيرتح تیک نال فيلكو
 نمل :يأ كبدي ب اَمْل الكت ةبوقعلا هذه هللا لعجو

 اَول .مهتقو يف وه نمم ءاهربخ هغلبو «ممألا نم اهرضح

 هللا ةجح دابعلا ىلع موقتف «مهدعب نم :يأ كاَهَمْلَخ

 الإ ةعفان ةظعوم نوكت ال اهنكلو «هيصاعم نع اوغدتريلو
 هتف اب درعا E O «نيقتملل
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 ركب الو شرا ال ب تإ لوق منا لاک یھ ام ان نیب كبد تک ذأ
 نبي كلير انآ ا اولاق ٥ تورم ام اولکفاف لد ےب ٌكاَوَع
 رس کک عا ُءآَرْفَص ٌةَرَقَب 9 لوت هن لاق اھو اما
 ع َهََمَم رقبا نإ یہ ام ا نیب ف اک ا اولا ٥ ترطَتلأ
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 نحنا تج نك اذاك امف ديف ال ةف تلا قت و َسْرَأْلا 3 58 2
 ر رض و

 لاو اف مئا اق رت لَو © سرعت اودا او اهب
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 َّنِإَو هنآ ُهَنِم مَ د اَمَل َوَراَجْلا َنِم َّنِإَو وسه دس و را

 اَمَو هلأ يشك نم يبي امل اهتم َّنِإَو املا هن يم ُنّمَّنَ امل ان

 «یسوم عم مكل ىرج ام اوركذاو : يأ 4َنوُنَمَعت مَع ٍلِفَصِ هلأ

 ٠١-۷٤ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -"

 يف متفلتخاو متعفادت :يأ «هيف متأراداو ءاليتق متلتق نيح

 - مكل هللا نييبت الول - داكو «مكنيب رمألا مقافت ىتح «هلتاق

 :لتاقلا نييبت يف ىسوم مكل لاقف «ریبک رش مكنيب ثدحي
 ` «هرمأ لاثتما ىلإ ةردابملا بجاولا نم ناكو «ةرقب اوحبذا

 : اولاقف «ضارتعالا الإ اوبأ مهنكلو و

 نم نوكأ نأ هللا دوعا : هللا يبن لاقف 4اور ادخن

 ةدئاف ال يذلا مالكلاب ملكتي يذلا وه لهاجلا نإف 4تله

 . سانلاب ءىزهتسي يذلا وهو « هيف
 نيدلاب ةيرزملا بويعلا ربكأ نم نأ ىريف «لقاعلا امأو

 هيلع لضف دق ناك نإو «هلثم يمدآ وه نمب هءازهتسا «لقعلاو

 لاق جلف ا او لا ل سفر فش
 : اولاقف ءقدص كلذ نأ اوملع «كلذ ىسوم مهل

 لومي مَنِ لاق ؟اهنس ام : يأ چه ام ل نب َكّيَ اتل عال

 ناوع# ةريغص : يأ 4 ركب الو ةريبك : : يأ سرا ال هب اإ

 Ss کک ا الفاف كلذ حبب

 اإ لومي ْمَنِإ لاق اهو ام اا نّيَبي كلير اَنَل مدا الاقل

 نم 4ررطتلا رس ديدش 1 4 قا كي هرب

 . اهنسح

 دتهن ملف 4مل َهَبَتَس َرََبلا َّنِإ ىه ام ال نيب كير اتل مدا اولا
 تإ لومي ُمْنِإ لق .4َنوُدَئْهُمَل هلأ اس نإ اوا ديرت ام ىلإ

 «ةثارحلاب 4 َصْرَأْلا ر ءلمعلاب ةللذم : يأ 4د ال هرب
 بويعلا نم 4ُةَمَلَسس# «ةيقاسب تسيل :يأ 4َتَرَذَل ىق لَو
 اهنول ريغ اهيف نول ال :يأ هيف يش الط لمعلا نم وأ
 . مدقتملا فوصوملا

 نم اذهو «حضاولا نايبلاب :يأ سلب َتَنِج نأ الاكل

 اوضرتعا مهنأ ولف «ةرم لوأ قحلاب مهءاج دقف الإو «مهلهج

 ددشف ةلئسألا ةرثكب اوددش مهنكلو ءدوصقملا لصحل ةرقب ّيأ

 . اهيلإ اًضيأ اودتهي مل «هللا ء ءاش نإ» : اولوقي مل ولو «مهيلع هللا هلل

 اموإ# تافصلا كلتب تفصو يتلا ةرقبلا : يأ كاَهوُحِيَدَم

 . مهنم ىرج يذلا تنعتلا ببسب *توُنَعْفَي أوُداَك

 :يأ ءاهضعبب ليتقلا اوبرضا :مهل انلق ءاهوحبذ املف

 يف سيلف ءاهنم وضع يأ وأ «نيعم وضعب امإ ءاهنم وضعب
 اوناك ام جرخأو « هللا هايحأف اهضعبب هوبرضف «ةدئاف هنييعت

 ام - نودهاشي مهو - هئايحإ يف ناكو «هلتاقب ربخأف «نومتكي

 ام نع نورجزنتف 4 َنوُلَِيَع كلل ىتوملا هللا ءايحإ ىلع لدي

 )١( مكقوف روطلا عفرب :أ يفو «ب يف اذك .



 لوألا ءزجلا

 يف رثؤت ملف ءتظلغو تدتشا :يأ *مُكِبوُلُك تس مل
 ا كاب معنا اهدي نم: أ یک را

 مكبولق وسقت نأ يغبني نكي ملو .تايآلا مكارأو «ةميظعلا

 .هدايقناو بلقلا ةقر بجوي امم متدهاش ام نآل

 نم ةوسق دشأ يه يتلا راجل ل اهنأب اهتوسق فصو مث

 باذ رانلا ىف بيذأ اذإ صاصرلاو ديدحلا نأل «ديدحلا

 ۰ .راجحألا فالخب

 راق نع رمش ال ايز يآ و مآ وا < لوقو
 . «لب» ىنعمب ر (وأ» تسيلو ر

 نِي اول :لاقف را ىلع راجحألا ةليضف ركذ مث
 ٤4 E FE اَمَل ان َّنِإَو ٌرَهْنَأْلا نه ْدَكَقَكَ م

 . مكيرط تلضم روما لبو 40 ماع يشم ل 51
 اَمَع لِي هلأ امو :لاقف «ديعولا دشأ ىلاعت مهدعوت مث

 ءاهريبكو اهريغصل ظفاح اهب ملاع وه لب نم
 .هافوأو ءازجلا متأ كلذ ىلع مكيزاجيسو

 يف اورثكأ دق هللا مهمحر نيرسفملا نم اًريثك نأ ملعاو

 تايآلا اهيلع اولزنو «ليئارسإ ينب صصق نم مهريسافت وشح
 :ِةلِلَو هلوقب نيجتحم هللا باتكل اًريسفت اهولعجو «ةينآرقلا

 . جرح الو ليئارسإ ينب نع اوثدح»
 نوكت - هجو ىلع مهثيداحأ لقن زاج نإو - هنأ ىرأ يذلاو

 زوجي ال هنإف هللا باتك ىلع ةلزنم الو ءةنورقم ريغ ةدرفم

 یک هللا لوسر نع حصت مل اذإ اًعطق هللا باتكل اًريسفت اهلعج

 الو باتكلا لهأ اوقدصت ال» :ة لاق امك اهتبترم نأ كلذو
 نم ناكو ءاهيف اًكوكشم نوكت نأ اهتبترم ناك اذإف ««مهوبذكت

 ناميالا بجي نآرقلا نأ مالسإلا نيد نم ةرورضلاب مولعملا
 صصقلا كلت لعجت نأ زوجي الف « هيناعمو هظافلأب عطقلاو «هب

 ءاهبذك نظلا ىلع بلغي يتلا ءةلوهجملا تاياورلاب ةلوقنملا
 الو ءاهب اًعوطقم هللا تاكل ىناعم ءاهرثكأ بذك وأ

 اح دل ع افا ت کلو هدحأ اذهب بيرتسي

 . قفوملا هللاو ءلصح
 َمُهْنَي رف ناک دیو کک اونيو نأ عمقا )5/١-8/(

 وم دي وعداد ىلع 22 2 وص
 ْمُهَو ول ا نم ةنوفرحم مث هلل ملك نوعمس

 لإ ْمُهّصَم مشب اك اون ا ه تروُمَلْعَي
 ا دنع وپ وا 2ا ل کک هل 0 ف ا الا

 ه ولم امو حب و ر لأ نكي 1 ٠ َنوُلِقَمَ الفأ

  َنوُيظَي لإ ْمُه َنِإَو نان لإ بتلا َنوُمَلُعَي ا نوَ َمُهْنِمَو

 الف :يأ «باتكلا لهأ ناميإ نم نينمؤملا عامطأل عطق اذه

 «مهيف عمطلا يضتقت ال ''”مهتلاحو «مهناميإ يف اوعمطت

 ۷١-۷۸ :تايآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت -"

 كل دو

 انواع بَ رقبا ساما
 ولذا رقبا لوقا

 اولاَفاَهِض ةي ال ةملسم كرل ىق الو صر لاري شب

 HOS روُلعْفيأوداك ام و اھو دف َقَحْلَاب ت تّقجَنَلا

 رشکت خلات حز اراب مکار
 مڪو لَ هك نقل هو

۱۱ EY XS 
  1مو 2

E نإ 

 5 1 انكم

 ملمس ر تس 2
keَكَِذدِرعَب نم مكب 9َ و  

 7 ينل كل زر
 وو AE 2 او رهن

 اسلا نم حي نم م َنِإَو هن

00 

 َنْوَمَستاَكَع ريگاى اةن هامل اتم

 مار 2 قدرنا ملأ ويم كن 0 قول 107

 م وم رب ىلع
 قا دقي وثمن

 اَنَماَءاَولاقأَماَءَنبدلوقَلاَدِإَو 9€ تومي مهو
 و دار ہک ع چ ماع هس سرب
 ساب د 2 هل ع

 لا
 © نوقم کیر دنع ءپ کوج احیا ہک

 «هوملعو هولقع ام دعب نم هللا مالك نوفرحي اوناك مهنإف
 دنع نم اهنأ سانلا اومهويل «هللا اهدارأ ام ىناعم هل نوعضيف

 مهباتك يف مهلاح هذه تناك اذإف اللا نع نت: ناتو هللا

 هللا ليبس نع سانلا هب نودصي ءمهنيدو مهفرش هنوري يذلا

 . ءايشألا دعبأ نم اذهف !؟مكل ناميإ مهنم ىجري فيكف

 َندَلأ ال ادإَو# :لاقف باتكلا لهأ يقفانم لاح ركذ مث

 سيل ام «مهتتسلأب اًلوق ناميالا مهل اورهظأف 4اَنَماَ أولا أوما

 E د ير ا ول

 حه امي متن :ضعبل مهضعب لاق «مهنيد لهأ ريغ نم
 ل مهنوربختو ناميإلا مهل نورهظتأ : يأ کی هَل هنأ

 ؟هكيلع مهل ةجح كلذ نوكيف «مهلثم
 هيلع مه امو «قح هيلع نحن ام نأب اورقأ دق مهنإ : نولوقي

 : يأ نمت كأ مهبر دنع كلذب مكيلع نوجتحيف «لطاب

 هلوقي اذه ؟مكيلع ةجح وه ام نوكرتتف «لقع مكل نوكي الفأ

 . مهقالخأو :ب يف(١)



 لوألا ءزجلا

 نإو مهن ع نو و ا ا ا هرقل وو
 ال مهرارسإب مهنأ اومعزو «مهنيب اميف هنودقتعي ام اوٌرسأ

 «ريبك لهجو مهنم طلغ اذه نإف «نينمؤملل ةجح مهيلع قرطتي
 . هيلع متنأ ام هدابعل رهظيف

 : يأ 4نمآ لإ بول ومل 39 ملعلا 0 58
 ربخ مهدنع سيلو «طقف ةوالتلا الإ هللا باتك نم ظح مهل سيل

 ءالؤهو ءمهلاح ةفرعملا قح نوملعي نيذلا نيلوألا دنع امب

 مهنم ملعلا لهأل ديلاقتو نونظ مهعم امنإ

 «مهيقفانمو ءمهماوعو «مهءاملع تايآلا هذه يف ركذف

 نم هيلع مه امب نوكسمتم مهنم ءاملعلاف «مهنم قفاني مل نمو
 عمطم الف «مهدنع ةريصب ال مهل نودلقم ماوعلاو «لالضلا

 نيتفئاطلا يف مكل

 نم ادله نولو مث مويا بكل نوک د ن ۷

 مهيدي تبت اَنِم مل دیو الی ام ءوي ااش للا دنع

 نيذلا «باتكلل نيفّرحملا ىلاعت دعوت نوبي امي مُهَل ليَ
 هيف اذهو هلأ دنع َنِم اًدئَه# :نوبتكي امو مهفيرحتل نولوقي

 مهملع عم كلذ اولعف امنإو .قحلا متكو لطابلا راهظإ

 اهرخآ ىلإ اهلوأ نم - اهلك ايندلاو € يلق اًمَمَت وي ْاوُرَْنَيِلل

 يديأ يف ام هب نوداطصي اًكرش مهلطاب اولعجف «ليلق نمث -

 :نيهجو نم مهوملظف «سانلآ
 ريغب مهلاومأ ذخأ ةهج نمو «مهيلع مهنيد سيبلت ةهج نم

 ةقرسو اًبصغ اهذخأي نمم مظعأ ءلطابلا لطبأب لب «قح

 مُهَل ُلْيَوه# :لاقف «نيرمألا نيذهب مهدعوت اذهلو ءامهوحنو

 مب مُهَّل ُلْتَوَول لطابلاو فيرحتلا نم : يأ مهيدي ْتَبَتَك اَن
 ىفو «ةرسحلاو باذعلا ةدش :ليولاو «لاومألا نم دوسي

 ۰ .ديدشلا ديعولا اهنمض

 :هلوق نم تايآلا هذه ركذ امل مالسإلا خيش لاق

 ملكلا نوفرحي نيذلا مذ هللا نإف بيكي ىلإ دوما
 ام ىلع ءةنسلاو باتكلا لمح نمل لوانتم وهو «هعضاوم نع

 . ةلطابلا عدبلا نم هلصأ

 نمل لوانتم وهو «ينامأ الإ باتكلا نوملعي ال نيذلا ٌمذو

 لوانتمو «هفورح ةوالت درجم الإ ملعي ملو نآرقلا ربدت كرت

 :لاقو ءايند هب لانيل هللا باتكل اًملاخم هديب اًباتك بتك نمل

 اذهو «نيدلاو عرشلا وه اذه :لوقي نأ لثم هللا دنع نم هنإ

 وه اذهو ءةمئألاو فلسلا لوقعم اذهو ءةنسلاو باتكلا ىنعم

 «ةيافكلاو نايعألا ىلع هداقتعا بجي يذلا «نيدلا لوصأ

 هب جتحي الكل .ةنسلاو باتكلا نم هدنع ام متك نمل لوانتمو

 ١1- :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت ۸۲-۷۹

 .هلوقي يذلا قحلا ىف هفلاخم

 «ةضفارلاك ةلمج ءاوهألا لهأ يف اًدج رك الا ن

 . ءاهقفلا ىلإ نيبستنملا نم ريثك لثم اًليصفتو
 لك ودم ماتا لإ راسلا سَم یک اوناَقَول (۸۲-۸۰)

 ام هلآ َّلَع نولو مآ :هدهع هللا فخ نف ادهَع هلآ دنع م ذأ

 a يم

 ه َنوُدِيِنَخ اف ْمُه ڑاکلا بلَحصَا کوا

 ركذ (توذيدح اف ْمُه َّّنَجْلا ُبَحْسَأ كأ تکی اواو
 ءمهسفنأ نوكزي مهنأ - اذه عم - ركذ مث ءةحيبقلا مهلاعفأ

 نل مهنأو «هباوثب زوفلاو هللا باذع نم ةاجنلاب اهل نودهشيو
 «عباصألاب دعت ةليلق :يأ «ةدودعم اًمايأ الإ رانلا مهسمت

 اوما بو

 . نمألاو ةءاسإلا نيب اوعمجف

 : لاقف «مهيلع ىلاعت هللا در «ىوعد درجم اذه ناك املو

 : يأ اَدْهَع هلأ دنع متدَحَتَأ :لوسرلا اهيأ اي مهل نمل
 ةاجنل بجوملا دعولا اذهف ءهتعاطبو هلسربو هب ناميالاب

 ال ام هلآ َلَع نولو مال لدبتي الو ريغتي ال يذلا هبحاص

 دحأ ىلع ةفقوتم مهاوعد قدص نأ ىلاعت ربخأف ؟#توُمَلَمَ

 :امهل ثلاث ال نيذللا نيرمألا نيذه

 مهاوعد نوكتف ءاّدهع هللا دنع اوذختا دق اونوكي نأ امإ

 اونوكي نأ امإو

 .مهباذعو مهيزخل

 ءادهع هللا دنع اوذختي مل مهنأ مهلاح نم ملع دقو

 نأ ىلإ لاحلا مهب تلصو ىتح ءءايبنألا نم اًريثك مهبيذكتل

 «قيثاوملا مهضقنو هللا ةعاط نع مهلوكنلو «مهنم ةفئاط اولتق

 ال ام هيلع نولئاق «نوقلتخم نولّوقتم مهنأ كلب نيعتف

 عنشأو «تامرحملا مظعأ نم ملع الب هيلع لوقلاو «نوملعي
 .تاحيبقلا

 ليئارسإ ونب هب لخدي ءدحأ لكل اًماع اًمكح ىلاعت ركذ مث

 مهينامأ ال «هريغ مكح ال يذلا مكحلا وه وهو «مهريغو

 سيل : يأ لب : لاقف «نيجانلاو نيكلاهلا ةفصب مهيواعدو
 بک سو و «هل ةقيقح ال لوق هنإف «متركذ امك رمألا

 هنود امف كرشلا معيف «طرشلا قايس يف 0

 طم - هب دارملاو

 غلبأ نوكيف «ةبذاك نوكتف «هيلع نيلّوقتم

 هب َتطَحآَو# :هلوق ليلدب «كرشلا -
 0 ا ا

 الع اير e «كرشلا الإ نوكي
 اهب جتحا دقو 4توُدَح ابف ْمُه ڈالا ُبكسأ كيتوأت»

 امك مهيلع ةجح يهو «ةيصعملا بحاص رفك ىلع جراوخلا



 لوألا ءزجلا

 وأ «ةيآب جتحي لطبم لك اذكهو «كرشلا يف ةرهاظ اهنإف «ىرت

 هب جتحا اميف نوكي نأ دب الف «لطابلا هلوق ىلع حيحص ثيدح

 . هيلع ةجح

 مويلاو ءهلسرو «هبتكو «هتكئالمو هاب 4اَئَماَء تزول

 الإ ةحلاص لامعألا نوكت الو تحليلا أوُنِمَو# ءرخآلا

 «هلوسر ةنس اهب اًعبتم هللا هجول ةصلاخ نوكت نأ : نيطرشب

 ناميالا لهأ زوفلاو ةاجنلا لهأ نأ «نيتيآلا نيتاه لصاحف

 هللاب نوكرشملا رانلا لهأ e ‹حلاصلا لمعلاو

 . هب نورفاكلا

 هَل َنوُدُبَْم ال ليورشإ یب قيم اَنَْحَأ دلو (۳)

 17 نشل كلا َقَرْفْلا ىذو اًناسعإ شلو

E2 ركل ا هلا  E 
 «نيدلا لوصأ نم عئارشلا هذهو وشرعت رسا ڪن
 حلاصملا ىلع اهلامتشال ءةعيرش لك يف اهب هللا رمأ يتلا

 «نيدلا لصأك ءخسن اهلخدي الف ءناكمو نامز لك يف ةماعلا

 وب ارش الو هلأ اوُدِبْعأَو :هلوق يف اهب هللا انرمأ اذهلو

 . ةيآلا رخآ ىلإ اعين
 نأ مهتوسق نم اذه «َليِءِرسِإ یب سيم اَنْذَحَأ ْدِإَو# : هلوقف

 ةظيلغلا ناميألاب الإ هنولبقي الف ءاوصعتسا «هب اورمأ رمأ لك

 . ةقثوملا دوهعلاو
 نع يهنو «هدحو هللا ةدابعب رمأ اذه 4لا الإ َنوُدِيَنَت لل

 مل نإ اهلك لامعألا لبقت الف «نيدلا لصأ اذهو ءهب كرشلا

 : لاق مث «هدابع ىلع ىلاعت هللا قح اذهف ءاهساسأ اذه نكي

 اذهو ءاتاسحإ نيدلاولاب اونسحأ :يأ «ائاستإ ِنيلَولايَو#

 هيفو ءمهيلإ ناسحإ وه امم «يلعفو يلوق ناسحإ لك معي

 «ةءاسالاو ناسحالا مدع وأ «نيدلاولا ىلإ ةءاسإلا نع يهنلا

 .هدض نع يهن ءيشلاب رمألاو ء.ناسحإلا بجاولا نأل
 كرتو ءاّمرج مظعأ يهو «ةءاسإلا :نادض ناسحاللو

 قحلي نأ بجي ال نكل «مرحم اذهو «ةءاسإ نودب ناسحإلا
 «نيكاسملاو ىماتيلاو براقألا ةلص ىف لاقي اذكو «لوألاب

 انك اک لیلا يمس ل نايننألا ليصافتو

 . مدقت

 سال اوُلوُثَوا :لاقف ءاّمومع سانلا ىلإ ناسحالاب رمأ مث

 نع ور هفقورعملاب مهرمأ نسحلا لوقلا نمو اًح
 كلذ ريغو ةشاشبلاو «مالسلا لذبو «ملعلا مهميلعتو ءركنملا

 بيط مالك لك نم
 هب ردقي رمأب رمأ «هلامب سانلا عسي ال ناسنإلا ناك املو

 نوكيف «لوقلاب ناسحالا وهو «قولخم لك ىلإ ناسحالا ىلع
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 وباورتشیل هلا دنع نم
0-2 

 0 “رے او س حس وي و ص ر ير

 ن ل دنع مت ذخع أ

 ص سلب © تب ا 00 امها

eا حصا كهل  

 تحلل ایوانکا © 69 نود اھیف

 ْدِإَو 9 تورد اف مهول ْبَحَصأ وأ
0 

 وليعلم ل یت یک

 اووف و نيڪ سلاو ْلَمَسْلاَو َرَمْلا یذو اا

 م و ڪا وکلا اوم یوا تخ ںیاکلل

 وضرر من کیل ا روک

 ءرافكلل ىتح سانلل حيبقلا مالكلا نع يهنلا كلذ نمض يف

 م يلي ال بتجكتا َلْمَأ اليم الو :ىلاعت لاق اذهلو
 . 4ُنَسْحَأ

 نوكي نأ «هدابع هب هللا بدأ يذلا ناسنالا بدأ نمو

 الو «ءيذب الو شحاف ريغ «هلاعفأو هلاوقأ يف اًهيزن ناسنالا

 «ملحلا عساو «قلخلا نسح نوكي لب «مصاخم الو «متاش

 ءقلخلا ىذأ نم هلاني ام ىلع اًروبص ءدحأ لكل اًلماجم

 ءةالصلا ةماقإب مهرمأ مث .هباوثل ءاجرو هلا رمأل الاثتما

 صالخالل ةنمضتم ةالصلا نأ مدقت امل ءةاكزلا ءاتيإو

 .ديبعلا ىلإ ناسحالل ةنمضتم ةاكزلاو «دوبعملل

 رظن اذإ يتلا ةنسحلا رماوألا هذهب مكل رمألا اذه دعب €

 نأ هدابع ىلع هللا ناسحإ نم نأ فرع «لقاعلا ريصبلا اهيلإ

 مكيلع قيثاوملا ذخأو ءمهيلع اهب لضفتو ءاهب مهرمأ

 هلو «ىلوتي دق يلوتملا نأل ء0ضارعالا هجو ىلع رول
 عوجر الو ةبغر مهل سيل ءالؤهو ءهنع ىلوت ام ىلإ عوجر ةين

 .نالذخلا نم هللاب ذوعنف «رماوألا هذه يف

 مهوي الثل ءءانثتسا اذه «ْحُكَنَي ليل الإ :هلوقو



 لوألا ءزجلا

 يم ع «مهنم اًليلق نأ ربخأف مهلك اولوت مهنأ

 الو مُكءآمو َنْوكِفََص ال ٌكَفكِبم اَنْدَحَأ ذلو ا
 2 4 ب و ا + رو

 ٤ 0 وک د متنا 6 مدر ٤ میک س 1 ورع

 مر اس .
 تا ا 0 ل

 كتو بككلا نيتبي وثيقا نهج مڪي مش
 درَيَحْلأ ف الإ ڪنو ل6 فَي نت رب انك انتي

 مَع ٍلْفلَعِي هلأ امو سا لإ ودرب ٍةَمْكِمْلا موو اي

 3و راب يلا ةزكْلا ورشا دَ کیر ه َنْوُلَمَمَت

 هذه يف روكذملا لعفلا اذهو #«َنوُرَصَي مه ال لو باَدَمْلَأ منع

 نأ كلذو «ةنيدملاب يحولا نمز يف اوناك نيذلل لعف «ةيآلا

 زال يبنلا ثعبم لبق اوناك - راصنألا مهو - جرزخلاو سوألا
 مهيلع تلزنف «ةيلهاجلا ةداع ىلع نولتتقي اوناكو «نيكرشم

 ونبو «ريضنلا ونبو «ةظيرق ونب :دوهيلا قرف نم ثالثلا قرفلا
 اوناكف «ةنيدملا لهأ نم ةقرف تفلاح مهنم ةقرف لكف « عاقنيق

 ©0ههنيعت نيذلا هيلتاقم ىلع هفيلح يدوهيلا ناعأ ءاولتتقا اذإ

 هجرخيو «ّيدوهيلا ٌيدوهيلا لتقيف «دوهيلا نم ىرخألا ةقرفلا
 برحلا تعضو اذإ مث «بهنو ءالج لصح اذإ هرايد نم
 مهضعب ىدف نيتفئاطلا نيب ىراسأ لصح دق ناكو ءاهرازوأ

 نأ مهيلع ضرفف ءمهيلع تضرف دق اهلك ةثالثلا رومألاو
 اذإو ءاّضعب مهضعب جرخي الو «ضعب مد مهضعب كفسي ال
 ريخألاب اولمعف ءهؤادف ,مهيلع بجو «مهنم اًريسأ اودجو

 نوفا :لاقف كلذ مهيلع هللا ركنأف «نيلوألا يكف
 وهو 4 ضْعَبِب جر نوکر ريسألا ءادف وهو 4کلا ضْعَبِب

 . جارخالاو لتقلا

 ءرماوألا لعف يضتقي ناميالا نأ ىلع ليلد ربكأ اهيفو

 :ىلاعت لاق «ناميالا نم تارومأملا نأو «يهاونلا بانتجاو

 4 الآ ءوَيَحلا ىف یر ال ْمُكحنِم کل5 لمي نم هرج اقل
 نم لتقف «مهیلع هلوسر طّلسو هللا مهازخأف «كلذ عقو دقو

 مَا َموَيَوأ# ىلجأ نم ىلجأو «مهنم ىبس نم ىبسو «لتق

 ٌباَدَمْل

7 

 اَمَع لِ هلأ امو همظعأ : يأ اعلا 6 لإ ودر

 َنوُلَمْت

 يعل ارس دلا كيلو :لاقف ءهضعبب ناميالاو «باتكلا
 مهل لصح مهءافلح اونيعي مل نإ مهنأ اومهوت «ةْزيآْلاب ايدل
 مَع فَي امل :لاق اذهلف ءراعلا ىلع رانلا اوراتخاف ءراع
 تقوب ةحار مهل لصحي الو ,هتدش ىلع قاب وه لب بادل

 يب <
 ي
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 رک 2
 ٍنوُدُْلاَو نا ےک "اب م هلع نورهظت ا
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 توکو بککلآںینجب مزا ها
 یل :م تلل رن مہر رن ارج امف ضب

 تاملار رة ةا واذا لاف 8
 ارتش ك کوا (© َنوُلَمَ نولَمَاًكڪلِ ر ا

gl 

 یوتن دقو 9

 یار کت ا معاني
ll7 هنأ وج اک امي ل وسر ہک ءاجاملک  

 أوُاَمَو € وُلد اير مبدا اًيِرفف 0 2 هل -2 ےک دس عسر ےہ
 @ دىم مهرمگ امل لب املع

 مهنع عفدي : يأ دورن مه الوأ# تاقوألا نم

 لشاب ءودنب نم امو بككلا یوم اناء دقو (۸۷)
al 2رس ہہر ظ٤  

 کاج املا ن دلا جورب هدير 7 رس نأ ىسيع اتیا

 < سول ایرو منك ارت ركتنن كدا چ ال اني لش
 ءىسوم هميلك مهيلإ لسرأ نأ ليئارسإ ينب ىلع ىلاعت نتمي
 نومكحي نيذلا لسرلاب هدعب نم عبات مث «ةاروتلا هانآو

 « مالسلا مهيلع میرم نبا ىسيعب مهءايبنأ متخ نأ ىلإ «ةاروتلاب

 جور داو رشبلا هلثم ىلع نمؤي ام تانيبلا تايآلا نم هاتآو

 . سدقلا حورب هللا هاوق : يأ دملا

 هنإ :ليقو «مالسلا هيلع ليربج هنإ :نيرسفملا رثكأ لاق

 . هدابع هب هللا ديؤي يذلا ناميالا

 ال اميل مكر امل ءاهردق ردقي ال يتلا معنلا هذه عم مث

 مهنم ایر مهب ناميالا نع 4 مرككسأ کشا یو

ESمترثآو یھ ىلع ىوهلا متمَّدقف 4 وق اًقيِزَو  
 . ىفخي ال ام ديدشتلاو خيبوتلا نم اهيفو ءةرخآلا ىلع ايندلا

 )١( مهنونيعي : ا يفو «ب يف اذك .



 لوألا ءزجلا

 مو
 اَم اليلقف مهرفكب هلا ممل لب ثْلُع اول الاقوا (۸۸)

 اهيأ اي «هيلإ مهتوعد امل ناميإلا نع اورذتعا : يأ نوو

 الف «ةيطغأو فالغ اهيلع : يأ «فلغ مهبولق نأب «لوسرلا

 مدعل زذع - مهمعزب - مهل نوكيف «ينعي «لوقت ام هقفت

 0 أ لب :ىلاعت لاق اذهلف «مهنم بذك اذهو «ملعلا

 اًليلقف «مهرفك ببسب نونوعلم نودورطم مهنأ :يأ 4ْمِهِرْتُكي

 .ريثكلا وه مهرفكو «مهناميإ اًليلق وأ «مهنم نمؤملا
 مُهَعم امل ٌقَدَصُم هللا دنع نم بک َمُهَءآَج اوا (۹۰۸۹)

 ورع اك مههجب اک اوك نأ لع كئيب لن ني 74
 هوب اوشا امس امشب 0 ا لع هش ةع هه اورفڪ

 ب ءدِلَضَف نم نو هل راب نأ اين 7 کک اورفڪ ي نأ ْمُهَسْفَنَأ

 MN ay : يأ «ٌتيِهم

 نم مهعم ام قيدصت ىلع لمتشملا «ءايبنألا متاخو «قلخلا

 ''عقو اذإ اوناك مهنإ ىتح هونقيتو هب اوملع دقو «ةاروتلا

 اذهب اورصنتسا «بورح ةيلهاجلا يف نيكرشملا نيبو مهنيب
 ‹هعم نيكرشملا نولتاقي مهنأو «هجورخب مهودعوتو «يبنلا

 اًيغب هب اورفك ءاوفرع يذلا يبنلاو باتكلا اذه مهءاج املف

 مهنعلف «هدابع نم ءاشي نم ىلع هلضف نم هللا لزني نأ اًدسحو

 يلاوتو «مهرفك ةرثكل «بضغ دعب اًبضغ مهيلع بضغو هللا

 . مهكرشو مهكش
 ءعجوم ملؤم :يأ يهم ادع ةرخآلا يف مهلو

 لاحلا سئيف «ميقملا ميعنلا توفو «ميحجلا يلص وهو

 هبتكو هللاب ناميإلا نم اولدبتساو اوضاعتسا ام سئبو «مهلاح

 نوكيف «مهنقيتو مهملع عم «هلسربو هبتكبو «هب َّرفكلا «هلسرو

 اذعل مظعأ

eانب یز ولام هلآ وا امی أوم م لَ رق  
 ر ه4 ےس ل م رور ورس ر

 ماف ا َرَصُم ٌّنَحْل وهو مَ اب كروكي انثلع زن

 مڪ ٣ج ْدَق ُدَقَلَو ه كيت دك نإ ا عدلا ايا نول

 و ع عد تسلب یو
 0 تویظ ثنو ودب نم لي مذا مث تل

 مڪي آم أوُدُح دولا مڪو اترو كفك نح لك
 َلْجهْل مهول ىف أوبر اَْيَصَعو اتنی اولاک أ ًاوعمْساَو وقي

 « بوم رک نإ كشسيِإ دب ہک راي اسب لف ْمِمْرُحِب

 وهو «هلوسر ىلع هللا لزنأ امب ناميالاب دوهيلا رمأ اذإو : يأ

 اسل لنآ اب نمو ًاوُلاَمطَو ءاوتعو اوربكتسا «نآرقلا

 نأ عم «بتكلا نم هاوس امب :يأ «ٌمَءآرَو امي َتوُدكَيَو
 وأ مهيلع لزنأ ءاوس ءاّقلطم هللا لزنأ امب َنَمْوِي نأ بجاولا .

 هللا لزنأ امب ناميالا «عفانلا ناميإلا وه اذهو «مهريغ ىلع
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 اواو مهعمامل دص أ دنع نم بكمال

 لبق نم  Eك 7 هد لع
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 ةنلاكباوطضعب نأ ها كي اوشا امشب
2 9-8 

 لصق هلا َلْرَعَي نأ ا

i r ر 

 ًاًمينمؤ و ق ااا

 ر

 امي اوما د

 E TEES کھ
 منكن النمو ايبا ةراقت کف مما

 تاكييلاب یو مك آج دکر 4 6© ينس

 9 تریو ود نط خیل دَ دام
 اود ر وطلا مڪو اتنقرو مک ق کمد خا و

 اتوا ذاك اوفس اور ر تختفي

 لش مهر“ جيلا م ويك فأر شاو

 69 تیز رکن كفنميإددب مگر مای امس قب

 . هللا لسر عيمج ىلع

 اهضعبب ناميإلا معزو «بتكلاو لسرلا نيب قيرفتلا امأو

 لاق اذهلو «هنيعب رفكلا وه لب «ناميإب سيل اذهف «ضعب نود

 افرق نأ تودو ولسو هاب ورقي تلا ل : یلاعت

 دودو عب ڪو ِضْعَسِ صو توو ولسو ولا نیب

 4 اع وکلا مه کیو 0 يبس كلذ نيب ْأوُدِحّتَي نأ

 ا ءاّيفاش ادر انه ىلاعتو كرابت مهيلع در اذهلو

 «نيرمأب نآرقلاب مهرفكب مهيلع ٌدرف «هنع مهل ديحم ال اًمازلإ

 لمتشا ام عيمج يف قحلا وه ناك اذإف «ٌّنَسْلَأ وهو :لاقف

 «مهبر دنع نم وهو «يهاونلاو رماوألاو «تارابخالا نم هيلع

 . هلزنأ يذلا قحلاب رفكو «هللاب رفك - كلذ دعب - هب رفكلاف

 لد ام لك يف هل اًقفاوم : : يأ م يعم امل نل اًمْيَصُم9 :لاق مث

 «مكيلع لزنأ امب نونمؤت ملف «هيلع اًئميهمو قحلا نم هيلع

 ال ىوهلل عابتاو .بصعت الإ اذه له ؟هريظنب نورفكتو

 هنأ يضتقي .مهعم امل اًقدصم نآرقلا نوك نإف اًضيأو ؟ىدهلل

 . عقو ناك اذإ مهنأ ىلع : ب يف (1)



 لوألا ءزجلا

 مهل ليبس الف «بتكلا نم مهيديأ يف ام قدص ىلع مهل ةجح
 نم ةلزنمب اوراص «هودحجو هب اورفك اذإف «هب الإ اهتابثإ ىلإ
 الإ هاوعد متت الو ءاهريغ هل سيل «ةنيبو ةجحب ىوعد ىعدا

 بذكيو اهيف حدقيف «هتجحو هتنيبل وه يتأي مث «هتنيب ةمالسب
 «نآرقلاب مهرفك ناكف ؟نونجلاو ةقامحلا نم اذه سيلأ ءاهب

 .هل اًضقنو مهيديأ يف امب اًرفك

 مهيلإ لزنأ امب ناميالا مهاوعد ىلاعت مهيلع ضقن مث

 مشک نإ لَم نم و هيأ ولت ملف : مهل 4َف :هلوقب
 ةلدألاب ی 4 تنل سوم ماج َدَقَلَو © ترينِمُؤُم

 : يأ «وِدْنَب ام َلْجِهْلا مذا منل قحلل ةنيبملا تاحضاولا

 .رذع مكل سيل كلذ يف توي أو هئيجم دعب
 آم أوُدح روظلا ْمُكَتْوَم اَمَمَكَرَو مقيم ئْذَحَأ لول
 ةباجتساو ةعاطو لوبق عامس : يأ «اوُمَمْسأَو قوب مكي
 يف اوُبِرْشُأَول مهتلاح هذه تراص : يأ كاَنَْصَعَو انس ولاه
 يف هتدابع بحو لجعلا بح غبص : يأ لجيل ْمِهبوُلُك

 . مهرفك ببسب ''”اهبّرشتو «مهبولق
 : يأ 4تويمؤُم رس نإ مکی وب مرا مسني لشو

 متلتق متنأو «قحلا نيدلاب نرجو ناميإلا نوعدت متنأ

 مكنع باغ امل هللا نود نم اًهلِإ لجعلا متذختاو « هللا ءايبنأ

 ديدهتلا دعب الإ هيهاونو هرماوأ اولبقت ملو «هللا يبن ىسوم
 امف «لعفلاب متضقنو «لوقلاب متمزتلاف «مكقوف روطلا عفرو
 . ؟نيدلا اذه امو «متيعدا يذلا ناميالا اذه

 يعادلا ناميالا سئبف «مكمعز ىلع اناميإ اذه ناك نإف

 دقو «نايصعلا ةرثكو « هللا لسرب رفكلاو «نايغطلا ىلإ هّبحاص
 نع هاهنيو ءريخ لكب هبحاص رمأي حيحصلا ناميالا نأ دهع

 . مهضقانت نيبتو «مهبذك اذهب حضوف ءرش لك
 هلأ َدنِع ُهَرِجَآْلا ُراَّدلا ُمْكحَل تناك نإ لف (45-54)

 د نم نآَو ه تقسم منَ نإ تمل اوتمتف سالا نود دسم

 مدو 0 نيالا لع iH ميِد د اَمِب اب هونت

 ا ر و tk دو اگ با نمو روح ع سالا رم 1

 امي صب هلو ع ٍناَدَعْلا ّنِم ونعيم وه امو وس لأ

 55 : مهاوعد حيحصت هجو ىلع مهل زا : أ 4 نوم
 ممم ر

 ِنوُد نم ٌةَحصِلاَحل ةنجلا ينعي 4َُرِحآْلا ٌراّدلأ ا تاک
 وأ اًدوه ناك نم الإ ةنجلا لخدي نل هنأ متمعز امك ٭ساسلا

 متنك نإف .ةدودعم اًمايأ الإ مهسمت نل راثلا نأو «ىراصن

 مهنيب ةلهابم عون اذهو كولا اوتمتف» ىوعدلا هذهب نيقداص
 . هلك هللا لوسر نيبو

 الإ «مهنم دانعلا دعب مهل ةقي ةقياضملاو ءاجلالا اذه دعب سيلو

 944-45 :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 ا مس مهر رعد ی ادي 2 00 و
 نّمَدَصَصِلاَح هلأ َدْنِع ةرخ ال ارا دلا مكحل تناك نإ لق

 رج 2 2 r ىر و ت
e 

 لق ص

 َنيِمِيظلاَب يلع هَ لاو مس 0 م کک لو
 زبك امجد و  e 500و 0

 هيو مع ا ف 0 )<34 ا ا |
 -هحْرحر ميوهامو 0 دود رش

 لو كو تيوب نارك وكلا ١
 و صار و و ور ص

 | انی 17 50 اودع تناك نم

 كاس سو
 نمر لىَرْشْمَو ىَدُهَو هيدي ب امل اق دَصُم

 نس وع نع مرا 0 :
 | ليسو ږي سرر هيك ِكَمَو اودع ناک 9 1

 ٤ 2 وور مي 0

 اودع هلا تق « يمو
2 e 

 آماداَدَملَو 09 6 ! نيرف

 © نطل المركب َكَِلا
 رعي ل اس حس

 الب اب بُني هدب اد هع اود هلع امل ڪو
 | را لوسر ْمُهَءاَجاَمْلَو ( تونم ۰

 ١ بككلااثوأ رادود معمم ۇدصم
 | © توفلتيال منام هِروُهظ ارواب نكح

 ىلع اولهابي نأ امإو ءهلوسرو هللاب اونمؤي نأ امإ : نيرمأ دحأ

 مهلصوي يذلا توملا ينمت وهو «مهيلع ريسي رمأب هيلع مه ام
 . كلذ نم اوعنتماف «مهل ةصلاخ يه يتلا رادلا ىلإ

 هلل ةداحملاو ةدناعملا ةياغ يف مهنأ دحأ لك ملعف

 وُب لَو : ىلاعت لاق اذهلو «كلذب مهملع عم «هلوسرلو
 ' نوملعي مهنأل «يصاعملاو رفكلا نم ميدي َتَمّدَق امي اب
 . ةثيبخلا مهلامعأب ةازاجملا ىلإ مهل قيرط هنأ

 لك نم ةايحلا ىلع صرحأ مهو «مهيلإ ءيش هركأ توملاف
 نم دحأب نونمؤي ال نيذلا نيكرشملا نم ىتح «سانلا نم دحأ
 .بتكلاو لسرلا

 ُرَمَمُي ول َمُهْدَأ دوي# :لاقف ءايندلل مهتبحم ةدش ركذ مث

 e «صرحلا نم نوكي ام غلبأ ان

 مل ؛روكذملا رمعلا اورمع ول مهنأ لاحلاو «تالاحملا نم

 ر اصب هلو . 0 5 ل

 . مهلامعأب ةازاجملا ىلع مهل ديدهت * تومي رومي

 .اهبرشو :ب يف )١(



 لوألا ءزجلا

Eعا ر د" < ونا  

 كبل لع ملر مناف لیری اودع لق (۹۸۹۷)

 0 ا یّرّشو ىَدَهَو e ولأ ِنْدِإِب

 2 تق ٌلدَكَيِمَو ليج فْلَسُرَو دْيَكِبَلَمَ هَ اَوُدَع ناک نم

 يذلا نأ اومعز نيذلا دوهيلا ءالؤهل لق : يأ يركب ٌّوُدَع

 هريغ ناك ولو «مالسلا هيلع ليربج كيلو نأ ناميالا نم مهعنم

 مكنم معزلا اذه نإ :اوقدصو كب اونمآل هللا ةكئالم نم

 وه مالسلا هيلع ليربج نإف « هللا ىلع ربكتو «تفاهتو ضقانت

 ىلع لزني يذلا وهو «كبلق ىلع هللا دنع نم نآرقلا لّرن يذلا
 لوسر وهف < كلذب هلسرآو «هرمآ يذلا وه.هللاو فلق ءايبنألا
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 دقت امل اقدصم - ليربج هب لزن يذلا باتكلا اذه نأ عم

 ةماتلا ةيادهلا هيفو «ضقانم الو اهل فلاخم ريغ - بتكلا نم

 يورخألاو يويندلا ريخلاب ةراشبلاو «تالالضلا عاونأ نم

 هاب هن كلذ: فوصرفلا ليربجل ةوادعلاف ءهب نمآ نمل

 ال ليربجل مهتوادع نإف «هتکئالمو هلسرلو هلل ةوادعو «هتايآو

 هللا لسر ىلع «قحلا نم هللا دنع نم هب لزني امل لب «هتاذل
 «هب لسرأ يذلاو «هلسرأو هلزنأ يذلل ةوادعلاو رفكلا نمضتيف

 . كلذ هجو اذهف «هيلإ لسرأ يذلاو
 امو تيب ِتنياَء َكّْيلإ الرا دمو (14)

 كيل آلَ دمو : كك هيبنل لوقي دوسلا

 نم ىلع ةجحلا ةماقإو «ىدهتسا نمل ةيادهلا اهب لصحت
 اًعلبم تغلب دق «قحلا ىلع ةلالدلاو حوضولا يف يهو ءدناع

 نع قسف نم الإ اهلوبق نم عنتمي ال ةلاح ىلإ تلصوو ءاّميظع
 ي او هلا عا نع رکو لا مآ

 مكا لب مهني ی ود اَدَهَع اوده الكيال ۱۰۰)
 يهتادهاعم ةرثك نم بيجعتلا هيف اذهو وتر ال

 اهب ءافولا ىلع مهربص مدعو
 املكف «راركتلا ديفت *« ام ف

 . ؟كلذ يف ببسلا ام . ضقتلا
 يذلا وه مهناميإ مدعف «نونمؤي ال مهرثكأ نأ ببسلا

 نملك اوا ءمهناميإ قدص ولو ءدوهعلا ضقن مهل بجوأ

 . 4ع هَ اده ام فص لار ينل ني : مهيف هللا لاق
 هل ل كلم الل

 هارو ها بّتك َبتكلا او أ نذل ني قو دَ ْمُهَمَم ال

 e شا ونكتب ال منك مروه

E 
 i ر
 تيب تيا

 بترت دهعلا دجو
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 ب و ٌتوُرْنَه با نڪا

 َنوُمَلَعَتِم هوك الف ةف ةف نع اَمَّنِإ الوب

 عب

 چ
 ١م
= 
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 ٣- :تايآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت ۹۷-٠٠١

 نم هيب راب مه اَمَو همر ملا َنْيَب دب تور امامهم

 ها ور كام وو رع ر چ
 هلا ا وني دملو 4 د هلو مهب ا د الإ دَ

 اور ام تشو لڪ ٽم َةَّرِجآْلا يف مل ا شا ن

 او ا دكا لب دلت واڪ و ماشا هب
 مهءاج املو يآ تاش اوا وأ ر کا ردو ني رل

 امل قفاوملا قحلاب ميظعلا باتكلاب ميركلا لوسرلا اذه

 اورفك املف , مهباتكب نوكسمتم مهنأ نومعزي اوناكو ءمهعم

 بتكلا أوثوأ لأ َنَي قبو دب هب ءاج امبو لوسرلا اذهب

 ًءآرو# هنع ةبغر هوحرط :يأ «مهيلإ لزنأ يذلا لآ بّتك

 نم اذه مهلعف يف مهنأك ضارعالا يف غلبأ اذهو 4ْمِهِروُهظ

 .هب ءاج ام '"اةّيَّمحو «هقدص نوملعي مهو «نيلهاجلا

 مهيديأ يف قبي مل باتكلا لهأ نم قيرفلا اذه نأ اذهب نيبت

 اًرفك هب مهرفك راصف «لوسرلا اذهب اونمؤي مل ثيح ءيش

 .نورعشي ال ثيح نم مهباتكب

 كرت نم نأ ةيهلالا ةمكحلاو ةيردقلا دئاوعلا نم ناك املو

 امب لاغتشالاب يلتبا «عفتني ملف هب عافتنالا هنكمأو ءهعفني ام

 نمو «ناثوألا ةدابعب يلتبا «نُمحرلا ةدابع كرت نمف «هرضي

 هفوخو هللا ريغ ةيحمب يلتبا «هءاجرو هفوخو هللا ةبحم كرت

 ةعاط يف هقفنأ هللا ةعاط يف هلام قفني مل نمو «هئاجرو

 كرت نمو «ديبعلل لذلاب يلتبا ءهبرل لذلا كرت نمو «ناطيشلا

 . لطابلاب يلتبا قحلا
 ل ام ربا هللا تاک ار ا دریا الوش كا

 تجرخأ ثيح ناميلس كلم ىلع رحسلا نم قلتختو نيطايشلا

 ناك مالسلا هيلع ناميلس نأ اومعزو ءرحسلا سانلل نيطايشلا

 . ميظعلا كلملا هل لصح هبو «هلمعتسي

 ههر لب «ناميلس هلمعتسي ملف «كلذ يف ٌةبذك مهو

 «رحسلا ملعتب : يأ 4# نمْيلْس ردح امو : هليق يف قداصلا

 . كلذب وردك تيتا كلو هملعتي ملف
 ءاوغإ ىلع مهصرحو مهلالضإ نم 4ريال ومعي

 نيكلملا ىلع لزنأ يذلا رحسلا دوهيلا عبتا كلذكو «مدآ ينب

 رحسلا امهيلع لزنأ «قارعلا ضرأ نم لباب ضرأب نينئاكلا
 .رحسلا مهناملعيف هدابعل هللا نم ًءالتياو اًناحتما

 نح اَمَنِإ الوفي و هاحصني ىح حا ني نال امو

 نع هنايهنيف «رفك هنإف رحسلا ملعتت ال :يأ رك الم ةف

 ىلع رحسلل نيطايشلا ميلعتف «هتبترم نع هناربخيو ءرحسلا

 هنم هللا هأرب نم ىلإ هجيورتو هتبسنو «لالضالاو سيلدتلا هجو

 ا

 )١( ةقيقحو :ب يف (۲) . بجعتلا :ب يف .



 لوألا ءزجلا

 عم اًناحتما نيكلملا ميلعتو «مالسلا هيلع ناميلس وهو

 . ةجح مهل نوكي الثل امهحصن
 «نيطايشلا هملعت يذلا رحسلا نوعبتي دوهيلا ءالؤهف

 ءايبنألا ملع اوكرتف «ناكلملا هملعي يذلا رحسلاو

 ام ىلإ وّبصي لكو «نيطايشلا ملع ىلع اولبقأو «نيلسرملاو
 : . هبساني

 ام اَمُهْنِم َنوُمَلَمَتَبِيإ# :لاقف ءرحسلا دسافم ركذ مث

 ساقت ال نيجوزلا ةبحم نأ عم هيرو ملأ َنْيَب ب كررت
 مڪتب لمحو : امهقح يف لاق هللا نأل از ةحض

EEEهنأو «ةقيقح هل رحسلا نأ ىلع ليلد اذه يفو  

 ‹«يردق نذإ :ناعون نذالاو « هللا ةدارإب : يأ هللا نذإب رضي

 امك يعرش نذإو «ةيآلا هذه يف امك « هللا ةئيشمب قلعتملا وهو

 ۰ . ةقباسلا ةيآلا يف ىلاعت هلوق يف

 اههبشأ امو ةيآلا هذه يفو كول ندب کب ىلع ملر مَنِ

 ءاضقلل ةعبات اهنإف «ريثأتلا ةوق يف تغلب امهم بابسألا نأ
 لصألا اذه يف فلاخي ملو «ريثأتلا يف ةلقتسم تسيل «ردقلاو

 اهنأ اومعز ءدابعلا لاعفأ يف ةيردقلا ريغ ةمألا قرف نم دحأ

 اوفلاخف «هللا ةردق نع اهوجرخأف «ةئيشملل ةعبات ريغ ةلقتسم

 .نيعباتلاو ةباحصلا عامجإو هلوسر ةنسو هللا باتك

 ال ةعفنم هيف سيل ءةضحم ةرضم رحسلا ملع نأ ركذ مث

 ضعب يف ةيويندلا عفانملا ضعب دجوي امك ةيويند الو ةينيد

 مِهِض لف :رسيملاو رمخلا يف ىلاعت لاق امك «يصاعملا
 اذهف همن نم ٌرَيَخحأ انهو ساتل ميمو ٌريبكح من

 نإ اتال ءالصأ عاد هل سيلف .ةضحم ةرضم رحسلا

 «تارومأملا نأ امك ؛اهريخ نم ربكأ اهرش وأ «ةضحم ةرضم
 . اهرش نم رثكأ اهريخ وأ «ةضحم ةحلصم امإ

 يف بغر : يأ هدرا نمل دوهيلا : يأ أوم ْدَمَلَو#
 ني َةَرْخَألَا ىف ُمَل ام ةعلسلا يف يرتشملا ةبغر رحسلا

 مهلعف نكي ملف «ةبوقعلل بجوم وه لب «بيصن :يأ 4ّْقَلَ
 ةرخآلا ىلع ايندلا ةايحلا اوبحتسا مهنكلو ءالهج هايإ

 الع 4ترثكتتب ناڪ ول مشن هوي ار ام تیا
 .هولعف ام لمعلا رمثي

 تيك اووف ال اوْنَماَع تبدلأ اهيا )0 6)

 تر 0 هيأ باد زك اومَمْسأَو 0 اووف
 رڪ ني مڪي لري نأ کش الو بتكلا لَه 3 نم اورق

 ٍلَسَمْل وذ ھاو اکی نم ديكر لق ت اكس م

 دنع لوسرلل مهباطخ نيح نولوقي نوملسملا ناك # ِيِظَعَل
 نودصقيف ءانلاوحأ عار : يأ 4تير# : نيدلا م

 ١٠١6.1١5 :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

  XSنافيا 5 0
 رك امو نس كل كيتا نيش اوُلدَتاَمأوُعَبَسَو
 سالو وُرَمَك يريدك سلس
 كومو توُرَْه ياب نيڪ مل اراشا
 وكت اله ةف ام إ ال وقي ىح واح نم ِناَمََعْياَمَو

 ٌءوِجوَرو ملا نيب ء وي توفر قیام
 نوكأ نيبال د نشا

 هرس ومع دقو يعملو مه
 ءوِرأَوَرََساَم رام شرو لک تی ور خلا فَلاَ

 د © تردا تر اا
 ا اكول هع ني ةيوثمل اوف اَوَكََنأَو

 أوُوُقَواَسِعرْأوُلوُمَم ا
 (9 هيأ ادع حي و وغم سوانا
 كر آر بتكذأ لآ نيا ومفكر
 سَ هلأ أَو مكر يريحني م لمَن

 © رار لارا ءا ديم

 . اًحيحص ىنعم اهب
 ءةصرفلا اوزهتناف ءاّدساف ينعم اهب نوديري دوهيلا ناكو

 افلا حملا دودصتيو كلذ لوسرلا نواب اوراصق

 يهنلا هيفف «بابلا اذهل اًدس ةملكلا هذه نع نينمؤملا هللا ىهنف

 «بدألا هيفو ءمرحم ىلإ ةليسو ناك اذإ ءزئاجلا نع
 مدعو «نسحلا الإ لمتحت ال يتلا ظافلألا لامعتساو

 وأ شيوشت عون اهيف يتلا وأ «ةحيبقلا ظافلألا كرتو «شحفلا
 «نسحلا الإ لمتحت ال ةظفلب مهرمأف «قئال ريغ رمأل لامتحا

 ريغ نم دوصقملا اهب لصحي ةيفاك اهنإف ارن أوُلوْقَو # : لاقف
 .روذحم

 ءهعامتساب رمأ ام معيل «عومسملا ركذي مل 4ًاوغمشاول
 ءةمكحلا يه يتلا ةنسلا عامسو «نآرقلا عامس هيف لخديف

 . ةعاطلاو بدألا هيفف «ةباجتساو ىنعمو اًظفل

 نع ربخأو «عجوملا ملؤملا باذعلاب نيرفاكلا دعوت مث
 َلّرَعُم نآ» نودوي ام مهنأ «نينمؤملل نيكرشملاو دوهيلا ةوادع

 4مُكِيَن نيا اًريثك الو اًليلق ال :يأ رح نِي مُكَحَيَع
 وذل هنإف ءهلضفب مكصتخي نأ مكل اًضغبو «مهنم اًدسح

 امام اک - 5
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 1١١5-١١١ :تايآلا ةرقبلا ةروس ريسفت بلل ب همه لوألا ءزجلا

 . ويِظَمْلا ٍلْضَفْل

 مكيكزيل «مكلوسر ىلع باتكلا لازنإ مكيلع هلضف نمو

 «نوملعت اونوكت مل ام مكملعيو ءةمكحلاو باتكلا مكملعيو
 . ةنملاو دمحلا هلف

 أنَ حي تأ اهيل ؤا هع نو خت ات ۷۰

 كم مك هلآ كل ملَعَت ملأ ٠ مق ویک لک لع هلأ نأ ملم لآ اهني

 ريس الو لَو نم هلأ بود نٿ مُڪ اَمَو ِْضْرَأْلاَو تولا
 مكح نم نيفلكملا لقن خسنلا ةقيقحف ءلقنلا وه «خسنلا

 نوركني دوهيلا ناكو هطاقسإ ىلإ وأ ءرخآ مكح ىلإ عورشم

 يف مهدنع روكذم وهو ءزوجي ال هنأ نومعزيو «خسنلا

 . ضحم ىوهو رفك هل مهراكنإف «ةاروتلا
 نأ خسني ام هنأو «خسنلا يف هتمكح نع ىلاعت هللا ربخأف

 تا مهبولق نم اهليزنف ءدابعلا اهسنن : يأ 4اهينُت زآ َةَياَء

 . 4ني وأ مكل عفنأو ان رَ
 «لوألا نم مكل ةحلصم لقأل نوكي ال خسنلا نأ ىلع ّلدف

 لهس يتلا «ةمألا هذه ىلع اًصوصخ «دادزي ىلاعت هلضف نأل

SEE۰  
 ١" - دووم تلح ءخسنلا يف يف حلق نع نأ ر خاو

 مقرنا © 9 تيقددص | رَ تأ مع ملأ ٥ ويف ونس یک ع هلآ نأ ْمَلَْت ملآ# : لاقف

 63 ہور مك 1و وا رو وخ کک ی | مكيف افرصتم هيل اعلا نك اذإف *ضْرألاَو ٍتونمتلا كلم

 ١ امكف «هيهاونو هرماوأو هرادقأ يف ميحرلا ربلا كلاملا فرصت

 كلذب دارملاو لب ني ىَموُم ليس انك :مهلوسر اولأسي عاونأ نم هدابع ىلع هردقي ام ريدقت يف هيلع رجح ال هنأ

 لَهَا كاسيا : ىلاعت لاق امك ضارتعالاو تنعتلا ةلئسأ نم هدابعل هعرشي اميف هيلع ضرتعي ال كلذك ءريداقتلا

 نم بگ ا عموم أولأس دقق د ءاَمَسل م اًبتك ملح لر نأ بتكلأ ْ .ماكحألا

 ال اوئَماَء تسلا ماتی : : ىلاعت لاقو 4 َرهَج هلآ ان اوُلاَمَف کلک هل امف «ةيردقلاو ةينيدلا هبر رماوأ تحت رخسم ربدم دبعلاف

 يهنملا يه اهوحنو هذهف «اكزنت مك دن نإ ايشا نع اولس يف مهالوتيف «مهريصنو هدابع يلو ءاّضيأ وهو ؟ضارتعالاو

 .اهنع هتيالو نمف ءمهراضم عفد يف مهرصنيو «مهعفانم ليصحت

AY XSل هات ۷  
 ًاهينيذأ ايم ري ِتآَتَهنُتَوَأِةَياَءَنِْمَسسَناَم #
 لاتا معن ملأ ©9 يروى عهدا مل

 نِم هلأ ود نم مُكحَل امو ضَرَأْلاَو توسل ا كم

 کک وشر اولس نأ < تودي © رضا

e 
 و e اسل

2 

 اک اراک کی د
2 

 و سرس اس لا لس

 ۶ء ١

 دق دومحم اذهف «ملعتلاو داشرتسالا لاؤس امأو . مهب هتمحرو هتمكح هيضتقت ام ماكحألا نم مهل عرشي نأ مهل

 نوماس ال رثُك نإ ددل لها اوتل ا ايكو كلذب فرع «خسنلا نم ةنسلاو نآرقلا يف عقو ام لّمأت نمو

 رمح ي گنواتسب 3 :هلوق يف امك هيلع ' '"يهررقيو ثيح نم «مهحلاصم ىلإ مهلاصيإو «هدابع هتمحرو هللا ةمكح

 .فللذ وعن تلا ٍنَع كونوا ٠ # رسما . هفطلب نورعشي ال

 3 دق ةمومذم اهنع يهنملا لئاسملا تناك املو ليس انک مکرر اوین نأ توی ما (۱۱۰-۱۰۸)

Eدقق نمالاب َرَمَڪلآ لدبي سوا : لاق «رفكلا ىلإ اهبحاصب ليلأ  

 . ليلا ءآَوَس َّنَص س کیمیا دب ني مگتودر ول بتكلا لَه لَها ٿم ٌريجَك دو ه

 مهب تغلب مهنأو «باتكلا لهأ نم ريثك دسح نع ربخأ مث اوَُعاَم يحل مهل نم ام دب ب اني مهيد دنع نِ اک اراک

 انک میسی دقب ني مکتوب ول اودو مهنأ ءلاحلا اویو ٥ یک ءس لڪ يع ها َئٳ ورنا هلآ اي ىح وحمض

 نإ لآ دنع ُهوُدَجي ريح نم يال اومد امو رگ | کک
 راس هي

 .مهرقيو :ب يف(١) نأب ءدوهيلا وأ نينمؤملا هللا ىهني مب توأم امي هل



 لوألا ءزحلا

 «مهيلع عجاد مهديكو «دياكملا اولمعأو «كلذ ىف اوُعَسو
 لأ اعذب اوئماَع بتكلا لَه نم ٌةَمِاَط تااقو# : ىلاعت لاق [امك]
 اذهو نوع ْمُهَلَعَ هلع مَ ارْفْكأَو ٍراَهَنلا هجو ْأوَُماَع تدل ل

 ا اولمبيك

 وفعلاب ةءاسالا ةياغ مهيلإ ءاسأ نم ةلباقمب هللا مهرمأف

 . هرمأب هللا يتأي ىتح ‹حفصلاو «مهنع

 سفنأ هللا ىفشف ءداهجلاب مهايإ هرمأب هللا ىتأ كلذ دعب مث
 ءاوقرتسا نم اوقرتساو مر نم اولتقف « مهنم نينمؤملا

 . 4 رك ءى لك ع هلل كإ)» اوّلجأ نم اوّلجأو
 ةماقإب رضاحلا تقولا يف ` لاغتشالاب [هللا] مهرمأ مث

 مهنأ مهدعوو «تابرقلا لك لعفو «ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا
 هدنع نودجي لب هللا دنع عيضي ال هنإف «ريخ نم اولعف امهم

 . 4 يصب تروس ام هلآ نإ هظفح دق اًرفوم اًرفاو

ENDوأ اًروُه ناک نم دلل َةَنَجْلا لدي یک  

 رئنڪ نإ مڪو ااه لف ْمُهُيِنَأ تلي ئر

 دنع مَ ل یخ وهو وتل ھو ملا نم یب ٥ تقص

 لخدي نل :دوهيلا لاق : يأ نورم ْمُه لَو ْمِهيَبَع ُفَوَح ال يَ
 الإ ةنجلا لخدي نل :ىراصنلا تلاقو ءاّدوه ناك نم الإ ةنجلا

 .ىراصن ناك نم

 ريغ ينامأ درجم اذهو «مهدحو ةنجلاب مهسفنأل اومكحف

 اذكهو «نيقداص متنك نإ اهب اوتأف «ناهربو ةجحب الإ «ةلوبقم
 «هاوعد ةحص ىلع ناهربلا ميقي نأ دب ال ءىوعد ىعدا نم لك

 الب ىعدا ام سكع عدم ىعداو هاوعد هيلع تيلق ولف ءالإو

 قدصي يذلا وه ناهربلاف ءامهنيب قرف ال ناكل «ناهرب

 مهبذك مِلَع ءناهرب مهيديأب نكي مل املو ءاهبذكي وأ ىواعدلا

 . ىوعدلا كلتب
 :لاقف ءدخأ لكل ماعلا يلجلا ناهربلا ىلاعت ركذ مث

 ُمَلَسَأ نم نكلو ءمكيواعدو مكينامأب سيل :يأ 0

 4ره هبلقب هيلإ اًهجوتم «هلامعأ هلل صلخأ : يأ لب ُمَهَمي
 ع # هصالخإ چ

 وهو مهبر دنع مهرجأ مهلف : مدعو ةا لا مما

 ْمُه اَلَو َمَلَع ُفْوَح اَلَو# ميعنلا نم هيلع تلمتشا امب ةنجلا

 .بوهرملا نم اوجنو «بوغرملا مهل لصحف بور
 رانلا لهأ نم وهف «كلذك سيل نم نأ اهنم مهفيو

 ةعباتملاو «دوبعملل صالخالا لهأل الإ ةاجن الف «نيكلاهلا

 .لوسرلل
 رتل تلا ءى لع دب ئَرتصّتلا ِتَسْنِل دوها ِتااَمَو## )١١6(

 ر

 7 يرل لاق َكِلَدَك ٌبتكلا دولتي َمْهَو ویس َلَع وهلا ِتَْنِ

 «هعرشب هدبع نأب «ءهبر ةدابع يف #4 نس

 ١١١-١١٤١ :تايآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت -"

00 
 هيف اراك ايف َةَسيِعْل نب متي كح هلا ملوك لني نومك

 نأ ىلإ «دسحلاو ىوهلا باتكلا لهأب غلب هنأ كلذو رشي

 نويمألا لعف امك ٍءاّضعب مهضعب رفكو ءاّضعب للض مهضعب

 «ىرخألا ةقرفلا لَّلضت ةقرف لكف «مهريغو برعلا يكرشم نم
 يذلا «لدعلا همكحب نيفلتخملا نيب ةرخآلا يف هللا مكحيو

 عيمج قَّدص نمل الإ ةاجن الو زوف ال '''

 نمو ءهيهاون بنتجاو «هبر رماوأ لثتماو «نيلسرملاو ءايبنألا
 . كلاه وهف مهادع

NSل ل  

 هنإف «هدابع هب ربخأ

eهَل تبيح الإ اوڏي نآ مَ د  
 دحأ ال أ ظع ُكاَدَع ورخ کلا يف هلو یرخ نذل

 ءاهيف هللا ركذ نع هللا ل ا

 . تاعاطلا عاونأ نم اهريغو ةالصلا ةماقإو

 ىسحلا *ًاَهياَرَع ىف هعسو لذبو دهتجا :يأ «ئَسَو#
 جرو اه و اهم: خلا بارلا «قوتسملاو
 ماع اذهو ءاهيف هللا مسالا ن نيركاذلا عنم «يونعملا بارخلاو

 «ليفلا باحصأ كلذ يف لخديف 0

 ىراصنلاو «ةيبيدحلا ماع اهنع هللا لوسر اودص نيح «شيرقو

 نيعاسلا ةملظلا عاونأ نم مهريغو «سدقملا تيب اوبرخأ نيح
 مهعنم نأب هللا مهازاجف «ةقاشمو هلل ةداحم ءاهبارخ يف

 دابع اوفاخأ املف «نيليلذ نيفئاخ الإ ءاردقو اًعرش اهلوخد

 ثبلي مل ءهلوسر اودص نيذلا نوكرشملاف هللا مهفاخأ ءهللا

 عنمو «ةكم حتف يف هل هللا نذأ ىتح ءاّريسي الإ 5 هللا لوسر

RENاَهنَماَء حيل  

E 
 . اده

 ىراصنلاو «مهيلع ىرج ام هللا ركذ دق ليفلا باحصأو
 .هنع مهولجأف نينمؤملا مهيلع هللا طلس

 ءهطسق هلاني نأ دب الف «مهفصوب فصتا نم لك اذكهو

 ءاهعوقو لبق يرابلا اهب ربخأ «ةميظعلا تايآلا نم اذهو
 .ريخأ امك تعقوف

 نيكمت زوجي ال هنأ ىلع «ةميركلا ةيآلاب ءاملعلا لدتساو

 ةحيضف :يأ ايندلا يف يزخ مهل «دجاسملا لوخد نم رافكلا

 . 4 غظَع ُناَذَع وَر رخل يف مهول .مدقت امك

 هيما اوف 55 د تاسع عم ندع نط ناك اقإب

 ةرامعلاب دجاسملا ةرامع يف ىعس نمم اناميإ مظعأ الف

 .هنأو :أ يفو «ب يف اذك )١(



 لوألا ءزجلا

 ْنَم لأ دجسم رمي اَمَّنِإ# : ىلاعت لاق امك «ةيونعملاو ةيسحلا

 هنویب عفرب ىلاعت هللا رمأ دق لب رخل فولو هلا ا

 مف نأ مَا ند ترس يف# :ىلاعت لاقف ءاهميركتو اهميظعتو

 . 4 مَمْسَأ اف رڪ رو

 هذه نومضم ىلإ اهلصاح عجري «ةريثك ماكحأ دجاسمللو
 .ةميركلا تايالا

 هَل كر هَ ُهَجَو مه أولو و امَتْيأ بلاو قرشا هلو )١١5(

 ءركذلاب امهّصخ 4بل رشا را :يأ 4ميلَع ٌعِسو
 ءاهبراغمو راونألا علاطم امهف «ةميظعلا تايآلا لحم امهنأل

 . تاهجلا لكل اًكلام ناك ءاهل اًكلام ناك اذإف
 مكيلوت ناك اذإ «تاهجلا نم مكهوجو * اولو انيك

 متنك نأ دعب ةبعكلا لابقتساب مكرمأي نأ امإ ءهرمأب اهايإ
 يف ةالصلاب نورمؤت وأ «سدقملا تيب لابقتساب نيرومأم
 وا ا جو اج الا نزف" امرت ر ةلخا لا لغ شيلا
 وأ ءأطخلا هل نيبتي مث ءاهيلإ ةالصلا ىرحتيف «ةلبقلا هبتشت

 امإ ءرومألا هذهف «كلذ وحنو ضرم وأ بلصب اًروذعم نوكي
 . اًرومأم وأ اًروذعم اهيف دبعلا نوكي نأ

 نع ةجراخ «تاهجلا نم ةهج لبقتسا امف ءلاح لكبو

 هجولا تابثإ هيف يلع حسو هلأ تإ هلأ هو َمَتْمل هبر كلم
 ههبشت ال اهجو هلل نأو «ىلاعت هب قئاللا هجولا ىلع «ىلاعت هلل
 ءاهميظع تافصلاو لضفلا عساو - ىلاعت - وهو ءهوجولا
 ءرمألا مكل عّسو «هملعو هتعس نمف مكتاينو مكرئارسب ميلع

 .ركشلاو دمحلا هلف ءرومأملا مكنم لبقو

 آو هَ دَعَا اوُلاَقَدط ۷۱۱

 تّومَسلا ٌميِرَب © َنوُندِدَ 03 ضِدَاْلاَو ا

 دوهيل ١ :يأ «ًاوُلاَفَو# 4نکی نك مل ل لوفي اَ أ يصف

 لآ دتا :كلذ لاق نم لكو «نوكرشملاو ىراصنلاو
 ةءاسالا لك اوؤاسأو +ةلالجب قيلي ال ام ىلإ هةويضق ا
 . مهسفنأ اوملظو

 «مهيلع ملح دق «مهنم كلذ ىلع رباص - ىلاعت - وهو

 هزنت :يأ 4ُةَيدَحْبْسل هايإ مهصقنت عم مهقزرو «مهافاعو
 قيلي ال امم نوملاظلاو نوكرشملا هب هفصو ام لك نع سدقتو

 «هوجولا عيمج نم «قلطملا لامكلا هل نم ناحبسف «هلالجب

 .هوجولا نم هجوب صقن هيرتعي ال يذلا
 نع ههيزنت ىلع ناهربلاو ةجحلا ماقأ ءمهلوقل هدر عمو

 مهعيمج : يأ نرالو ٍتومسلَ ف ام ما لب :لاقف كلذ
 مهو «كيلامملاب كلاملا نب مب «هدیبعو هكلم
 «هدیبع مهلك اوناك اذإف ءهريبدت تحت نورخسم هل نوتناق

 ام هَل لي حبس ادو

 0-1۱14۹ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت 8 n هاب
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e کک 

 0 یر یا آوا
 9 7 0 رو 1 ڪڪ

 رد
 0 وو لع مس ۶

 توتال دي ااو

 الا وعلا ٌميِرَب 06 69 وند لک یی لاو

e 

 تهمت دک ورکر یک مکر

 ناال اردکان یا

 نوكي «دحأ مهنم نوكي فيكف «مهنع ينغ وهو «هيلإ نيرقتفم
 ءزج هنأل «هدلاو سنج نم نوكي نأ دب ال دلولاو ءاّدلو هل

 .هنم

 «نوروهقملا نؤكولمملا متنأو ءرهاقلا كلاملا ىلاعت هللاو

 اذه ؟دلو هل نوكي ءاذه عم فيكف «ءارقفلا متنأو ينغلا وهو

 . هجمسأو لطابلا لطبأ نم
 ‹مهلک قلخلا تونق وهو ماع تونق :ناعون تونقلاو

 عونلاف «ةدابعلا تونق وهو «صاخو «قلاخلا ريبدت تحت

 : ىلاعت هلوق يف امك :يناثلا عونلاو «ةيآلا هذه يف امك لوألا

 . نيتك لِ اوموفو

 هجو ىلع امهقلاخ : يأ 4 ِضْرَأْلاَو توَمَسلَأ ميريل : لاق مث

 انتَ مَ BB ل امهنقتأ دق

 . هنم عنتمي الو «هيلع ىصعتسي الف نوک نك ما لوم
 لأ هلا اَنْمْيَكُي الو نومي ال ندا لاق )۱۱۹ ۱۱۸) 0 ا روح 90

 َتَهَمَتَس مولود لْثَي مهيب نم , تذل لات كَلَدَك یا٤ ایا

 ّنَسْلاب ككلسرأ نإ © تلت رل نذل نير لق منوف
 نم ةلهجلا لاق : يأ ريل بعص َنَع لَكَ الو اردو اًريش هر یر ا يدم ع



 لوألا ءزجلا

 اياك وأ لسرلا ملك امك انملكي اله :مهريغو باتكلا لهأ

 مهلوقعب اهنوحرتقي يتلا «حارتقالا تايآ نونعي ياء
 «قلاخلا ىلع اهب اوأرجت يتلا «ةدساكلا مهتارآو «ةدسافلا

 هلا ىَر ىح كل َنمْوَ نکل : مهلوقك 6 ىلع اوربكتساو

 1 أ َنِي اًبتك َمِهََع لر نأ بككلا لهآ كاني هج

 . ةيآلا 4 كلك نم رکا عموم وأ دق دق
 روکش كلم هن أ هَ ا :٠ اولاقو

 الاتو :هلوقو .تايآلا 4ج مَ ُنْركَم أ داك هتلإ قلي
 . تايآلا امري ضال نم ا َرْجْفَت ىح كل مو نک

 تايآ ال «تنعتلا تايآ نوبلطي ءمهلسر عم مهبأد اذهف

 دق لسرلا نإف «قحلا نّيبت مهدصق نكي ملو «داشرتسالا

E eىلاعت لاق اذهلو نيا للا : 

 . # تونو مومل تيآلأ اّنَيَب دق

 هنيهاربو «ةرهابلا هللا تايآ نم فرع دقف ءنقوم لكف
 . بيرو كش لك هنع عفدناو «نيقيلا هب هل لصح ام «ةرهاظلا

 تايآلل ةعماج ةرصتخم ةزجوم ةيآ ضعب ىلاعت ركذ مث

 اإ :لاقف ءهب ءاج ام ةحصو هِي هقدص ىلع ةلادلا

 يتلا تايآلا ىلع لمتشم اذهف رَ اًريِشَب ْنَحْلاب َكَنتلَسََأ
 :رومأ ةثالث ىلإ عجرت يهو ءاهب ءاج

 هيدهو «هتريس يف :يناثلاو ءهلاسرإ سفن يف :لاوألا

 .ةنسلاو نآرقلا نم هب ءاج ام ةفرعم يف :ثلاثلاو «هلدو

 ثلاثلاو «َكتلَسَرَأ نإ :هلوق يف الخد دق يناثلاو لوألاف

 . «قَحلاب# :هلوق يف لخد
 ةلاح ملع دق هنأ - هلاسرإ سفن - وهو لوألا رمآلا نايبو

 ناثوألا ةدابع نم هيلع اوناك امو نكي هتثعب لبق ضرألا لهأ

 ةملظ يف اوناك ىتح «نايدألل مهليدبتو «نابلصلاو «نارينلاو

 دق «باتكلا لهأ نم اياقب الإ ؛مهتلمشو مهتمع دق ءرفكلا نم
 . ةثعبلا ليبق اوضرقنا

 مهكرتي ملو «یدس هقلخ قلخي مل ىلاعت هللا نأ ملع دقو

 هتمحرو هتمكح نمف «ميحر ريدق يلع ميكح هنأل ءالمه
 ةدابعب مهرمأي «ميظعلا لوسرلا اذه مهيلإ لسرأ نأ هدابعب

 لقاعلا فرعي هتلاسر درجمبف «هل كيرش ال هدحو نمحرلا

 . هللا لوسر هنأ ىلع ةريبك ةيآ وهو ءهقدص

 فرعو «ةمات ةفرعم يي يبنلا فرع نمف :يناثلا امأو

 نم مث «لاصخلا لمكأ ىلع هءوشنو «ةثعبلا لبق هيدهو هتريس

 ةرهابلا ةميظعلا هقالخأو همراكم تدادزا دق كلذ دعب

 الإ نوكت ال اهنأ فَرَع هلاوحأ رَبَسو ءاهفرع نمف «نيرظانلل
 ربكأ فاصوألا لعج ىلاعت هللا نأل «نيلماكلا ءايبنألا قالخأ

 وأ ٥
 ل ييسر
 ًاريِزَن عم

 3 ب

 ٣- :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت ١٠١-١١5

 . مهبذكو مهقدصو اهباحصأ ةفرعم ىلع ليلد

 «ميظعلا عرشلا نم لع هب ءاج ام ةفرعم وهف : ثلاثلا امأو

 رماوألاو «ةقداصلا تارابخالا ىلع لمتشملا ميركلا نآرقلاو

 عيمجف .ةرهابلا تازجعملاو «حيبق لك نع يهنلاو «ةنسحلا

 .ةثالثلا هذه يف لخدت تايآلا

 ةيويندلا ةداعسلاب كعاطأ نمل :يأ «اَريِثِي9 :هلوق

 يويندلا كالهلاو ةواقشلاب كاصع نمل ارز ةيورخألاو

 . يورخألاو

 ءمهنع اًلوؤسم تسل :يأ «ٍريِجَْل َِحْضَأ ْنَع ُلَمُش الو
 .باسحلا انيلعو «غالبلا كيلع امنإ

 لك مهتم ميك ی رست الو دولا َكنَع یر نو (۱۲۰)

 راهلا نم كج ىر دعب مُهءاوهأ تعبأ نیلو ىدا ره هللا ىَدُه تإ

 ىضري ال هنأ هلوسر ىلاعت ربخي # ريض الر لَو نم هَل َنِم کا ام
 ىلإ ةاعد مهنأل «مهنيد هعابتاب الإ تالا الو دوهيلا هنم

 تإ : مهل لقف .ىدهلا هنأ نومعزيو «هيلع مه يذلا نيدلا
 . ىا ره هب تلسرأ يذلا هلآ ىَدُم

 َتْعبَتأ نيل :هلوق ليلدب ىوهلا وهف ءهيلع متنأ ام امأو
TSريض الو  # 

 ءىراصنلاو دوهيلا ءاوهأ عابتا نع ميظعلا يهنلا هيف اذهف

 لوسرل ناك نإو باطخلاو «مهنيد هب صتخي اميف مهب هبشتلاو
 ال ىنعملا مومعب رابتعالا نأل «كلذ يف ةلخاد هتمأ نإف ةي هللا
 ال .ظفللا مومعب ةربعلا نأ امك «بطاخملا صوصخب

 : لاق مث «ببسلا صوصخب

 وأ ءوتوالت ىح مولتي بككلا ميتا نیلا ۳ ۲۷
E O: 

 اودا لي ورس ق 0 ا مه كيلو وپ رکی نمو وپ نومو

 ال امي اغ ٠ يقم لع ٹن ناک گیا كنتأ ولا قش
 ت اک تت ل آو لذ اهني لبني الو يت ينل نع فک یی
 ةنم هب مهيلع نمو «باتكلا مهاتآ نيذلا نأ ىلاعت ربخي كورم

 .هعابتا قح هنوعبتي : يأ وتوالت ىح مولتي مهنأ ةقلطم

 .همارح نومّرحُيو «هلالح اف «عابتالا :ةوالتلاو

 ءادعسلا مه ءالؤهو «ههباشتمب نونمؤيو «همکحمب نولمعيو
 اونمآو ءاهوركشو هللا ةمعن اوفرع نيذلا «باتكلا لهأ نم

 نونمؤملا مه ءالؤهف ا ني ب اوقرفي ملو «لسولا لكب

 اَمِب 8 اَنَنِلَع رنا آمي نمو :مهنم لاق نم ال ءاّقح

 . مارو

 تورلا مه کیا -وب رک نموإ» : هلوقب مهدعوت اذهلو
 . اهدعب يتلا ةيآلا ريسفت مدقت دقو

 ا 7
(\Yo 1T)نل لاق َّنَهَصَتَأَد تكلي ۶ ل معمر حل زإو#  



 لوألا ءزجلا
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 0 َنيِمِلبَطل ىِدُهَع لاي ال لا يرد نهي
1٠ 
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 َنيِفِكَمْلاَو َنيِِيأَطال يي رهط ن أ َليِعَمْسِإَو رعهبإ کا ادھر

 هيلع ميهاربإ هليلخو هدبع نع ىلاعت ربخي دوُجسا عرار
 فئاوط نم لك يذلا ءهتلالجو هتمامإ ىلع قفتملا «مالسلا

 هالتبا هللا نأ :نوكرشملا كلذكو لب «هيعدت باتكلا لهأ
 يف هللا ةداع يه امك «يهاونو رماوأب : يأ «تاملکب هنحتماو

 ءالتبالا دنع تبغي ال يذلا بذاكلا نيبتيل «هدابعل هئالتبا

 «هردق ديزيو «هتجرد عفترت يذلا قداصلا نم ناحتمالاو

 ماقملا اذه يف مهَّلجأ نم ناكو «هبهذ صلخيو «هلمع وكزيو
 . مالسلا هيلع ليلخلا

 كلذ هل هللا رکشف «ةاقوَو هلمكأو «هب هللا هالتبا ام متأف

 : اإ ساتل كاج ینإ# :لاقف ءاًروكش هللا لزي ملو

 «ةيدبألا مهتداعس ىلإ كفلخ نوشميو .ىدهلا يف كب نودتقي

 لك نم ميظعتلاو «ليزجلا رجألاو «مئادلا ءانثلا كل لصحيو

 اهيف سفانت ءةجرد لضفأ - هللا رْمَعَل - هذهو دحأ

 ةلاح لمكأو «نولماعلا هيلإ رّمش ماقم ىلعأو «نوسفانتملا

 مط نيلسرملا نم مزعلا ولوأ اهلصح
 . هليبس ىلإو هللا ىلإ عاد مهل

 كلذ بلط ءاذهل كردأو ءماقملا اذهب ميهاربإ طبتغأ املف

 ءهتمامإ نم اًضيأ اذهو «هتيرذ ةجردو هتجرد ولعتل «هتيرذل

 هّللق «نودشرملا مهيف رْثْكَي نأ هتبحمو «هللا دابعل هحصنو

 .ةيماسلا تاماقملاو «ةيلاعلا ممهلا هذه ةمظع

 اذه لين نم عناملاب ربخأو «فيطللا ميحرلا هباجأف

 ةمامالا لاني ال : يأ «َنمِلَِطلأ ىدَهَع ُلاَتَي ال :لاقف ءماقملا

 ملظلا ةافانمل ءاهردق طحو ءاهرضو هسفن ملظ نم نيدلا يف

 نوكي نأ هتجيتنو «نيقيلاو ربصلا هتلآ ماقم هنإف «ماقملا اذهل

 ءةحلاصلا لامعألاو ناميالا نم ميظع بناج ىلع هبحاص

 ءةماتلا ةبحملاو ءةديدسلا لئامشلاو ءةليمجلا قالخألاو

 . ؟ماقملا اذهو ملظلا نيأف .ةبانالاو ةيشخلاو

 عم نكلو «ةمامالا لانيس ملاظلا ريغ نأ ةيآلا موهفم لدو

 . اهبابسأب هنايتإ

 :وهو «ميهاربإ ةمامإ ىلع الاد اًيقاب اًجذومن ىلاعت ركذ مث
 «مالسالا ناكر نم اًنكر هدصق لعج يذلا مارحلا تيبلا اذه

 . ماثآلاو بونذلل اطاح

 تركذتو «هتمامإ هب فرع ام «هتيرذو ليلخلا راثآ نم هيفو

 اًمجرم :يأ سالا هبات تبل المج إو :لاقف ءهتلاح هب

 «هيلإ نوددرتي «ةيويندلاو ةينيدلا مهعفانم لوصحل «هيلإ نوبوثي

١5215 

N1م ۱۹  
 رز لم یکی یا الو الدول ك نعى نو
 1اب ییا مخ ی
 مكنت © رضا وون نيكل لان

 هر
 و سو وبنو كبح کک

 لآ یوا نوب © ةرزيقل م کرک
 رب هلو رغب ER2 7 ا سو هي < ب ل نعت -

 امري ل يملا 0 و

 و ل 2 ا

AE EG 9دلکش سل ©  

 ى نو لاك اكل افا لاا

 سانا م تيل اتلعجڏإو !5 9€ َنيِمِللَطلأىِدَهَعْلاَتي
 0 ا »رع

 لا دھو لمتجر واک ناو

 عا نفك او نيف نيفپاطال اط |قيباَرْهطنَأَليِعَمسِإَو

 قررا َِمإءادِلب ا دهل عج بر مع ھر اا 9 ردوجشسلا

 كمل ةر ولاول مهو دم نماء نم تملا نم لهآ
 201 ٣ 01 ا

 9 يىلى رال بادل هرطضأ مٹ ٌهعم

 ءدحأ لك هب نمأي اأ هلعج «و# اًرطو هنم نوضقي الو
 .راجشألاك تادامجلا ىتحو «شحولا ىتح

 دشأ هنومرتحي - مهكرش ىلع - ةيلهاجلا يف اوناك اذهلو

 املف «هجيهي الف مرحلا يف هيبأ لتاق مهدحأ دجيو «مارتحالا

 . اًميركتو اًفيرشتو ءاًميظعتو ةمرح هداز «مالسالا ءاج

 دارملا نوكي نأ لمتحي 32 مهلا مام نم اوديو
 باب لباقم ءنآلا لعج دق يذلا فورعملا ماقملا كلذب

 انوكت نأ بحتسي «فاوطلا اتعكر :اذهب دارملا نأو ءةبعكلا

 نأ لمتحيو «نيرسفملا روهمج هيلعو «ميهاربإ ماقم فلخ

 يف ميهاربإ تاماقم عيمج معيف ءافاضم اًدرفم ماقملا نوكي

 «يعسلاو «فاوطلا نم :اهلك رعاشملا يهو «ججلا

 ريغو «رحنلاو ءرامجلا يمرو «ةفلدزمو «ةفرعب كوئولاو
 . جحلا لاعفأ نم كلذ

 هب اودتقا : يأ ءاَدبعَم : : يأ 4 ٌلَصُم» : هلوق ىنعم نوكيف

 ىنعملا لوخدل «ىلوأ ىنعملا اذه لعلو «جحلا رئاعش يف

 .هل ظفللا لامتحاو «هيف لوألا

 انيحوأ : يأ ىب ارهط نأ َليِعَْمْسِإَو مهرب لإ اتدھعو

 هه
 تمار

389 



 لوألا ءزجلا

 رفكلاو «كرشلا نم هللا تيب ريهطتب امهانرمأو ءامهيلإ
 نوكيل «راذقألاو تاساجنلاو سجرلا نمو «يصاعملاو

 . نيلصملا : يأ «روجشلا كاد وكتل هيف 4م
 مث ء[مارحلا] دجسملاب هصاصتخال فاوطلا مدق

 عم ءةالصلا مث ءاّقلطم دجسملا هطرش نم نأل ؛فاكتعالا

 «دئاوفل هيلإ تيبلا يرابلا فاضأو ءىنعملا اذهل «لضفأ اهنأ

 «هريهطتب ليغامسإو يهاربإ امها ةدش يضتقي كلذ نأ: اهتم

 يف امهعسو ناغرفتسيو ءامهدهج نالذبيف ءهللا تيب هنوكل
 يفف «ماركالاو فيرشتلا يضتقت ةفاضالا نأ : اهنمو . كلذ
 يوكو يف دب هدابع رمأ اهنمض

 .هيلإ بولقلل بذاجلا بسلا يه ةفاضالا هذه نأ : اهنمو

 يم ُمَلْهَأ قررا انماء ادلب اذه ْلَمَجَل بر معهن لاق لو ۲7

 ایل عما ردك نمو لاق الآ 00

 اذهل ميهاربإ اعد ذإو : يأ 4 ٌريِصَمْلا سيو اَلا ٍباَذَع لِ مُر

 عاونأ نم هلهأ قزريو ءاّنمآ ادلب هللا هلعجي نأ 0

 عم اًبدأت «نينمؤملل ءاعدلا اذه مالسلا هيلع ديق مث .تارمثلا

 هيف باوجلا ءاجف «قالطالا هيف «ءلوألا هؤاعد ناك ذإ هللا

 . ملاظلا ريغب اًديقم

 هللا قزر ناكو ءنمؤملاب هديقو «قزرلاب مهل اعد املف
 :ىلاعت لاق ءعئاطلاو يصاعلاو رفاكلاو نمؤملل اًلماش
 ملسملا امأ ءمهرفاكو مهملسم ءمهلك مهقزرأ :يأ كرك

 «ةنجلا ميعن ىلإ هنم لقتني مث «هللا ةدابع ىلع قزرلاب نيعتسيف
 هئجلأ :يأ رضا مل اليلق اهيف عتمتيف رفاكلا امأو

 ا و را اغ نت ام کج رخ
 ُلِسِنَمْسِإَو ِتَيِلَأ ّنِم َدِعاَوَقْل 00 مَ لَو اول (159- ١77

ELنو كل نم اَلَمَجكَو تبر © ريما عيسا َتنأ َكَن  

 ثآَوَتلأ تأ َكَنِإ اتع بو اکساتم راو كَل ٌهَسنُم د ا

 رتبو كين مولع التب مهن وسر ا

 ركذاو :يأ « يكفل دلا تنأ َكَنِإ مكرو ةمكيلاو بتكلآ

 تی مهن ةعازنلا ؟اييدقر. ةلاع ۴ kh ميهاربإ
 ءميظعلا لمعلا اذه ىلع امهرارمتساو «ساسألا

 اذه عم - امهنإ ىتح «ءاجرلاو فوخلا نم امهلاح تناك
 هيف ”لصحي ىتح ءامهّلّمع امهنم لبقتي نأ هللا اًوعد - لمعلا
 . ميمعلا عفنلا

 هتقيقح يذلا «مالسإلاب امهتيرذو ءامهسفنأل اًوعدو

 . حراوجلا دايقنال نمضتملا هبرل هدايقناو «بلقلا عوضخ

 ةءارإلا هجو ىلع اهانْمْلع :يأ «اكساتم ائِرآَول

 :كسانملاب دارملا نوكي نأ لمتحي «غلبأ نوكيل «ةدهاشملاو

- 02 

 ١75-١74 :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲

 2 5 2 ب <
 لاب لیول تاد عاقل ورز قر ذو

 نيملسماتلعجا وار 9 ميلا ْعيِمَسلاَتنَاَكّنِإاَنِم
 اکا او تک یش مماتي د نمو كَ
 وسر مه تعب وار 2 ميلا بولا تأ ك

 ةو بكلام هلو كنا مكاو ت
 نعرو 9ل میک علا تنأ كنا چکر

 ك تعا

 بر لاق د 2 َنِحِلَصلْأَنِمَلَوَرحَل اقر هلو

 e  َنيِملَمْلاَب ل ٌتّمَكَسَأ َلاَ

 نوال بلادك قلق هلأ نبني وقر

 بوسي صح امف کوا © همیش شنو
 1 yy توكل

 اَهَلَِقَحَسِإَو َليِعَمْسِإَو مت َكِبآَباَء 0 |
 اک تاع ٌهَمَأ كلت (© ومل واد هم ر ار

 ور 2 ر ہہ رو د س ہم ے , ص

 3€ قومي امنوا لو من e م

 لمتحيو «ماقملاو قايسلا هيلع لدي امك ءاهلك جحلا لامعأ

 هلك نيدلا وهو «كلذ نم معأ وه ام :دارملا نوكي نأ
 :كسنلا نأل ءظفللا مومع هيلع لدي امك ءاهلك تادابعلاو

 نوكيف ءاّيفرع اًبيلغت جحلا تادبعتم ىلع بلغ نكلو «دبعتلا
 لمعلاو «عفانلا ملعلل قيفوتلا ىلإ عجري امهئاعد لصاح

 . حلاصلا

 E ايا هدا اميمك نجلا املو

 بارلا تأ َكَتِإ الع بول :الاق ءةبوتلا ىلإ جاتحيو
 . © رسل

 نوكيل 4 مُهْنَي اوسر انتيرذ يف :يأ #مهِِف ْتَصْبَأَو ابر
 اولو ةفرعملا ةقيقح هوفرعيلو هل اوداقنيلو ءامهتجردل عفرأ

 بكل ْرُهْملعُيَو# اًظيفحتو نظف ءاًظفل # كا ّمْهَلَع

 نم يربتلاو «ةحلاصلا لامعألا ىلع ةيبرتلاب # مكرو

 .اهعم "”سوفنلا وكزت ال يتلا ةيدرلا لامعألا

 )١( سفنلا : ب يف (۲) .لعجي :ب يف .



 لوألا ءزجلا

 عنتمي ال يذلا «ءيش لكل رهاقلا :يأ 4ُررَْلَأ َتنَأ ك
 ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا 4ک «ءيش هتوق ىلع

 . لوسرلا اذه مهيف ثعبا «كتمكحو كتزعبف

 يذلا «ميركلا لوسرلا اذه هللا ثعبف ءامهل هللا باجتساف

 لاق اذهلو ءةماع قلخلا رئاسو «ةصاخ امهتيرذ هب هللا محر

 . (َميِهاَرْبِ يبا ٌةَوْعَد اَنأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع

 هتافص نع ربخأو «ميظعتلا اذه ميهاربإ هللا مظع املو

 : ىلاعت لاق «ةلماكلا

 سفن هيس نم الإ مهر ولم نع بعز نول )۱۳۰-۳٤(

 مل لذ © يأ نيل آلا ىف ُهَنَِو ايلا يف تبقا دق
TE O ESLE 

 تاو الإ َنشوُمَم الف بدلا مک قلضأ هلآ اإ بي بوعي
 هين لاق دل ٌتْوَمْلا بوُهْعَي َرَصَح ْذِإ ةآَدَبُ ہک مآ ه نوي

 0 كيابا١ هَلِإَو َكَهَلِإ دت لاق ىب م ودم ام
 دو ُهَمَأ كي ٥ مل ُنَحَو اَدِبو الإ َقَْنِإَو لیون
 le اع تش الو نبك ا کلو تب ام اھل تع

 هلضف نم فرع امدعب 4 ره دلي نَع# بغري ام :يأ

 :يأ 4ُةَسْنَت َهْفَم نم إل
 کا ورا ]ل هنأ امك درا ت اعا فا

 . ميهاربإ ةلم يف بغر

 دقو :لاقف «ةرخآلاو ايندلا يف هتلاح نع ربخأ مث

 راص يتلا «لامعألل هانقفوو هانرتخا : يأ ايندا يف تيم
 # َنِحِلْلَمْلا نمک هَل ىف ُهَنِإَو# رايخألا نيفطصملا نم اهب

 . تاجردلا ىلعأ مهل نيذلا

 تر ٌتْمَلَسَأ :هبرل الاثتما 3ا سَ دير مل لا وإ

 هلل ديحوتلا ناكف «ةبانإو «ةبحمو ءاّديحوتو اًصالخإ يملا
 . هتعن

 يف ةيقاب ةملك اهلعجو «هب مهاصوو «هتيرذ يف هرو مث

 . هينب اهب ىصوف بوقعيل تلصو ىتح «مهيف تثراوتو «هبقع
 ‹صوصخلاب مكوبأ مكاصو دق - بوقعي ينب اي - متنأف

 :لاق «ءايبنألا متاخ عابتاو «دايقنالا لامك مكيلع بجيف

 مكل هريختو هراتخا :يأ 4َنِدلَأ مك لكم هلأ َّنِإ نبيل

 «هعئارشب اوفصتاو «هب اوموقف «مكيلإ اًناسحإو «مكب ةمحر
 توملا مكيتأي الف كلذ ىلع اورمتست ىتح «هقالخأب اوغبصناو
 تام نمو «هيلع تام ءيش ىلع شاع نم نأل «هيلع متنأو الإ

 0 «ميهاربإ ةلم ىلع مهنأ نومعزي دوهيلا ناك املو

 .ذخاؤي ال :ب يف )١( يأ «هآَدَبُس مسك ما :مهيلع اًركنم ىلاعت لاق «بوقعي

 ١- :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت ۱۳۰-٠١١

a TE Eهلاسأو  
 ام مهلاثتماب هتايح يف هنيع ٌرقتلو «رابتخالا هجو ىلع هينبل لاقف

 هب تّرق امب هوباجأف ؟ «ىدَتَب ْنِم َنوُدِبعَت اَمإ# :هب مهاصو
 َليِعَمْسِإَو معهن كياباء هلو َكَهَلِإ دتل :اولاقف «هنيع
 اًدحأ هب لدعن الو ءاّئيش هب كرشن الف اوبو اهَلِإ َقَحَنِإَو

 . لمعلاو ديحوتلا نيب اوعمجف 4َوُمِلَسُم مل نول

 اودجوي مل مهنأل «بوقعي اورضحي مل مهنأ دا از
 هينب ىصو هنأ هنع هللا ربخأ دقف ءاورضحي مل اذإف دعب

 .ةيدوهيلاب ال «ةيفينحلاب

 ام اهلا تضم : يأ 4ْتَلَح دَ ُهَّمَأ كلي :ىلاعت لاق مث

 امب ىزاجيس لكو ءهلمع هل لك : يأ سگ ام کک تگ
 هناميإ الإ اًدحأ عفني الو ءدحأ بنذب دحأ "'"ذخؤي ال ءهلعف

 اضرلاو «مهتلم ىلع مكنأ مكؤاعداو مهب مكلاغتشاف «هاوقتو

 نأ مكيلع بجاولا لب «هل ةقيقح ال غراف رمأ لوقلا درجمب

 00 اجنلل حلصت له < ا ىقاح ارت

 يا ل ا عدم نأ قب اقوكك الا اكول (010)
 دوهيلا نم لك اعد : يأ 4 نكرم ّنم نك امو ديد ره

 مه مهنأ نيمعاز «مهنيد يف لوخدلا ىلإ نيملسملا ىراصنلاو

 :اًضاش انار :اًييججم هل ل لاض مهريغو نودتهملا

 اًضرعم هللا ىلع البقم : يأ اًح معَ ليل عبتن لب
 يذلا اذهف ديدنتلاو كرشلل اكرات «ديحوتلاب اًمئاق «هاوس امع

 . ةياوغلاو ٌرفكلا هتلم نع ضارعالا يفو «ةيادهلا هعابتا يف
 هم

 ره لإ لأ امو اإ لأ امو وو اكما# اووف ۳
 ر 1 رر ی

 قوأ آَمَو ىَسيِعَو ئموُم وأ امو ٍظاَبْسَأْلاَو ب ٌبْوَُعَيَو َّقَحْسإَو ٌليِعَمَسَِو

 هذه # َنوُملَسُم م م ن نو ْمُهْنَم لأ نيب فر ال رهبر نم بويا

 ی ع ا ا

 هذهب ماتلا بلقلا قيدصت وه يذلا ناميالا نأ ملعاو

 وهو «حراوجلاو بولقلا لامعأل نمضتملا هرارقإو «لوصألا

 لامعألا هيف لخدتو «مالسإلا هيف لخدي - رابتعالا اذهب -

 قلطأ ثيحف «هراثآ نم رثأو «ناميالا نم يهف ءاهلك ةحلاصلا

 هيف لخد قلطأ اذإ «مالسالا كلذكو ءركذ ام هيف لخد ناميإلا
 نم بلقلا يف امل اًمسا ناميالا ناك امهنيب نرق اذإف «ناميالا

 كلذكو ةرهاظلا لامعألل اًمسا مالسالاو «قيدصتلاو رارقإلا

 .ةحلاصلا لامعألاو ناميالا نيب عمج اذإ

 اهيلع ةئطاوتم ءمكتنسلأاب :يأ #اَُلوؤ# :ىلاعت هلوقف
 ءءازجلاو باوثلا هيلع بترتملا ماتلا لوقلا وه اذهو «مكبولق
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 تاجا

 .هل لاق : ب يف (۲)



 لوألا ءزجلا

 لوقلاف ءرفكو قافن بلقلا داقتعا نودب ناسللاب قطنلا نأ امكف

 نإو «ةدئافلا ليلق «ريثأتلا ميدع بلقلا لمع لمعلا نم يلاخلا

 نكل «ناميالا لصأ هعمو اًريخ ناك اذإ «هيلع رجؤي دبعلا ناك

 . بلقلا لمع هب نرتقملاو «درجملا لوقلا نيب قرف

 عدصلاو «ةديقعلاب نالعالا ىلإ ةراشإ ألوف : هلوق يفو

 .هساسأو نيدلا لصأ ىه ذإ ءاهل ةوعدلاو ءاهب

 اًيوسنم «لعفلا رودص هيف امم هوحنو «اَنَماَء# :هلوق يفو

 ماصتعالا ءةمألا ىلع بجي هنأ ىلإ ةراشإ ةمألا عيمج ىلإ

 مهيعاد نوكي ىتح فالتئالا ىلع ثحلاو ءاعيمج هللا لبحب

 هيفو «قارتفالا نع يهنلا هنمض يفو ءاّدحتم مهلمعو ءاّدحاو

 .دحاولا دسجلاك نينمؤملا نأ

 ةفاضإ زاوج ىلع ةلالد .خلإ لأ اما“ اَوُلوُفأم :هلوق يفو

 الإ لاقي ال هنإف ءهوحنو «نمؤم انأ» :هلوق فالخب «كلذ
 ةداهشلاو ءسفنلا ةيكزت نم هيف امل «ةئيشملاب ءانثتسالاب اًئورقم

 .ناميالاب هسفن ىلع

 يأ 4اب امناء :هلوقف

 هدارفال قحتسم ا «لامك ةفص لكب

 نم هجوب ءاهنم ءيش يف هب كارشالا مدعو ءاهلك ةدابعلاب
 . هوجولا

 َلَّرَنَأَو# : ىلاعت هلوقل ةنسلاو نآرقلا لمشي ؟اَنِتَلِ و

 هنمضت E ةو بتكلا تع

 امي ناميالاو .ةليقتسملاو ةيضاملا بويغلاو آلا مويلاو

 ءازجلا ماكحأو «ةيرمألا ةيعرشلا ماكحألا نم كلذ هنمضت
 . كلذ ريغو

 عيمجب ناميالا هيف «ةيآلا رخآ ىلإ 4 رعيرإ لإ لأ آمر
 ءاّمومع ءايبن الاب ناميإلاو ءءايبنألا عيمج ىلع ةلزنملا بتكلا

 عئارشلاب مهنايتالو «مهفرشل ةيآلا يف هيلع صن ام اًصوصخو
 مهب نمؤي نأ بتكلاو ءايبنألاب ناميالا يف بجاولاف «رابكلا

 بجو ليصفتلاب مهنم فرع ام مث «لومشلاو مومعلا هجو ىلع

 . اًلصفم هب ناميالا

 .مهلك مهب نمؤن لب : يأ 4 َمُهْنَم رح نب قر الل :هلوقو

 هنأ يعدي نم لك نع اهب اودرفنا يتلا نيملسملا ةيصاخ هذه
 .نيد ىلع

 مهنأ اومعز نإو - مهريغو نوئباصلاو ىراصنلاو دوهيلاف

 نورفكي مهنإف - بتكلاو لسرلا نم هب نونمؤي امب نونمؤي

 «هب نونمؤي اهضعب ءبتكلاو لسرلا نيب نوقرفيف «هريغب

 فصتم «ٌدحأ ٌدحاو دوجوم هنأب

 مضر

 ٠١١ :ةيآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت -"

I <1 " 
 و 2 95

 مل لهون ئيركصتوأ اًدوُهاووُحولاََو
 ا كمَواَميِتَح

 2 م

 يوقع َكَِلِرْنأآَمَ ان اميل لن

 بولاق وأ امو یسیعو یس وغ نوا و طابشسالاو

 09 س هل کو رهن لح نیب فرقد ال مھر نم

 ٠ اونيو وي نمم لوپا َءّنِإَف

 عيوش اوهو مه ٌيِلَبَعْل هناك كراكو 11 2 ےہ ا 2
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 و و و

 لغو ةَعبِص وللا رم ُنَسْحَأ َنَمَو ها َةَعْبِص © 9

 وا ر
 مڪيروات اتر وهو هَل فات داتا لَ 5 9€ نودع

 دا © ہرن تتنك راقتتل کو
 ےل حس و

 ڪوفشیو حشو َل ليعمّسإ و معهد ولوم
 هار لغَأْشأَء ل 06 EEA I طاتشألاو

 مم مم م

 54 تح دما كات ©9 َنوُنَمَكاَنَعِِفَعِ
 © ىا e ص رشک وع 1و

 لوسرلا نإف «مهقيدصت مهبيذكت ضقنيو «هب نورفكي اهضعبو
 لسرلا رئاس قدص دق ءهب اونمآ دق مهنأ اومعز يذلا

 اوبذك دقف ءاّدمحم اوبذك اذإف هي اًدمحم اًصوصخو

 . مهلوسرب اًرفك نوكيف «هب مهربخأ اميف مهلوسر

 نأ ىلع ةلالد 4(َرِهَيَر نم بيلا قوأ آمر :هلوق يفو
 ةيويندلا ةداعسلاب ةلصتملا ةيقيقحلا ةيطعلا يه نيدلا ةيطع

 كلملا نم ءايبنألا يتوأ امب نمؤن نأ انرفأي مل .ةيورخألاو

 بتكلا نم اوطعأ امب نمؤن نأ انرمأ لب «كلذ وحنو لاملاو
 هللا نين طئاسوو شبا نع نوفل ءاألا ذأ هنو «عئارشلاو

 .ءيش رمألا نم مهل سيل «هنيد غيلبت يف هقلخ نيبو
 هتيبوبر لامك نم هنأ ىلإ ةراشإ مھر نم :هلوق يفو

 الف ءلسرلا مهيلإ لسريو «بتكلا مهيلع لزني نأ «هدابعل
 .المه الو ٌىدس مهكرت هتيبوبر يضتقت

 نيب قرفلا هيفف ءمهبر نم وه امنإ نويبنلا يتوأ ام ناك اذإو
 درجمب مهنيب قرفلا لصحي هنأو «ةوبنلا يعدي نم نيبو ءايبنألا

 نوهني الو ءريخل الإ نوعدي ال لسرلاف «هيلإ نوعدي ام ةفرعم
 هل دهشيو ءرخآلا قدصي مهنم دحاو لكو ءرش لك نع الإ

 ور
 م



 لوألا ءزجلا

 وول مهبر دنع نم هنوكل ضقانت الو فلاخت ريغ نم «قحلاب
 . ارك اكوا دف أودع هَل بع دنع ن نك

 يف اوضقانتي نأ دب الف «ةوبنلا ىعدا نم فالخب اذهو

 لاوحأ ربس نم كلذ ملعي امك ءمهيهاونو مهرماوأو مهرابخأ
 . هيلإ وعدي ام فرعو « عيمجلا

 ءاًصوصخو اًمومع «هب نمؤي ام عيمج ج ىلاعت نّيِب املف

 «َنوُمِلَسُم مل نعول :لاق e ال لوقلا ناكو

 ءانرهاظو 0 «هتدابعل نوداقنم «هتمظعل نوعضاخ : يأ

 ىلع *هآ# وهو .لومعملا ميدقت ليلدب ةدابعلا هل نوصلخم

 . 4 وُمِلْسُم وهو «لماعلا
 اهزاجيإ ىلع - ةميركلا ةيآلا هذه ا دقف

 «ةيبوبرلا ديحوت : ةثالثلا ديحوتلا عاونأ ىلع - اهراصتخاو
 .تافصلاو ءامسألا ديحوتو «ةيهولألا ديحوتو

 «بتكلا عيمجو «لسرلا عيمجب ناميالا ىلع تلمتشاو

 «ميمعتلا دعب «لضفلا ىلع لادلا صيصختلا ىلعو

 «كلذ يف هلل صالخالاو حراوجلاو ناسللاو بلقلاب قيدصتلا

 نم ةوبنلا ىعدا نمو «نيقداصلا لسرلا نيب قرفلا ىلعو
 هتمحرو «نولوقي فيك هدابع يرابلا ميلعت ىلعو «نيبذاكلا

 .ةرخآلاو ايندلا ةداعسب ةلصتملا ةينيدلا معنلاب مهيلع هناسحإو

 ةمحرو ٌّىدهو «ءيش لكل اًنايبت هباتك لعج نم ناحبسف

 .نونمؤي موقل
 او نر اوا دف وپ منم آم ٍلِْمِب اوما ناق ۷)

 نمآ نإف : يأ « زيبا ميل ٌوْهَو هما كييف قاَنْش يف مه ا

 نم - نينمؤملا رشعم اي - 4وي نماء آم ٍلْئمِبل باتكلا لهأ
 مهين لخد نم لوأ نيذلا «بتكلا عيمجو «لسرلا عيمج

 هلل اوملسأو «نآرقلاو ايب دمحم مهلضفأو مهمتاخ ا
 4 اودا ِدقف# هللا لسر نم دحأ نيب اوقرفي ملو «هدحو

 ليبس الف :يأ «ميعنلا تانجل لصوملا «ميقتسملا طارصلل

 :مهلوقب اومعز امك ال ءناميإلا اذهب الإ ءةيادهلا ىلإ مهل

 امب ةصاخ ةيادهلا نأ اومعزف «اوُتْمَت ئردصت وأ اوه افرك

 لالضلا هّدضو «هب لمعلاو «قحلاب ملعلا وه «ىدهلا»و

 يذلا قاقشلا وهو ءملعلا دعب لمعلا نع لالضلاو «ملعلا نع

 نوكي يذلا وه :قاشملاف ءاوضرعأو اولوت امل «هيلع اوناك

 ٌةداحملا ةقاشملا نم مزليو «قش يف هلوسرو هللاو «قش يف

 ةيذأ نم هيلع نوردقي ام لذب اهمزاول نم يتلا «ةغيلبلا ٌةوادعلاو
 عيمسلا هنأل «مهايإ هيفكي نأ .هلوسر هللا دعو اذهلف «لوسرلا

 «تاجاحلا ننفت ىلع «تاغللا فالتخاب «تاوصألا عيمجل

 18111 :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -7

 .ةداهشلاو بيغلاب an امو مهيديأ نيب امب ميلعلا
 . مهرش هللا كافك ءكلذك ناك اذإف «نطاوبلاو رهاوظلاب

 لتق ىتح «مهیلع هطلسو «هدعو هلوسرل هللا زجنأ دقو

 لك مهدّرشو ءمهضعب ىلجأو ءمهضعب ىبسو «مهضعب
 ءيشلاب رابخالا وهو «نآرقلا تازجعم نم ةزجعم هيفف ءدرشم
 .ربخأ ام قبط عقوف «هعوقو لبق

 ةَعَبِصم (۱۳۸)

 اًمايق هب اوموقو ءهنيد وهو «هللا ةغبص 1 : يأ «َنوُديِنَع
 يف هدئاقع عيمجو «ةنطابلاو ةرهاظلا هلامعأ عيمجب ءاّمات

 . مكتافص نم ًةفصو ؛«ٌةغبص مكل نوكي ىتح «تاقوألا عيمج

 دايقنالا مكل كلذ بجوأ ءمكتافص نم ةفص ناك اذإف

 مكل ةعيبط نيدلا راصو «ةبحمو اًرايتخاو اًعوط ؛هرماوأل

 مكل تلصحف «ةفص هل راص يذلا بوثلل ماتلا غبصلا ةلزنمب

 مراكم ىلع نيدلا ثحل .ةيورخألاو ةيويندلا ةداعسلا

 - لاق اذهلف «رومألا يلاعمو ءلامعألا نساحمو «قالخألا

 ُنَسْحَأ نمو :- ةيكزلا لوقعلل ررقتملا بيجعتلا 0

 هتخبص نم ةغبص نسحأ ال : يأ 4 ٌةَعِبِص هلأ ج

 ا عدرا ذود

 .هدضب ءيشلا سقف « غبصلا نم اهريغ نيبو

 هعم رثأ ءاًحيحص اًناميإ هبرب نمآ ٍدبع يف ىرت فيكف

 0 مرج ر
 ذأ و ةع ها رم خا وهف هك
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 فصو لكب ىلحتي لزي ملف «حراوجلا دايقناو بلقلا عوضخ
 نم ىلختيو «ليلج تعنو «لماك قلخو « ليمج لعفو ۰ نسح

 هلوق يف قدصلا :هفصوف «بيعو ةليذرو ‹ حيبق فصو لك

 ناسحالاو «ةعاجشلاو «ةفعلاو «ملحلاو ربصلاو «هلعفو

 «هؤاجرو «هفوخو «هتيشخو هللا ةبحمو «يلعفلاو يلوقلا

 .هديبعل ناسحالاو «دوبعملل صالخالا هلاحف

 E قلع نانا وفض رعد ل يو نراك نيب
 «كرشلاو «رفكلا نم :ةحيبقلا تافصلاب فصتاف «نيقولخملا

 «ةفعلا مدعو «عادخلاو «ركملاو ءةنايخلاو «بذكلاو

 صالخإ الف .هلاعفأو ,هلاوقأ ىف «قلخلا ىلإ ةءاسالاو

 ميظعلا قرفلا كل رهظي هنإف E ىلإ ناسحإ الو «دوبعملل

 يفو هللا ةغبص نم ةغبص نسحأ ال هنأ كل نيبتيو «امهنيب

 . هنيد ريغب غبصنا نمم ةغبص حبقأ ال هنأ هنمض

 «ةغبصلا هذهل نايب نودع ُمَل صو :هلوق يفو
 «ةدابعلا» نأل ؛ةعباتملاو صالخالا :نيلصألا نيذهب مايقلا

 لاوقألاو «لامعألا نم «هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج مسا

 )١( هغبص نم :أ يفو «ب يف اذك .



 لوألا ءزجلا

 ىلع هللا اعر نكح فلك فرك لو ةلابلاو هالا
 ءهدحو هللا هجو دبعلا دصقي نأ :صالخالاو ءهلوسر ناسل

 .رصحلاب نذؤي لومعملا ميدقتف «لامعألا كلت يف

 لادلا لعافلا مساب مهفصوف *َتنوُدينَع مل نو :لاقو
 هنوكو كلذب مهفاصتا ىلع لديل ؛رارقتسالاو توبثلا ىلع

 . اًمزالم مهل ةغبص راص

 تسع او مرو ار وهو هلا يف 0 لق (189)
 نيب ةلداجملا : يه ةّجاحملا دوم مك نو مكا ہککو

E 

 دحاو لكف «همصخ لوق لاطبإو «هلوق ةرصن ديري نيمصخلا

 نأ اهنم بولطملاو «كلذ ىلع ةجحلا ةماقإ يف دهتجي امهنم
 «قحلا ىلإ لاضلا دري قيرط برقأب «نسحأ يه يتلاب نوكت
 ‹لطابلا نيبيو «قحلا حضويو «دناعملا ىلع ةجحلا ميقيو

 ال ةمصاخمو «ةارامم تناك ءرومألا هذه نع تجرخ نإف

 باتكلا لهأ ناكف «تثدحأ ام رشلا نم تثدحأو ءاهيف ريخ

 .ىوعد درجم اذهو «نيملسملا نم هللاب ىلوأ مهنأ نومعزي

 . ليلدو ناهرب ىلإ رقتفت

 انم لکو ءاننود مكل ابر سیل يل ءاّدحاو عيمجلا بر ناك اذإف

 ال اذل: كلذب (”هكاّيإو نحن انيوتساف «هلمع هل مكنمو

 قيرفتلا نأل ؛هريغ نم هللاب ىلوأ نيقيرفلا دحأ نوكي نأ بجوي

 رثؤم قرف ريغ نم ءيشلا يف كارتشالا عم

 ليضفتلا لصحي امنإو «ةرهاظ ةرباكمو «نيلثامتم نيب قيرفتو
 فصو ةلاحلا هذهو «هدحو هلل ةحلاصلا لامعألا صالخإب

 تف ءمهدحو نينمؤملا

 «ةلطاب ىوعد

 نأل ؛مهريغ نم هللاب ىلوأ مهنأ نيعتف
 . صالخلا ىلإ قيرطلا وه صالخإلا

 ءناطيشلا ءايلوأو نمحرلا ءايلوأ نيب قرفلا وه اذهف
 عزاني الو ءلؤقعلا لهأ اهملسي يتلا «ةيقيقحلا فاصوألاب

 قيرطل فيطل داشرإ ةيآلا هذه يفف «لوهج رباكم لك الإ اهيف
 «نيلئامتملا نيب عمجلا ىلع ةينبم رومألا نأو ءةجاحملا

 .نيفلتخملا نيب قرفلاو
 تبوُفْسَو ََقْحْسَِو َلِعْسإَو معزا َّنِإ نولو ما )١10(

 نِ ُمَلَظَ ّنَمَو لآ را مَع تن ثناء لف یردصت وأ اًدوُه اوا طاَبسُأْلاَو

 هذهو ولم اَمَع اَمَع ٍلِفَعي هَل امو للا تري دنع ٌهَدكهَس رك

 ىلوأ مهنأ اومعز ءهللا لسر يف ةجاحمو «مهنم ىرخأ ىوعد

 :هلوقب مهيلع هللا درف . نيملسملا نم نيروكذملا لسرلا ءالؤهب

 اَ کو اووي مھر نک اما :لوقي هاف سا را معا مآ
Eلب :نولوقي مهو َنيِرَشَمْلا نِ نا اَمَو  

 . اًيئارصن وأ اًيدوهي ناك

 ١۱۳۹-٠٤١ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -1

 ىلاعت هللا نوكي وأ «نيملاعلا نيقداصلا مه اونوكي نأ امإف

 «ةلاحم ال نيعتم نيرمألا دحأف كلذب ملاعلا قداصلا وه
 ىتح «نایبلاو عراك رحب .مهبم باوجلا ةروصو

 وهو ملعأ هللا لب :لوقي نأ جتحي مل - وعوض
 ليللا : ليق اذإ امك د ؛ كلذ وحنو «قدصأ

 مأ نسحأ كرشلاو ؟ءاملا مأ ٌرحأ رانلاو ؟راهنلا مأ رونأ

 ' مهنإ ىتح لقع ىندأ هل نم لك هفرعي اذهو كلذ وحنو ؟ديحوتلا

 نم هريغو ميهاربإ نأ نوفرعيو «كلذ نوفرعي .مهسفنأب
 هذهو ملعلا اذه اومتكف «ىراصن الو اًدوه اونوكي مل «ءايبنألا

 ا مظعأ مهملظ ناک اذهلف «ةداهشلا

 دنع ٌةَدنِهَس رَت نم ملْظَأ سو :ىلاعت لاق اذهلو
 ا هللا نم ةعدوم «مهدنع ةداهش يهف هلأ تم

 :اهدض اورهظأو ءاهومتكف ءاهتماقإب مامتهالا يضتقيف

 ءلطابلا راهظإو ءهب قطنلا مدعو .قحلا متك نيب اوعمج
 مهبقاعيسو « هللاو ىلب ؟ملظلا مظعأ اذه سيلأ ءهيلإ ةوعدلاو

 . ةبوقعلا دشأ هيلع
 ىصحأ دق لب «َنْوْنَمْنَت اَمَع لَم هلأ امو :لاق اذهلف

 ءازجلا سئبف ءاهءازج مهل رخّداو اهدعو ءمهلامعأ

 .نيملاظلل ىوثم رانلا تسئبو « مهؤازج
 تايآلا بقع «ةردقلاو ملعلا ركذ يف نآرقلا ةقيرط هذهو

 دعولا كلذ ديفيف ءاهيلع ىزاجي يتلا لامعألل ةنمضتملا

 ءامسألا ركذ اًضيأ ديفيو «بيهرتلاو بيغرتلاو ءديعولاو
 نم رثأ «يئازجلاو ينيدلا رمألا نأ ماكحألا دعب ىنسحلا

 ل ةيضتقم يهو: اهتابج وما نم يضتومو + اهرراثآ

ENEDتيك امال تلح ده هما كاإل  

 ءاهريسفت مدقت لمني أوك اَنَع ولس او بگ اك کلو
 فصتا ام هيلع لوعملا نأو «نيقولخملاب قلعتلا عطقل اهرّركو

 يقيقحلا عفنلاف «هئابآو هفالسأ لمع ال «ناسنإلا هب

 .لاجرلل درجملا باستنالاب ال «لامعألاب

 ُمَِلَبِق نع مهل ا م سالا َنِم ُءاهفسلا لوقیس# )۱٤۳۰۱٤۲(

 لص لإ اکی نم ید َبِكَمْلآَو ُفِرْقَْلَا ااا
 سالا َلَع ءآَدَبْش اووحَتل اسس هما مکتلمج َكدكَو © ا

 ىلع ىلوألا ةيآلا تلمتشا دق اديس کک لولا

 «ضارتعاو «نينمؤملا بولق نيمطتو ءةيلستو «ةزجعم
 ملَسْملا ةفصو «نضرقملا ةفصو هجو ةثالك لم هباوحو

 . هليدو هللا مكحل

 هد مو

 متنأو :باوصلا لعل ١(



 يناثلا ءزجلا

 نيذلا مهو «سانلا نم ءاهفسلا ضرتعيس هنأ ىلاعت ربخأف

 سخبأب اهنوعيبيو اهنوعيضي لب «مهسفنأ حلاصم نوفرعي ال
 نيضرتعملا نم مههبشأ ْنَمو «ىراصنلاو دوهيلا مهو «نمث

 نيرومأم اوناك نيهلسملا نأ كلذو «هعئارشو هللا ماكحأ ىلع

 ىلإ ةرجهلا دعب مث «ةكمب مهماقم ةدم سدقملا تيب لابقتساب
 مكحلا نم كلذ يف ىلاعت هلل امل ؛فصنو ةنس وحن ةنيدملا

 مهرمأ يضتقت هتمكح تناكو ءاهضعب ىلإ ريشيس يتلا

 . ةبعكلا لابقتساب

 َمُهَِلَو ام :سانلا نم ء ءاهفسلا لوقي نأ دب ال هنأ مهربخأف
 يأ : يأ «سدقملا تيب لابقتسا يهو 4 هيَ اوك يأ م نع

 هعرشو هللا مكح ىلع ٌضارتعالا كلذ يفو ؟هنع مهفرص ءيش

 نمم عقي امنإ هنأو هعوقوب ربخأو مهالسف «هناسحإو هلضفو
 ذإ مهب اولابت الف «ةنايدلاو ملحلاو لقعلا ليلق هفسلاب فصتا

 ضارتعاب يلابي ال لقاعلاف «مالكلا اذه ردصم ملع دق

 . هنهذ هل ىقلي الو «هيفسلا

 هيفس الإ هللا ناجا یل نمشي ال هنأ او

 هبر ماكحأ ىقلتيف «لقاعلا نمؤملا ديشرلا امأو «دناعم لهاج

eنیول ناک امو : ىلاعت لاق امك <  

 بھرا ن نم ةر ي نأ ارمأ وسرور هلآ یف اإ ةَ اک

 ب رک اف دکب قع توبي ل برو ا
 ب کیل ولو ا لإ وعد اإ نمم و ى اإ .ةيآلا

 . اتا انيس اووي نأ
 مدعو ‹مهلوق در نع ينغي ام «ءاهفسلا» :هلوق يف ناك دقو

 ءةهبشلا هذه كرتي مل - اذه عم - ىلاعت هنكلو «هب ةالابملا

 نم بولقلا ضعبل ضرعيس امم اهفشكو اهلازأ ىتح
 ُقِرَتَمْلا هلا :اًبيجم مهل 4ف :ىلاعت لاقف «ضارتعالا

 ناك اذإف :يأ 4 ٍريِقَتْسُم زم لإ هاتي نم ىد ٌبِرْغَمْلاَو
 نع ةجراخ تاهجلا نم ةهج سيل ءهلل اكلم برغملاو قرشملا

 هنمو ء«ميقتسم طارص ىلإ ءاشي نم يدهي اذه عمو ءهكلم

 يألف «ميهاربإ مكيبأ ةلم نم يه يتلا ةلبقلا هذه ىلإ مكتياده

 هللا كلم تحت ةلخاد ةلبق مكتيلوتب ضرتعملا ضرتعي ءيش

 هرمأل ميلستلا بجوي اذهف ؟هل اكلم تسيل ةهج اولبقتست مل

 هتيادهو ءمكيلع هللا لضف نم نمر كت «كلذ درجمب

 ىلع ضرتعم مكيلع ضرتعملاف «كلذل مكاده نأ هناسحإو

 . اًيغبو مكل اًدسح هللا لضف

 قلطملاو 4 ٍميِقَتْسُم لص لإ ءاي نَم یی : هلوق ناك املو

 اهتبجوأ بابسأ امهل لالضلاو ةيادهلا نإف «ديقملا ىلع لمحي
 بابسأب هباتك نم عضوم ريغ يف ربخأ دقو «هلدعو هللا ةمكح

 ٠٤١١١٤١ :ناتيآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت -۲

xل ها 3 قاتا  
 اوایل مېت نع مدل وام سالان ءاهفسل
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 لاق امك ءىدهلا هل لصح دبعلا اهب ىتأ اذإ يتلا «ةيادهلا

 . 4 ِلَلَسلأ لبس ٌمصوْضِر َّعَبَّتَأ يرَم ُهَلأ هب ىَدَهَي# : ىلاعت
 اًقلطم ةمألا هذه ةيادهل بجوملا ببسلا ةيآلا هذه يف ركذ

 مُكَتَلَمَج كيدو :لاقف ءاهيلع هللا ةنمو «ةيادهلا عاونأ عيمجب
 ةلخاد فارطأف طسولا ادع امو ءاّرايخ الدع : يأ اَسَو َدََمأ

 .رطخلا تحت

 يف اًطسو «نيدلا رومأ لك يف اًطسو ةمألا هذه هللا لعجف
 عهافج نم نيبو «یراصنلاک مهيف الغ نم نيب ءءايبنألا

 «كلذب قئاللا هجولا ىلع مهّلك مهب اونمآ نأب ءدوهيلاك
 للا

 ىراصنلا
 حصت ال نيذلا دوهيلاك ال فاق ةراهطلا باب يفو

 نم ءاملا مهرهطي الو .مهسئانكو مهعّيب يف الإ ةالص مهل

 الو «مهل ًةبوقع ٌثتابيط مهيلع تمرح دقو «تاساجنلا

 لب ءاّئيش نومرحي الو «اًئیش نوسجني ال نيذلا ىراصنلاك

 . جردو بد ام اوحابأ

 تابيطلا مهل هللا حابأو ءاهمتأو ةراهط لمكأ مهتراهط لب



 يناثلا ءزجلا

 مهيلع مرحو «حكانملاو سبالملاو براشملاو معاطملا نم

 نمو ءهُلَمكأ نيدلا ةمألا هذهلف ءكلذ نم ثئابخلا

 نم هللا مهبهوو :ايلفنا .لايعألا عنو. ءاهلجا قالغألا

 ا «ناسحالاو لدعلاو ملا ملعلا

 لع آدم اونوكيل [نيلماك] «اطَسَو ٌدَمُأ» اوناك كلذلف

 ىلع نومكحي «طسقلاب مهمكحو مهتلادع ببسب سالا
 امف «مهريغ مهيلع مكحي الو «نايدألا لهأ رئاس نم سانلا

 هل تدهش امو «لوبقم وهف «لوبقلاب ةمألا هذه هل تدهش

 .دودزم وهف «درلاب

 لك نأ لاحلاو «مهريغ ىلع مهمكح لبقي فيك : ليق نإف

 . ؟ضعب ىلع مهضعب لوق لوبقم ريغ نيمصتخم
 ءةمهتلا دوجول نيمصاختملا دحأ لوق لبقي مل امنإ :ليق

 هذه ىف امك «ةماتلا ةلادعلا تلصحو «ةمهتلا تفتنا اذإ امأف

 كلذ رش قستلاو كدي هكحلا ةريضقنلا ان .هقمألا
 .اهلوق لبقف ءةمألا هذه يف نادوجوم امهو ءلدعلاو ملعلا

 لمكأ وهف ءاهل اًيّكْزم بلطو ءاهلضف يف كاش كش نإف

 كع لورا فوكو :ىلاعت لاق اذهلف ؤا مهيبن قلخلا
 1 . 4ًاديِهّش

 ةمايقلا موي ناك اذإ هنأ مهريغ ىلع ةمألا هذه ةداهش نمو

 كلذ نع ةبذكملا ممألاو «مهغيلبت نع نيلسرملا هللا لأسو
 اهاكزو ةمألا هذهب ءايبنألا دهشتسا مهتغلب ءايبنألا نأ اوركنأو

 . اهيبن
 ءةعطاق ةجح ةمألا هذه عامجإ نأ ىلع ليلد ةيآلا يفو

 ولف اسو :هلوق قالطال ءأطخلا نع نوموصعم مهنأو
 ضعب يف الإ اطسو اونوكي مل ءإطخلا ىلع مهقافتا ردق

 مهنأ يضتقي )سالا َلَع آدم ''” اووُكَتَِلا#» :هلوقلو ءرومألا

 اهنإف هبجوأ وأ همرح وأ هلحأ هللا نأ مكح ىلع اودهش اذإ

 ءمكحلا يف ةلادعلا طارتشا اهيفو .كلذ يف ةموصعم

 .كلذ وحنو ءايتفلاو ةداهشلاو

 َةكبقْلأ اَنْلَمَج امو :ىلاعت لوقي )۱٤۳(

 نو ٌةَيَبِهَع لع ُبَِقَي نم د وسلا عيب نم معَ

 کن مُككَسيإ َعیِضْیل هلآ نك اَمَو ُدَمَأ ىَدَه بدلا َلَع

 لك هبل تعج امو :ىلاعت لوقي #ميِحَر فوم
 : يأ 4َ الإ الوأ سدقملا تيب لابقتسا يهو

 جر ربا E ىلاعت وهف الإو «باقعلاو باوثلا هب
 .اهدوجو

 ا ءاّباقع الو اًباوث هيلع قّلعي ال ملعلا اذه نكلو
 اهيلع بترت مهلامعأ تدجو اذإ لب «هدابع ىلع ةجحلا ةماقإو

 ٠٤١ :ةيآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت -1

 نمل نحتمنو ملعنل ةلبقلا كلت انعّرش :يأ «باقعلاو باوثلا

 رومأم دبع هنأل «لاح لك ىلع هعبتيف «هب نمؤيو َلوُسَرلأ عبي
 «ةبعكلا لبقتسي هنأ ةمدقتملا بتكلا تربخأ دق هنألو ءربدم

 ةعاطوت امنا كلذ تيرم امف ىلا هووصتم يذلا فلا

 «قحلا نع ضرعأو «ِةْيبِقَع لعل بلقنا نم امأو «لوسرلل

 «هتريح ىلإ ًةريحو «هرفك ىلإ اًرفك دادزي هنإف ءهاوه عبتاو
 . اهل ةقيقح ال ةهبش ىلع ةينبملا «ةلطابلا ةجحلاب يلديو

 الإ ةقاش : يأ يكل اهنع كفرص : يآ «ْنَك نو

 اوركشو «مهيلع هللا ةمعن كلذب اوفرعف لأ ىَدَه نل َلَع
 «ميظعلا تيبلا اذه ىلإ مههجو ثيح ناسحالاب هل اوُرقأو

 ناكرأ نم انكر هدصق لعجو «ضرألا رئاس ىلع هلضف يذلا

 كلذ مهيلع فح اذهلف «ماثآلاو بونذلل اًمداهو «مالسإلا

 . مهاوس نم ىلع قشو

 يغبني ام : يأ #ةكنسيإ ٌعيِضْيِل هلأ نك امو : ىلاعت لاق مث

 هنأ ربخأف ءهيلع تاعنتمملا نم وه لب «ىلاعت هب قيلي الو هل
 ةراشب اذه يفو «مكناميإ عيضي نأ ليحتسمو هيلع عنتمم
 ظفحيس هللا نأب «ناميالاو مالسالاب مهيلع هللا ّنم نمل ةميظع

 :ناعون هظفحو «هعيضي الف «مهناميإ مهيلع
 دسفم لك نع مهل هتمصعب نالطبلاو عايضلا نع ظفح

 «ةّداصلا ءاوهألاو «ةقلقملا نحملا نم صقنمو «هل ليزمو

 هب متيو «مهناميإ هب دادزي امل مهقيفوتو ءمهل هتيمنتب هل ظفحو
 ءمكل هظفحيسف «ناميالل مكاده ناب «مكأدتبا امكف «مهناقيإ

 .ردكم لك نم هظفحو «هباوثو هرجأ ةيمنتو هتيمنتب هتمعن متيو
 نمؤملا نييبت ءاهنم دوصقملا يتلا نحملا تدجو اذإ لب

 . مهقدص رهظتو نينمؤملا صحمت اهنإف «بذاكلا نم قداصلا

 اَنَلَمَج اًمو# :هلوق نإ :لاقي امع اًرارتحا اذه يف أكو

 لع بيق کی وسلا عی نم مقتل الإ اع تك لأ َدَِبِمْل
 اذه عفدف a يا

 هذهل هريدقتب تمیإ َميِضْيِل هلأ نك امو :هلوقب مهولا
 لبق نينمؤملا نم تام نم كلذ يف لخدو اهريغ وأ ةنحملا

 رمأ اولثتما مهنوكل «مهناميإ عيضي ال هللا نإف ءةبعكلا ليوحت

 لك يف هرمأ لاثتما هللا ةعاطو ءاهتقو يف هلوسر ةعاطو هللا

 ةنسلا لهأ بهذمل ليلد ةيآلا هذه يفو «كلذ بسحب تقو
 . حراوجلا لامعأ هيف لخدت ناميالا نأ ةعامجلاو

 ةمحرلا ديدش : يأ مح فول ساكلأب هلآ تإ : هلوقو

 يلا هع عهبلع مدي نا مهب کرو فار مق اع مهب

 .اونوكتلو : لصألا يف )١(



 يناثلا ءزحلا

 نود هناسلب ناميالا يف لخد نم مهنع زّيم نأو ءاهب مهأدتبا

 هب تعفتراو «مهناميإ هب داز اًناحتما مهنحتما نأو «هبلق

 . اهلجأو «تويبلا فرشأ ىلإ مههُجو نأو «مهتجرد

 هي كسول يالا ىف كه بق ف )٤(

 او ك و ذاعلا قينلا رل تاجو 03 اهر
 موي ني قحا هنأ نوثلعَت بتكلآ اونو يزل قر لک

 هَر بقت ردا : هيبنل هللا لوقي ولم اّمَع لِمَ هلا 5
 اًراظتناو اًقوش «هتاهج عيمج يف هددرت رک يأ 4 ا ىف

 :لقي ملو «َكهجَو» :لاقو «ةبعكلا لابقتساب يحولا لوزنل
 بيلقتل مزلتسم هجولا بيلقت نآلو «همامتها ةدايزل «كرصب»

 .رصبلا

 امر هليل كايإ انتيالرل كهجون :يأ كوك
 ‹ وال هفرشو هلضفل نايب اذه يفو «ةبعكلا يهو ءاهبحت : يأ

 اهلابقتساب هل حرص مث ءهاضر يف عراسي ىلاعت هللا نإ ثيح

 لبقأ ام :هجولاو «ٌواَرعْلا رسما لنس كلَهَجَو لوف :لاقف
 قرش «رحبو رب نم :يأ رك ام ثي ناسنالا ندب نم
 «هتهج : يأ 4ک جوجو اولو لامشو بونج «برغو

 اهضرف ءاهلك 55 «ةبعكلا لابقتسا طارتشا اهيفف

 اهرطش يفكيف الإو ءاهنيع لابقتسا نكمأ نإ هنأو ءاهلفنو
 رمألا نأل ءةالصلل لطبم ندبلاب تافتلالا نأو ءاهتهجو

 ۰ . هدض نع يهن ءيشلاب

 نم كلذ ىلع نيضرتعملا - مدقت اميف - ىلاعت ركذ املو

 باتكلا لهأ نأ انه ركذ «مهباوج ركذو «مهريغو باتكلا لهأ

 هنودجي امل ءرمأو قح ىلع كلذ يف كنأ نوملعي مهنم ملعلاو

 مئطخب نوملعَي اوناك اذإف ءاّيغبو اًدانع نوضرتعيف «مهبتك يف

 ضرتعا نم ضارتعا همغي امنإ ناسنإلا نإف «كلذي اولابت الف

 هعم نوكي نأ اًنكمم ناكو ءاّهبتشم رمألا ناك اذإ هيلع

 هيلع ضّرتعملا عم قحلاو باوصلا نأ نقيت

 لحم ال هنإف ءهلوق نالطبب فراع «دناعم ضرتعملا نأو

 ءةيورخألاو ةيويندلا ةبوقعلا ضرتعملاب رظنني لب «ةالابملل
 مهيلع ظفحي لب ومني مَع لِي هَ امو : ىلاعت لاق اذهلف
 ةيلستو «نيضرتعملل ديعو اهيفو ءاهيلع مهيزاجيو «مهلامعأ

 . نينمؤملل

 اوعي ام ياع لک بككلا اوا يذلا تيا 2
-_ 

 وجو

 رت اذإ امأف .باوص

 نبك نيب ق علك ره امو ملف علب تأ ا كلَ
 َنَِل اإ َكَنِإ للا ت كاس ام ر اک یی كب

 قلخلا ةياده ىلع هصرح لامك نم - ةي يبنلا ناك #ييلللا
 ‹ مهتيادهب فطلتيو «ةحيصنلا نم هيلع ردقي ام ةياغ لذبي -

 ٣- :تايآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت ١٠٤٤-٠٤١

 نع درمت نم رافكلا نم ناكف ءهللا رمأل اوداقني مل اذإ نزحيو

 اًدمع ىدهلا كرتو ءهللا لسر ىلع ربكتساو «هللا رمأ
 «لوألا باتكلا لهأ «ىراصنلاو دوهيلا :مهنمف ءاّناودعو

 لهج نع ال «نيقي نع وي دمحمب اورفك نيذلا .
 - لب بككلا أوو بَل يَ ول كنأ ىلاعت هللا هربخأ اذهلف
 وعدت ام نيبيو «كلوق حضوي «ليلدو ناهرب لكب ارامل

 ليلد ةلبقلا عابتا نأل .كوعبت ام :يأ 4ك اوعي امل هيل
 رمألا ناك امنإو «ةلبقلا نأش وه ببسلا نألو «هعابتا

 امنإ تايآلاف «هوكرتو قحلا اوفرع «نودناعم مهنأل «كلذك

 هل حضوتف «هيلع هبتشم وهو «قحلا بلطتي نم اهب عفتنيو ديفت
 ةليح الف «قحلا عابتا مدعب مزج نم امأو «تانيبلا تايآلا

 . هيف

 عبات ريغ مهضعبو «لصاح مهنيب اميف مهفالتخا نإف اًضيأو
 كتلبق اوعبتي ال نأ - كلذ عم - مهنم بيرغب سيلف «ضعب ةلبق
 َتنَأ امو :هلوقو «ةدسحلا ةقيقح ءادعألا مهو !دمحم اي

 هنأ نمضتي كلذ نأل ؛عبتت الو : هلوق نم غلبأ بي علت

 : لقي ملو ءهنم كلذ عوقو نكمي الف و
 . مهلوق ىلع مهل ليلد ال مهنأل «ةيآ لكب اوتأ ولولا

 نايتالا مزلي مل «ةينيقيلا هتلدأب قحلا نيبت اذإ كلذ

 ملعي هنألو ءاهل ّدح ال هنأل ءهيلع ةدراولا هبشلا ةبوجأب

 «لطاب وهف حضاولا قحلا ىفان ام لك نأب ملعلل ءاهنالطب
 . عربتلا باب نم هبشلا لح نوكيف

 لقي ملو «مُهَآَوَمْأط :لاق امنإ «مهَآوْهَأ تعبنا نيول

 يف - مه ىتح «سفن 2")ةيوهأ درجم هيلع مه ام نأل «مهنيد»

 ال ىوهلا عبتا نيدلا كرت نمو «نيدب سيل هنأ نوملعي - مهبولق
 . «ُهَرَه ُمُهَلِإ دَ نَم توأم : ىلاعت لاق «ةلاحم

 مهو «قحلا ىلع كنأب 4 للا تم كاج ام دب ني
 ءزارتحا اذهف «مهتعبتا نإ :يأ اإ كن «لطابلا ىلع

 نيل «ماهفألا يف ولو ءاهلبق امع ةلمجلا هذه لصفنت الئل

 ملظ يأو .مهتلمج يف جردنمو «مهيف لخاد : يأ «تييِلدقلا
 ىلع لطابلا رثآف «لطابلاو قحلا ملع نم ملظ نم مظعأ
 يف ةلخاد هتمأ نإف ةي هل باطخلا ناك نإو ءاذهو «قحلا

 راص + هاشاحو - كلذ لعف ول ةي وه ناك اذإف ءاًضيأو كلذ

 ىلوأ باب نم هريغف «"هتانسح ةرثكو «هتبترم ولع عم اًملاظ
 . ىرحأو

 ةكوفرعي بكل ْمُهَتِتاَ نَا :ىلاعت لاق مث )١47815(
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 .هناسحإ :ب يف (۲) .ءاوهأ :ب يف )١(



 يناثلا ءزجلا
 0 نوعي ْمُهَو َّنَحْلا نويل ْمُهْنَم اير َّنِإَو مهان نوفر امك دو مسيو

 لا قي ت الق كير ني لا

 نأ اوفرعو «مهدنع ررقت دق باتكلا لهأ نأ ىلاعت ربخي

 كلذ اونقيتو «قدصو قح هب ءاج ام نأو ءهللا لوسر اًدمحم

 مهتفرعمف «مهريغب مهيلع نوهبتشي ثي ال ثيحب مهءانبأ اونقيت ت امك

 نورت الود ترکیی ال لا تلجو ا

 اومتك «هب اورفك نيذلا - مهرثكأ مهو - مهنم م اًقيرف نکل
 َمَسْك ن ملأ نَمَول نوملعي مهو ءاهنقيت عم ةداهشلا هذه
 لوسرلل ةيلست كلذ نمض يفو هلا تنم ٌمَدنِع ةَدَهَس

 مل مهنم قيرفو ءمههبشو مهرش نم مهل ريذحتو «نينمؤملاو

 نم مهنمو ء[هب] نمآ نم مهنمف «نوملعي مهو قحلا اومتكي
 اًلهج [هب] رفك

 هيلع ردقي ام لكب «هنييزتو هنييبتو قحلا راهظإ هيلع ملاعلاف

 هزييمتو لطابلا لاطبإو كلذ ريغو «لاثمو ناهربو ةرابع نم

 «كلذل دؤم قيرط لكب «سوفنلل هحيبقتو هنييشتو «قحلا نع
 .مهلاوحأ تسكعناف ءرمألا اوسكع نومتاكلا ءالؤهف

 ىمسي نأ قحأ وه يذلا قحلا اذه : يأ 4ير نم ُنَحْلال
 ةيلاعلا بلاطملا نم هيلع لمتشا امل ؛ءيش لك نم اًمح

 ليصحت ىلع اهثحو سوفنلا ةيكزتو ءةنسحلا رماوألاو
 نم يذلا كبر نم هرودصل ءاهدسافم عفدو ءاهحلاصم

 ةيبرت هيف يذلا نآرقلا اذه كيلع لزنأ نأ كل هتيبرت ةلمج

 . حلاصملا عيمجو «سوفنلاو لوقعلا

 كش ىندأ كل لصحي الف :يأ «َيِرَيَمُْمْلا نم وكت الفل

 «نيقيلا ىلإ كلذب لصت ىتح «لّمأتو «هيف رّكفت لب «هيف ةبيرو
 . نيقيلل لصوم «كشلل عفاد ةلاحم ال هيف ركفتلا نأل

 اوك ام نيا ثَبَحْلا اوقاف الوم وه ههو للو )۱٤۸(
 لهآ لك :يآ م ون لک لع هلأ ٤إ احبج ھا ےگ تای

 يف نأشلا سيلو «هتدابع يف اهيلإ هجوتي ةهجو هل
 ةنمزألا اهب ريغتت يتلا عئارشلا نم هنإف «ةلبقلا لابقتسا

 نكلو «ةهج ىلإ ةهج نم لقنلاو خسنلا اهلخديو «لاوحألاو
 بلطو «هيلإ برقتلاو «هللا ةعاط لاثتما يف نأشلا لك نأشلا

 وهو «ةيالولا روشنمو ةداعسلا ناونع وه اذهف .هدنع ىفلزلا

 ايندلا ةراسخ اهل تلصح «سوفنلا هب فصتت مل اذإ يذلا

 «ةقيقحلا ىلع ةحبارلا ىهف هب تفصتا اذإ اهنأ امك «ةرخآلاو

 هل هللا قلخ يذلا وهو « عئارشلا عيمج يف ةيلع قفغتمرمأ اهو

 .هب مهرمأو «قلخلا
 لعفب رمألا ىلع دئاز ردق تاريخلا ىلإ قابتسالاب رمألاو

 ءاهليمكتو اهلعف نمضتي اهيلإ قابتسالا نإف «تاريخلا

 «ةلمو نيد

 ٠٤۸ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -1

 BEN ۳ 2 ا5
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 يف قبس نمو ءاهيلإ ةردابملاو «لاوحألا لمكأ ىلع اهعاقيإو
 ءتانجلا ىلإ ةرخآلا يف قباسلا وهف «تاريخلا ىلإ ايندلا

 . ةجرد قلخلا ىلعأ نوقباسلاف

 ةالص نم «لفاونلاو ضئارفلا عيمج لمشت تاريخلاو

 .رصاقو دعتم عفنو «داهجو «ةرمعو جحو '١”تاوكزو مايصو

 ريخلا ىلإ ةعراسملا ىلع سوفنلا ثحي ام ىوقأ ناك املو
 اوك ام نأ :لاق «باوثلا نم اهيلع هللا بتر ام ءاهطشنيو

 مويل مكعمجيف دق ِءْىَش لک لڪ ها َّنِإ ايي هَل مكب تاي

 امي اسا لأ َىَرْجَِل # هلمعب لماع لك يزاجيف «هتردقب ةمايقلا

 . يسا اوئَسَح نيل یزو الع

 فصتي ةليضف لكب نايتالا ىلع ةفيرشلا ةيآلا هذهب لدتسيو
 ءاربإ ىلإ ةردابملاو ءاهتقو لوأ يف ةالصلاك «لمعلا اهب

 ءةاكزلا جارخإو «ةرمعلاو «جحلاو ءمايصلا نم :ةمذلا

 نم اهعفنأو اهعمجأ ام هللف ءاهبادآو تادابعلا ننسب نايتالاو

 ! ! ةيآ

x 
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 .ةاكزو :ب يف )١(



 يناثلا ءزحلا

 تملا طس كجو لوف َتْجَرَح ُتْيَع نيَو )۱٣۰۰۱٤۹(

 قوام اع لفي دما امو كبَر نم یل ملو دالا

 الوم رنک ام تح والا ٍدِجْسَمْلا طس هو لوف تجرح
 کک ب متم الط تريلا الإ هج کیی ال وک دل مر

 يأ توده مو لع يتقن ميال نوتا مهو

 لَوْ ءمومعلل اذهو ءاهريغو كرافسأ يف 4َتَجَرَح ُتْيَع
 ةمألا بطاخ مث «هتهج : يأ # ٌراَرَسْلَ ِدِحْسَمْل ا اهو

 . رع کوج ویو أولو شك ام يي ا ا
 عقي الثل ماللاو «نإ»ب ب هدكأ يك ني ی أل ُمّنِإَوإل :لاقو

 ال يهشتلا ليبس ىلع هنأ نظي الئلو .ةهبش ىندأ هيف دحأل

 يف مكيلع علطم وه لب ولم اَمَع لفلم هلأ امو لاثتمالا

 هرماوأ لاثتماب هوبقارو «هعم اوبدأتف ءمكلاوحأ عيمج

 نوزاجم لب ءاهنع لوفغم ريغ مكلامعأ نإف ءهيهاون بانتجاو
 .رشف اًرش نإو «ريخف اًريخ نإ «ءازجلا متأ اهيلع

 م يأ «ُةَّبُح مَع الل َنْوكَي العلل : انه لاقو
 نم سانلا جاجتحا مكنع عطقنيل «ةفرشملا ةبعكلا لابقتسا

 ‹«سدقملا تيب البقتسم يقب ول هنإف «نيكرشملاو باتكلا لهأ
 نأ مهباتك يف نودجي باتكلا لهأ نإف «ةجحلا هيلع تهجوتل

 نأ نوري نوكرشملاو «مارحلا تيبلا ةبعكلا يه ةرقتسملا هتلبق

 اذإ هنأو «ميهاربإ ةلم نم هنأو «ميظعلا تيبلا اذه مهرخافم نم

 فيك :اولاقو .مهججح هوحن تهجوت ويكي دمحم هلبقتسي مل

 لابقتسا كرت دقو «هتيرذ نم وهو «ميهاربإ ةلم ىلع هنأ يعدي
 باتكلا لهأ ىلع ةجحلا تماق ؟')ةيعكلا لابقتسابف ؟هتلبق

 : يأ مهنم ملظ نم الإ «هيلع مهججح تعطقناو «نيكرشملاو

 عابتا الإ دنتسم اهل سيلو ءاهيف ملاظ وه ةجحب مهنم جتحا نم
 هيلع جاجتحالاو هعانقإ ىلإ ليبس ال اذهف «ملظلاو ىوهلا

 ليبس ىلع اهنودروي يتلا ةهبشلا لعجل ىنعم ال كلذكو
 لاق اذهلف «لاب اهل ىقلي الو ءاهل هبؤي الحم جاجتحالا
 همساك لطابلاو «ةلطاب مهتجح نأل موت ال : ىلاعت

 نإف «قحلا بحاص فالخب اذهو «هبحاص لوذخم «لوذخم

 ىلاعت رمأو «هعم وه نم ةيشخ بجوي ءاّزعو ةلوص 3

 مل هللا شخي مل نمف ءريخ لك "”لصأ يه يتلا هتيشخب
 . هرم لثتمي ملو 2

 ةنتف اهيف تلصح امم «ةبعكلا ىلإ نيملسملا فرص ناكو
 .نوكرشملاو «نوقفانملاو ءباتكلا لهأ اهعاشأ «ةريبك

 «ىلاعت هللا اهطسب اذهلف «هبشلاو مالكلا نم اهيف اورثكأو

 اهتنمضت يتلا تاديكأتلا نم عاونأب اهدكأو «نايب لمكأ اهنيبو

 7 تايآلا هذه

 1 ءس ماس

 ْثّيَح نمو 0

 1١59-١61 :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 «ةدحاولا ةرملا ةيافك عم تارم ثالث اهب رمألا :اهنم

 لخدتف «لوسرلل نوكي نأ امإ رمألا نأ ءدوهعملا نأ :اهنمو

 اهيف رمأ ةيآلا هذه يفو ءاّمومع ةمألل وأ ءاّعبت ةمألا هيف

 اًمومع ةمألاو هجو لوف :هلوق يف صوصخلاب لوسرلا

 . عوج اولو : هلوق يف
 اهدروأ يتلا ةلطابلا تاجاجتحالا عيمج هيف در هنأ : اهنمو

> 

 : اهنمو ءاهحيضوت مدقت امك «ٌةهبش ٌةهبش اهلطبأو ءدانعلا لهأ

 اهنمو «باتكلا لهأ ةلبق لوسرلا عابتا نب لالا تعدل

 ميظعلا قداصلا رابخإ درجمف كير نم يحلل هَ اوو : هلوق

 .4 َكَيَر نم قل إو : لاق اذه عم نكلو «فاش فاك

 باتكلا لهأ نأ - تايفخلاب ملاعلا وهو - ربخأ هنأ : اهنمو

 ةداهشلا هذه نومتكي مهنكلو «رمألا اذه ةحص مهدنع ررقتم

 . ملعلا عم

 ناكو «ةميظع ةمعن ةلبقلا لابقتسا ىلإ انل هتيلوت ناك املو

 ةعيرش مهل عرش املكو «ديازتي لزي مل هتمحرو ةمألا هذهب هفطل
 ةمعنلا لصأف يلع ىمي َمِيَألَوط :لاق «ةميظع ةمعن يهف

 معنلا كلذ دعب مث «هباتك لازنإو هلوسر لاسرإب «هنيدل ةيادهلا
 هللا ثعب ذنم ءرصحت الو ةرثك دعت ال «لصألا اذهل تاممتملا

 نم هللا هاطعأ دقو :«ءايندلا نم هليحر برق نأ ىلإ هلوسر

 رولا ا ل ل وع لاوحألا

 یم مع ے ُتَنَمَأَو کيد کک ل تلک مولا : هيلع هللا

 . ای مكس کک ت

 SEE E م

 قحلا نوملعت :يأ «4تروُدَتْهَت كلو «هركشب مايقلا

 رسی دق - دابعلاب هتمحر نم - ىلاعتو كرابت هللاف «هب نولمعتو

 ءاهقرط كولس ىلع مههبنو ءريسيتلا ةياغ ةيادهلا بابسأ مهل

 |. نييبت متأ مهل اهنيبو
 هل نيدناعملا قحلل ضيقي هنأ كلذ ةلمج نم نإ ىتح

 ,همالعأو هتايآ رهظتو «قحلا كلذب حضتيف «هيف نولداجيف
 يف همايق الولو ءهل ةقيقح ال هنأو «لطابلا نالطب حضتيو

 نيبتت اهدضبو «قلخلا رثكأل هلاح نيش مل امبرل «قحلا ةلباقم
 ام حيبقلا الولو «راهنلا لضف فرع ام ليللا الولف «ءايشألا

 الولو ءرونلا ةعفنم فرع ام ةملظلا الولو «نسحلا لضف فرع
 . كلذ ىلع دمحلا هللف ءاّرهاظ اًحاضتا قحلا حضتا ام لطابلا

 اتي مڪي اوسر مڪي السا انک )١١78015١(
 مل ا 2 a لو هم و بنل 2غ 1 او 6 کرو اتتا ہک

 .سأر :ب يف (۲) .ةلبقلا : ب يف (۱)



 يناثلا ءزجلا

 لوقي نورك الو ىل ارُرُكْنأَو کک ذآ نوزذأ ٠ ولم اًووْكَت

 «عئارشلاب اهمامتإو ةبعكلا لابقتساب مكيلع انماعنإ نإ :ىلاعت
 لب ءهلوأب الو ءاتناسحإ نم عدبب كلذ سيل «ةممتملا معنلاو

 مكيلإ انلاسرإ اهُعَلِبأَف ءاهتاممتمو معنلا لوصأب مكيلع انمعنأ
 هتنامأو ءهقدصو هبسن نوفرعت «مكنم ميركلا لوسرلا اذه

 .هحصنو هلامكو

 ءاهريغو ةينآرقلا تايآلا معي اذهو «اتيتياء ْمُكَمْلَع اوتيل

 نم ىدهلاو «لطابلا نم قحلل ةنيبملا تايآلا مكيلع ولتي وهف
 ىلع مث «هلامكو هللا ديحوت ىلع الوأ مكتلد يتلا «لالضلا

 هب ربخ ام عيمج ىلع مث «هب ناميالا بوجوو «هلوسر قدص

 ملعلاو «ةماتلا ا لصح ىتح «بويغلاو داعملا نم

 ا

 ىلع اهتيبرتي ؛ ‹«مكسوفنو مكقالخأ رهطي : يأ ڪرو
 كلذو «ةليذرلا قالخألا نع اههيزنتو «ةليمجلا قالخألا

 «صالخالا ىلإ ءايرلا نمو «ديحوتلا ىلإ كرشلا نم مهتيكزتك

 ربكلا نمو «ةنامألا ىلإ ةنايخلا نمو «قدصلا ىلإ بذكلا نمو
 و «قلخلا نسح ىلإ قلخلا ءوس نمو .عضاوتلا ىلإ

 ءدداوتلاو لصاوتلاو ٌباحتلا ىلإ عطاقتلاو رجاهتلاو ضغابتلا

 . ةيكزتلا عاونأ نم كلذ ريغو
 ءهيناعمو هظافلأ ءنآرقلا :يأ «َبتكلا مّن

 رارسأ ةفرعم «ةمكحلا :ليقو «ةنسلا يه :ليق 4ةَمَكْلَلَو

 ىلع - نوكيف ءاهلزانم رومألا ليزنتو ءاهيف هقفلاو ةعيرشلا
 نيبت «ةنسلا نأل ؛باتكلا ميلعت يف الخاد ةنسلا ميلعت -
0 

 يف هتثعب لبق اوناك مهنأل وت ادركت مل اَم مکمل

 هذه هتلان لمع وأ ملع لكف TT «نيبم لالض

 معنلا لوصأ يه معنلا هذهف «ناك هببسبو « ايب هدي ىلعف ةمألا

 مهتفيظوف «هدابع ىلع اهب معني معن ربكأ يهلو «قالطالا ىلع
 . اهب مايقلاو اهيلع هللا ركش

 .هركذب ىلاعت رمأف ذا نورا : یلاعت لاق اذهلف

 ىلاعت لاق امك «هرگد نمل هرْكِؤ وهو «ءازج لضفأ هيلع دعوو
 و «يسفن يف هتركذ هسفن يف ينركذ نم» :هلوسر ناسل ىلع

 .؟مهنم ريخ الم يف هتركذ اللم يف ينركذ
 وهو .ناسللاو بلقلا هيلع أطاوت ام هلضفأ ىلاعت هللا ركذو

 وه ركذلاو «هباوث ةرثكو «هتبحمو هللا ةفرعم رمثي يذلا ركذلا

 ركشلاب رمأ هدعب نم مث ءاًصوصخ هب رمأ اذهلف ءركشلا سأر

 مكيلع تمعنأ ام ىلع :يأ 4يل اُرُكْئأَول :لاقف ءاّمومع
 نوكي ركشلاو «مقنلا فونص مكنع تعفدو «معنلا هذهب

 ٣- :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت ٠١١-٠٠١١

 ءانثو اًركذ ناسللابو ءافارتعاو معنلاب اًرارقإ بلقلاب
 ركشلاف «هيهنل اًبانتجاو ءهرمأل اًدايقناو هلل ةعاط حراوجلابو

 لاق «ةدوقفملا معنلا يف يف ةدايزو «ةدوجوملا ةمعنلا ءاقب هيف

 . 4ک ديزل ريكس نک : ىلاعت

 ملعلا نم :ةينيدلا a ءركشلاب رمآلاب نايتالا يفو
 لب «معنلا ربكأ اهنأ نايب لامعألل قيفوتلاو قالخألا ةيكزتو

 نمل يغبني هنأو N اذإ مودت يتلا ةيقيقحلا معنلا يه

 نم مهديزيل < «كلذ ىلع هللا اوركشي نأ ءلمع وأ ٍملعِل اوقفو

 .ركشلاب اولغتشيف «باجعإلا مهنع َمِفدنيلو «هلضف
 لَو :لاقف دض نع ىهن ءرفكلا هدض ركشلا ناك املو

 معنلا رفك وهف ءركشلا لباقي ام انهه رفكلاب دارملا «ٍنورْمْكَم
 ءاّماع ىنعملا نوكي نأ لمتحيو . اهب مايقلا مدعو ءاهدحجو

 عاونأ مث ءهللاب رفكلا همظعأ «ةريثك اًعاونأ رفكلا نوكيف

 امف كرشلا نم ءاهسانجأو اهعاونأ فالتخا ىلع «يصاعملا

 . هنود

 مع ها هل ولسو ٍرْيَصلأب أثبت انماء نيرا ایات )١155(

 مهرومأ ىلع ةناعتسالاب نينمؤملا ىلاعت هللا رمأ 4َنِريِثَمل

 سفنلا سبح :وه ربصلاف وللا رسيا ةيويندلاو ةّينيدلا
 هللا ةعاط ىلع اهربص :ماسقأ ةثالث وهف ءهركت ام ىلع اهفكو

 هللا رادقأ ىلعو ءاهكرتت ىتح هللا ةيصعم نعو ءاهيدؤت ىتح
 . اهطخستت الف ةملؤملا

 ريغل ليبس الف ءرمأ لك ىلع ةميظعلا ةنوعملا وه ربصلاف
 ةقاشلا تاعاطلا اًصوصخ «هبولطم كردي نأ رباصلا

 ءربصلا لمحت ىلإ راقتفالا دشأ ةرقتفم اهنإف «ةرمتسملا

 « حاجنلاب زاف ربصلا اهبحاص مزال اذإف «ةقاشلا ةرارملا عرجتو

 مل ءاهيلع ةمزالملاو ربصلا نع ةقشملاو هوركملا هدر نإو

 يتلا ةيصعملا كلذكو .«نامرحلا ىلع لصحو ءائيش كردي

 دبعلا ةردق لحم يف يهو اهيلإ اهعزاونو سفنلا يعاود دتشت

 هبلق يعاودل فكو «ميظع ربصب الإ اهكرت نكمي ال هذهف

 نم اهنإف ءاهنم ةمصعلا ىلع هللاب ةناعتساو «ىلاعت هلل اهعزاونو
 رسا نإ اره افا ك كنو را لا

 - اهاضتقم دجويو ةيدسجلاو ةيناسفنلا ىوقلا هعم فعضت اذهف

 لكوتلاو « هلل ربصلاب اهبحاص اهمواقي مل نإ - طخستلا وهو

 .ماودلا ىلع راقتفالاو ءهيلإ إجللاو «هيلع
 ةلاح لك يف رطضم لب «دبعلا هيلإ جاتحم ربصلا نأ تملعف

 «َنِردّصل س هنأ ربخأو هب ىلاعت هللا رمأ اذهلف .هلاوحأ نم

 هتنوعمب - ةكلمو ءةفصو الخ مهل ربصلا ناك نم عم : يأ

 ءةراكملاو قاشملا كلذب مهيلع ت تناهف «- هديدستو هقيفوتو



 ةيعم هذهو «ةبوعص لك مهنع تلازو «ميظع لك مهيلع لهسو

 ةبقنم] هذهو «هبرقو هرصنو «هتنوعمو هتبحم يضتقت ةصاخ
 ا يطع

 نم ةيعملا هذهب اوزاف مهنأ الإ ةليضف نيرباصلل نكي مل ولف
 ةيعم يهف ةماعلا ةيعملا امأو ءاقرشو اًلضف اهب ىفكل ءهللا

 نک مق عم ٌوْهَو# :ىلاعت هلوق يف امك «ةردقلاو ملعلا

 . قلخلل ةماع هذهو

 دامع يه ةالصلا نأل ةالصلاب ةناعتسالاب ىلاعت رمأو

 اذإف «هبر نيبو دبعلا نيب ةلصلا يهو «نينمؤملا رونو «نيدلا
 ار اک راي ام اه اج «ةلماك ة الص ديعلا ا اف

 دبعلا راصف ءاهبل وه يذلا بلقلا روضح اهيف لصحو «نسي

 هيدي نيب هفوقوو «هبر ىلع هلوخد رعشتسا اهيف لخد اذإ
 امو هلوقي ام لكل اًرضحتسم «بدأتملا مداخلا دبعلا فقوم

 ةالصلا هذه نأ مرج ال - هئاعدو هبر ةاجانمب اًقرغتسم «هلعفي

OEEنورك ولبس  
 ىف نوكي يذلا روضحلا اذه نألو ؛ركنملاو ءاشحفلا

 لانا ىلإ وعدي و ضو هناك انك ذيل يحبو.« ا
 نأ هللا رمأ يتلا ةالصلا يه هذه «هيهاون بانتجاو «هبر رماوأ

 . ءيش لك ىلع اهب نيعتسن

 و نك ل الو الو )19
 ةناعتسالاب رمألا ىلاعتو كرابت ركذ امل 4توُرمْتَس ال نككو

 ربصلاب ناعتسي امم اًبذومن ركذ «"رومألا عيمج ىلع ربصلاب
 «ةيندبلا تاعاطلا لضفأ وهو «هليبس يف داهجلا وهو «هيلع

 لتقلل اًيدؤم هنوكلو «هسفن يف هتقشمل «سوفنلا ىلع اهقشأو
 لوصحل ايندلا هذه يف نوبغارلا بغري امنإ يتلا «ةايحلا مدعو

 امل عفدو ءاهل يعس هنإف هب نوفرصتي ام لكف ءاهمزاولو ةايحلا

 . اهداضي

 بوبحمل الإ لقاعلا هكرتي ال بوبحملا نأ مولعملا نمو
 نأب «هليبس يف لتق نم نأ :ىلاعت ربخأف ءمظعأو هنم ىلعأ

 ال ءرهاظلا هنيدو ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتل هللا ليبس يف لتاق

 اب وسلا ق
 ا ا ل

 ل هلآ مهلتاَ امی َنيِحَو ٥ نوفر هير دنع ءا ءادهشلاف

 ملح ُفَوَح الآ ْمهفَلَس ْنِي مهب أوُقَحْني مل ذاب ورشو ولصق ني
 ال هَل َنَأَو ٍلْضَقَو هلا نم رقع دورس ه کرشن م اكو

 هم مو

 .4َنيِِمْؤمْلا بأ عضب
 «ىلاعت هللا نم برقلل ةنمضتملا ةايحلا هذه نم مظعأ لهف

 «ةذيذللا تابورشملاو تالوكأملا نم يندبلا هقزرب مهعتمتو

 ٠١٤-٠١١ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 لك لاوزو «راشبتسالاو «حرفلا وهو «يحورلا قزرلاو

 . ايندلا ةايحلا نم لمكأ «ةيخزرب ةايح هذهو «نزحو فوخ

 فاوجأ يف ءادهشلا حاورأ نأ هيب يبنلا ربخأ دق لب

 ىلإ يوأتو ءاهرامث نم لكأتو «ةنجلا راهنأ درت رضخ ؟؟”رويط

 داهجلا ىلع ثح مظعأ ةيآلا هذه يفو « شرعلاب ةقلعم ليدانق

 .هيلع ربصلا ةمزالمو هللا ليبس يف

 مل «باوثلا نم هللا ليبس يف نيلوتقملل امب دابعلا رعش ولف
 رتف يذلا وه ماتلا ينيقيلا ملعلا مدع نكلو «دحأ هنع فلختي

 . مئانغلاو ةميظعلا روجألا تافأو «مئانلا مون دازو مئازعلا

 تربيْؤُمْلا برم ىركشأ# : را

 أ ليك ف تريك كبل هول دعو قرلا) هت
 .4 توفر 0

 يف اًسفنف اًسفن بهذت .سفن فلأ ناسنالل ناك ول !هللاوف

 اذهلو «ميظعلا رجألا اذه بناج يف اًميظع نكي مل «هللا ليبس

 - هئازج نسحو هللا باوث نم اونياع امدعب - ءادهشلا ىنمتي ال

 .ةرم دعب ةرم هليبس يف اولتقي ىتح ءايندلا ىلإ اودري نأ الإ
 ترثاكت امك «هباذعو خزربلا ميعن ىلع ليلد ةيآلا يفو

 . صوصنلا كلذب
 ني ٍّقَتَو عوجْلاَو بول َّنِي ءنكب ْمَكْوَبْلَوط )1١07-155(

 مهتما اإ نبذل ٥ برسا رو رمو شالا لونألا
 نم ّتوَلَص َمِهَلَع کوا © وج لإ او هلي اإ أول ٌةَببِصُ

 نأ دب ال هنأ ىلاعت ربخأ 4َتوُدَتْهْمْلَ ُ واو ةو ْمُهَيَز

 نم عزاجلاو «بذاكلا نم قداصلا نيبتيل «نحملاب هدابع يلتبي
 ترمتسا ول ءارسلا نأل ؛هدابع يف ىلاعت هتنس هذهو «رباصلا

 طالتخالا لصحل «ةنحم اهعم لصحي ملو ءناميالا لهأل

 لهأ نم ريخلا لهأ زييمت يضتقت هللا ةمكحو .داسف وه يذلا

 .نيكلا

 «ناميالا نم نينمؤملا عم ام ةلازإ ال ءنحملا ةدئاف هذه

 «نينمؤملا ناميإ عيضيل هللا ناك امف «مهنيد نع مهدر الو

 نم فول نم ءى هدابع يلتبيس هنأ ةيآلا هذه يف ربخأف

 مهالتبا ول هنأل ؛امهنم ريسي ءيشب : يأ #عوجلاو# ءادعألا

 . كلهت ال صحمت نحملاو ءاوكلهل عوجلا وأ هلك فوخلاب

 يرتعملا صقنلا عيمج لمشي اذهو لوألا َّنْي صفو
 ةملظلا ذخأو ‹عايضو «قرغو «ةيوامس حئاوج نم :لاومألل

 . كلذ ريغو «قيرطلا عاطقو «ةملظلا كولملا نم :لاومألل

 دالوألا نم :بابحألا باهذ : يأ #سنالاو

 .ريط :ب يف(4) .راشبتسالا
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 وهو :ب يف (") .لاوحألا



 يناثلا ءزجلا

 ندب يف ضارمألا عاونأ نمو .«باحصألاو «براقألاو

 رامثو «بوبحلا : يأ # ٌتَورمَتلاَو# «هبحي نم ندب وأ «دبعلا

 وأ «قرح وأ رب وأ دْرَبب رضخلاو راما «ليخنلا
 ۔.هوحنو ' دارج نم : ةيوامس ةفآ

 ءاهب ربخأ ريبخلا ميلعلا نأل ءعقت نأ دب ال.رومألا هذهف

 نيعزاج :نيمسق سانلا مسقنا تعقو اذإف ءربخأ امك تعقوف

 - بوبحملا تاوف «ناتبيصملا هل تلصح عزاجلاف «نيرباصو

 وهو ءاهنم مظعأ وه ام تاوفو - ةبيصملا هذه دوجو وهو
 ءنامرحلاو ةراسخلاب زافف ءربصلاب هللا رمأ لاثتماب رجألا

 «ناركشلاو اضرلاو ربصلا هتافو «ناميإلا نم هعم ام صقنو

 .ناصقنلا ةدش ىلع لادلا طخسلا [هل] لصحو

 سبحف «بئاصملا هذه دوجو دنع ربصلل هللا هقفو نم امأو

 هللا دنع اهرجأ بستحاو ءالعفو اًلوق طخستلا نع هسفن
 يتلا ةبيصملا نم مظعأ هربصب رجألا نم هكردي ام نأ ملعو

 تراص اهنأل «هقح يف ةمعن نوكت ةبيصملا لب «هل تلصح

 هللا رمأ لثتما دقف ءاهنم عفنأو هل ريخ وه ام لوصحل اًقيرط

 :يأ برسا رك :ىلاعت لاق اذهلف «باوثلاب زافو
 مه نورباصلاف «باسح ريغب مهرجأ نوفوي مهنأب مهرّشب
 . ةميسجلا ةحنملاو «ةميظعلا ةراشبلاب اوزاف نيذلا

 ام لك يهو 4ُةَبيِصُم مُهنَبَسَ اإ يا :هلوقب مهفصو مث
 .هركذ مدقت امم امهيلك وأ ندبلا وأ «بلقلا ملؤي

 هرمأ تحت نورّبدم «هلل نوكولمم :يأ 4ب اإ اول

 انالتبا اذإف «ءيش انلاومأو انسفنأ نم انل سيلف «هفيرصتو

 «مهلاومأو هكيلاممب نيمحارلا محرأ فرصت دقف ءاهنم ءيشب
 عوقو نأب هملع دبعلا ةيدوبع لامك نم لب ؛هيلع ضارتعا الف

 بجويف «هسفن نم هدبعب محرأ يذلا ميكحلا كلاملا نم ةيلبلا

 ريخ وه امل «هريبدت ىلع هل ركشلاو «هللا نع اضرلا كلذ هل

 . كلذب رعشي مل نإو «هدبعل
 ءداعملا موي نوعجار هيلإ انإف ءهلل نوكولمم اننأ عمو

 انرجأ اندجو انبستحاو انربص نإف «هلمعب لماع لك زاجمف
 طخسلا الإ انظح نكي مل انطخسو انعزج نإو «هدنع اًرفوم

 بابسأ ىوقأ نم «هيلإ ٌعجارو هلل دبعلا نوكف ءرجألا تاوفو

 ا
 ني توَلَص َمِهَلَعل روكذملا ربصلاب نوفوصوملا كيلوا

 نمو «ةميظع «ُةَمَحَيَول مهلاحب هيونتو ءانث :يأ 4ْمِهيَ
 .رجألا لامك هب نولاني يذلا ربصلل مهقفو نأ «مهايإ هتمحر

 اذه يف وهو «قحلا اوفرع نيذلا 4َنُدْهُملا ْمُه كلود

 هب اولمعو «نوعجار هيلإ مهنأو هلل مهنأب مهّملع عضوملا

 ٠١۸ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 هموم عرعر
 ءمهل ام دض هلف ربصي مل نم نأ ىلع ةيآلا هذه تلدو

 امف ءراسخلاو لالضلاو ةبوقعلاو ءهللا نم مذلا هل لصحف

 مظعأو «نيرباصلا بعت لقأ امو «نيقيرفلا نيب قرفلا مظعأ
 نيطوت ىلع ناتيالا ناتاه تلمتشا دقف !!نيعزاجلا ءانع

 اذإ لهستو فختل ءاهعوقو لبق بئاصملا ىلع سوفتلا

 نيعي ام نايبو «ربصلا وهو تعقو اذإ هب لباقت ام نايبو «تعقو
 رباصلا ريغ لاح ملعيو ءرجألا نم رباصلل امو ءربصلا ىلع

 يتلا هللا ةنس ناحتمالاو ءالتبالا اذه نأو «رباصلا لاح دضب

eS 

 وأ تيب أ َّمَح ْنَمَ أ راع نم َةورملاو اًمّضلأ ل )١154(

 60 هلأ كح عی نم و امهب ڪوي نأ هَ حاج اک ٌرَمَتْغَ

 راعس نم# نافورعم امهو ةورملاو افصلا نأ ىلاعت ربخي # ٌمِيلَع

 اذإو «هدابع اهب هللا دّعت يتلا «ةرهاظلا هنيد مالعأ : يأ ا

 سو :لاقف «هرئاعش ميظعتب ا را دق هللا رئاعش نم اناك

 نيّصنلا عومجم لدف برملا فوق ني اهن ملا س ْمِظَعِ
 . بولقلا ىوقت نم هرئاعش ميظعت نأو « هللا رئاعش نم امهنأ

 نأ ىلع لدي كلذو .فلكم لك ىلع ةبجاو ىوقتلاو

 ‹روهمجلا هيلع امك «ةرمعلاو جحلل مزال ضرف امهب يعسلا
 اوذخ» :لاقو ايي يبنلا هلعفو «ةيوبنلا ثيداحألا هيلع تلدو
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 «امهب كري نأ هيلع حاج الم ٌرََتْعأ وأ تلا ّجَح نمم

 فاوطلا نع نيملسملا نم جرحتو مهوت نم مهول عفد اذه
 ىفنف «مانصألا امهدنع دبعُت ةيلهاجلا يف امهنوكل ءامهنيب
 . مزال ريغ هنأل ال «مهولا اذه عفدل حانجلا ىلاعت

 جحلا يف امهب فوطت نميف حانجلا يفن دييقت لدو

 وأ جحل همامضنا عم الإ اًدرفم يعسلاب عوطتي ال هنأ «ةرمعلاو

 «جحلاو ةرمعلا عم عرشي هنإف «تيبلاب فاوطلا فالخب «ةرمع

 .ةدرفم ةدابع وهو

 اهنإف ءرامجلا يمرو «ةفلدزمو ةفرعب فوقولاو يعسلا امأف

 نأل ءةعدب تناك كسنلل ةعبات ريغ تلعف ولف «كسنلا عبتت

 عونو ءالصأ اهعرشي مل ةدابعب هلل دبعتي عون :ناعون ةعدبلا

 ىلع لعفتف «ةصوصخم ةفص ىلع اهعرش دق ةدابعب هل دبعتي
 .هنم اذهو «ةفصلا كلت ريغ

 ىلاعت هلل اهب اًصلخم ةعاط لعف : يأ 4َّرطَت نمو :هلوقو

 ريغو موصو «ةالصو «فاوطو «ةرمعو «جح نم اًح

E 



 يناثلا ءزجلا

 نم دبعلا دادزا املك هنأ ىلع اذه ّلدف مل يح وهل كلذ
 ةدايزل «هللا دنع هتجردو «هلامکو هريخ دادزا .هللا ةعاط

 . هناميإ

 مل يتلا عدبلاب عوطت نم نأ ءريخلاب عوطتلا دييقت لدو
 سيلو ءءانعلا الإ هل لصحي ال هنأ ءهلوسر الو هللا اهعرشي

 مدعب اًملاع اًدمعتم ناك نإ هل اًرش نوكي دق لب «هل ريخب

 . لمعلا ةيعورشم

 هللا ءامسأ نم روكّشلاو ركاشلا *ٌمِيِلَع راس هلأ لل

 هيلع مهيزاجيو «لمعلا نم ريسيلا هدابع نم لبقي يذلا «ىلاعت

 ءهتعاط لثتماو «هرماوأب هدبع ماق اذإ يذلا ءرجألا نم ميظعلا

 اًرون هبلق يف هازاجو ءهحدمو هيلع ىنثأو «كلذ ىلع هناعأ
 ةدايز هلاوحأ عيمج يفو ءاًطاشنو ٌةوق هندب يفو «ةعسو اًناميإو

 . قيفوت ةدايز هلامعأ يفو «ءامنو ةكرب

 ءاّرفوم الماك هبر دنع لجآلا باوثلا ىلع مدقي كلذ دعب مث

 هلل ايش كرت نم نأ «هدبعل هركش نمو «رومألا هذه هصقنت
 نمو ءاًعارذ هنم بّرقت اًربش هنم بّرقت نمو «هنم اًريخ هضاعأ

 «ةلوره هاتأ يشمي هاتأ نمو ءاَعاب هنم بّرقت اًعارذ هنم ٍبّرقت

 . ةفعاضم افاعضأ هيلع حبر هلماع نمو

 «لماكلا باوثلا قحتسي نمب ميلع وهف ركاش هنأ عمو

 لامعأب ميلع «كلذك سيل نمم «هاوقتو هناميإو هتين بسحب
 بسح ىلع «تناك ام رفوأ اهنودجي لب ءاهعيضي الف دابعلا

 . ميكحلا ميلعلا اهيلع علطا يتلا مهتاين
 ئَدُهَأَو تسلا نم اَنْ آم دوکي نَا نإ (155-159)

 مليو هلل مك ت اد ىف سال سيب ام دعب م

 يلع بأ کیکزأ یو وحلو اوا بیلا ال 1
 3 2 كيكو دك قي انام ات 5 ا نإ ٥

 همن فم ل ا رل ه َنيِعَمْمَل سالو َوْكَيلمْلاَو هَل ُهَنَق

 لهأ يف ةلزان تناك نإو «ةيآلا هذه 4 تورطت م الو ُباَدَعْل

 اهمكح نإف «هتافصو ةي لوسرلا نأش نم اومتك امو «باتكلا
 تالادلا 4 ِتَيِبْلا ىم هللا لزنأ ام نامتكب فصتا نم لكل ماع

 هب لصحت يذلا ملعلا وهو «ئَدُمَأَو هل تارهظملا قحلا ىلع

 نم ميعنلا لهأ قيرط هب نيبتيو «ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلا
 نأب ءملعلا لهأ ىلع قاثيملا ذخأ هللا نإف « ميحجلا لهأ قيرط

 هومتكي الو باتكلا ملع نم مهيلع هب هللا ّنم ام سانلل اونيبي

 شغلاو هللا لزنأ ام متك :نيتدسفملا نيب عمجو كلذ ذبن نمف
 نع مهدرطيو مهدعبي : يأ لا ْمهْمْلَيط كئلوأف هللا دابعل
 . هتمحرو هبرق

 مهيلع عقتف «ةقيلخلا عيمج مهو 4تّونِللا ممول

 ٣- :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت ٠١۹-٠١١

 لو ءايحأ لب 2 7 اليس قلتي نمل ًاولوقن 1اا ب ومآ 04 ريلوع ر هو عب 0 4 5

 عوَجْلاَو قا ءى کوبا 9 3 ا
 َتسِربَصلَأِر وترا نينألاَو لومي فك

 َنوُعِجر هيلا ااو FEE مث مهتم

E ٍ 
 كيتلؤأو أو ةمحرو مهرن ر نادا

 س

 ركع نم ةورملاواعصلا د ## © َدوُدَمَهْمْلأْمُه
 کوری هلع حاجا رمسعأوأ تيا َحْنَمَ
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۵ aترآ 2 ا 520 اا  

 مهام ورك نذل نإ (7 ےیل باتل نو 7 /

 نیا ناتا

 تور مالو باعا فق ال اف یدک €3

 @ ىر ا رھ ام ےک کر کھ ک ر 9
 داسفو قلخلا شغ يف مهيعسل .ةقيلخلا عيمج نم ةنعللا

 «مهلمع سنج نم اوزوجف هللا ةمحر نم مهداعبإو «مهنايدأ

 ىتح «هتكئالمو هيلع هللا يلصي ءريخلا سانلا ملعم نأ امك

 حالصإو «قلخلا ةحلصم يف هيعسل «ءاملا فوج يف توحلا

 . هلمع سنج نم يزوجف هللا ةمحر نم مهبرقو «مهنايدأ
 هللا نيبي هلل قاشم هللا رمآل داضم هللا لزنأ امل متاكلاف

 هيلع اذهف ''”اهيمعيو اهسمطي اذهو ءاهحضويو سانلل تايآلا

 .ديدشلا ديعولا اذه

 اًمدن بونذلا نم هيلع مه امع اوعجر : يأ وبات يبذل الال

 نم دسف ام «اوُحَلْصَأَو «ةدواعملا مدع ىلع اًمزعو «اًعالقإو

 . نسحلا لعف لصحي ىتح حيبقلا كرت يفكي الف «مهلامعأ

 ءهمتك ام نيبي ىتح ءاّضيأ متاكلا يف كلذ يفكي الو
 ريغ هللا ةبوت نأل هيلع هللا بوتي اذهف «ىفخأ ام دض يدبيو

 هنأل ءهيلع هللا بات ةبوتلا ببسب ىتأ نمف ءاهنع بوجحم

 بنذلا دعب «حفصلاو وفعلاب هدابع ىلع عاجرلا : يأ بَل



 يناثلا ءزحلا

 . اوعجر اذإ عنملا دعب معنلاو ناسحإل ابو ءاوبات اذإ

 لك تعسو يتلا ةميظعلا ةمحرلاب فصتا يذلا 4# ٌميِحَّيلأ #

 ءاوبانأو اوباتف «ةبانالاو ةبوتلل مهقفو نأ هتمحر نمو «ءيش

 بئاتلا مكح اذه ءاّمركو اًفطل مهنم كلذ لبق نأب مهمحر مث
 :بنذلا خرم

 ىلإ عجري ملو تام ىتح هرفك ىلع رمتساو ءرفك نم امأو
 وي ل ل

 اًمصو مهرفك راص امل هنأل كَمَا سالو ْةَكِيَكَمْلاَو و

 مكحلا نأل «لوزت ال اًثباث اًمصو 9 ةنعللا تراص ءائباث

 . اًمدعو اًدوجو هتلع عم رودي

 .باذعلا يف وأ ءةنعللا يف :يأ (اًيف يلح
 ٠ ٠ اا اعلا

 «رمتسم ديدش مئاد مهباذع لب بدم ْمُهْنَع ُتَنَحي الل

 و - لاهمالا تقو نأل «نولهمي : يأ * تروي مه ول
 رر ردع يل ی لوا ىضع دق ايندلا

 4يا نسما و لإ هلل هل ڈیم کل ھلو ۳
 : يأ دوو لل هنأ - نيلئاقلا قدصأ وهو - ىلاعت ربخي
 هل سيلف ءهلاعفأو «هتافصو «هئامسأو «هتاذ يف درفنم دحو تم

 ريت دو لكس الو بوك اول يمس الو «هتاذ يف كيرش

 قحتسملا وهف «كلذك ناك اذإف «هريغ ربدم الو «قلاخ الو

 نم دحأ هب كرشي الو «ةدابعلا عاونأ عيمجب دبعيو هّلؤي نأل

 يتلا ةميظعلا ةمحرلاب فصتملا 4 وَلا ٌنَمْحَتلَا# هنأل ءهقلخ

 e «ءيش لك تعسو دقف ءدحأ ةمحر اهلئامي ال

 يك
 عاونأ اهل تلصح هتمحربو «تاقولخملا تدجو هتمحربف

 فّرع هتمحربو «ةمقن لك اهنع عفدنا هتمحربو «تاللامكلا

 نم هيلإ نوجاتحي ام لك مهل نّيبو «هئالآو هتافصب هسفن هدابع
 . بتكلا لازنإو لسرلا لاسرإب «مهايندو مهنيد حلاصم

 نم اًدحأ نأو «هللا نمف ةمعن نم دابعلاب ام نأ ملع اذإف

 عيمجل قحتسملا وه هللا نأ ملع ءاّدحأ عفني ال نيقولخملا

 ءاجرلاو «فوخلاو ةبحملاب درفي نأو «ةدابعلا عاونأ

 . تاعاطلا عاونأ نم كلذ ريغو ءلكوتلاو «ميظعتلاو
 هتدابع نع لدعي نأ «حيبقلا حبقأو ءملظلا ملظأ نم نأو

 برب بارت نم ””قولخملا كرشي نأو ءديبعلا ةدابع ىلإ

 هوجولا عيمج نم زجاعلا ربدملا قولخملا دبعي وأ «بابرألا
 نادو «ءيش لك رهق دق يذلا «يوقلا رداقلا رّبدملا قلاخلا عم

 ۹ .ءيش لك هل

 اهريرقتو «هتيهلإو يرابلا ةينادحو تابثإ ةيآلا هذه يفف

 ٠٠٤١١٦۳ :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲

NSوتقول  INIكلذ نع  
 عافدناو «معنلا عيمج ج دوجو اهراثآ نم يتلا هتمحر تابثإ وهو

 . ىلاعت هتينادحو ىلع يلامجإ ليلد اذهف «مقنلا [عيمج]

 تامل لَ ىف نإ :لاقف ةيليصفتلا ةلدألا ركذ مث )١15(

 مهني امی رخبلا ىف یر لأ ذمار ِراَهَنلاَو للا فکر ضرار
 كبو اتوم دعب رأل هب اسلم وات نم كَم يم ها لَا امو سالا

 امسا نب رَّخسلا بالا جيرلأ ٍفيِرَصَو تاد لڪ نب ايف

 تاقولخملا هذه يف نأ ىلاعت ربح أ كولي مول تكي ضَرَالاَو

 ميظعو «هتيهلإو يرابلا ةينادحو ىلع ةلدأ : يأ «تايآ ةميظعلا
 ی رول اک و اج داو اجو اطا

 نم ام بسح ىلعف «هل تقلخ اميف اهنولمعي لوقع مهل نمل

 هركفو هلقعب اهفرعيو تايالاب عفتني «لقعلا نم هدبع ىلع هللا

 ءاهعاستاو اهعافترا يف توسل قلك يفف «هربدتو

 رمقلاو سمشلا نم اهيف هللا لعج امو ءاهناقتإو اهماكحإو

 «ٍِضْرآْلاظ قلخ يفو ءدابعلا حلاصمل اهميظنتو «موجنلاو
 ءاهيلع امب عافتنالاو ءاهيلع رارقلا مهنكمي قلخلل اًداهم

 قلخلاب ىلاعت هللا دارفنا ا كلذ لدي ام «رابتعالاو

 يتلا هتمكحو ءاهقلخ اهب يتلا ةميظعلا هتردق نايبو «ريبدتلاو

 ام عدوأ اهب يتلا هتمحرو هملعو ءاهمظنو اهنسحأو اهنقتأ اهب

 مهتارورضو ءمهحلاصمو قلخلا عفانم نم عدو

 . مهتاجاحو

 درفي نأ هقاقحتساو «هلامك ىلع ليلدلا غلبأ كلذ يفو

 .هدابع نوؤشب مايقلاو «ريبدتلاو قلخلاب هدارفنال «ةدابعلاب

 ىلع امهبقاعت وهو ران لا نينا يف «و»
 يف امهفالتخا يفو ءرخآلا هفلخ امهدحأ فا «ماودلا

 امو ءطسوتلاو رصقلاو لوطلا يفو ءطسوتلاو دربلاو رحلا

 مدآ ينب حلاصم ماظتنا اهب يتلا لوصفلا نم كلذ نع أشني
 راجشأ نم ضرألا هجو ىلع ام عيمجو «مهتاناويحو

 هل روبن ريخستو «ریبدتو ماظنناب كلذ لك (تباونو

 كلذ لدي ام «لوحفلا لاجرلا نم هكاردإ نع زجعتو «لوقعلا

 هفطلو «ةعساولا هتمحرو هتمكحو هملعو ءاهفّرصم ةردق ىلع

 ةمظعو هتمظعو «هب درفت يذلا هريبدتو هفيرصتو «لماشلا

 ةبحملاب درفيو ءدبعُيو هّلؤي نأ بجوي امم «هناطلسو هكلم

 هباحم يف دهجلا لذبو ءءاجرلاو فوخلاو «ميظعتلاو

 . هيضارمو

 خيشلا ىرج (") .نيقولخملا : ب يف (؟) .نامزالتم امهو :ب يف )١(
 باوصلا لعلو « ةددذعتم عضاوم يف كلذو «تباوث ىلع تاي عمج يف

 .(تاتابن)



 يناثلا ءزجلا

 نفسلا يهو رغ ف كيج تل ِكُّنلاط يف «و»
 مهل قلعو .ءاهتعتص هدابع هللا مهل امم ءاهؤحنو بكازملاو
 رخس مث ءاهيلع مهردقأ ام ةيجراخلاو ةيلخادلا تالآلا نم

 نم اهيف امب اهلمحت يتلا حايرلاو «ميظعلا رحبلا اذه اهل
 امبو «سانلا عفانم نم يه يتلا عئاضبلاو «لاومألاو باكرلا

 ءاهتعنص مهمهلأ يذلا نمف «مهشياعم مظتنتو مهحلاصم موقت

 نم مأ ؟اهنولمعي هب ام تالآلا نم مهل قلخو ءاهيلع مهردقأو

 مأ ؟حايرلاو ءهريخستو هنذإب هيف يرجت ءرحبلا اهل رخس يذلا

 نداعملاو رانلا «ةيرحبلاو ةيربلا بكارملل قلخ يذلا نم

 هذه لهف ؟لاومألا نم اهيف ام لمحو اهلمح ىلع ةنيعملا

 قولخملا اذه اهلمعب لقتسا مأ ءاٌقافّتا تلصح رومألا
 الو هل ملع ال «همأ نطب نم جرخ يذلا ءزجاعلا فيعضلا

 مأ «هميلعت ءاشي ام هملعو «ةردقلا هبر هل قلخ مث ؟ةردق

 الو «ءيش هزجعي ال < «ميلع ميكح دحاو بر كلذل رّخسملا

 تناكتساو «هتيبوبرل تناد دق ءايشألا لب ؟ءيش هيلع عنتمي

 .هتوربجل تعضخو «هتمظعل

 ءازجأ نم اًءزج هللا هلعج نأ «فيعضلا دبعلا ةياغو

 لدي اذهف ءماظعلا رومألا هذه تدجو اهب يتلا «بابسألا

 ةبحملا نوكت نأ بجوي كلذو «هقلخب هتيانعو هللا ةمحر ىلع
 لذلاو «ةعاطلا عيمجو .ءاجرلاو فوخلاو ءهل اهلك

 نم لزانلا رطملا وهو 4ِءآَم نم ِآَسَتلَأ نم 2

 عاونأ نم ترهظأف اوم َدْنَب ٌصْرأْلا هب اي
 قئالخلا تارورض نم وه ام «تابنلا 0 «تارقألا

 . اهنودب نوشيعي ال يتلا

 «جرخأ ام هب جرخأو «هلزنأ نم ةردق ىلع البلد كلذ سيلأ

 مهراقتفا ةدشو «مهحلاصمب همايقو «هدابعب هفطلو هتمحرو

 وه نوكي نأ كلذ بجوي امأ ؟هجو لك نم هيلإ مهترورضو
 ىتوملا ءايحإ ىلع اليلد كلذ سيلأ ؟مههلإو مهدوبعم
 . ؟مهلامعأب مهتازاجمو

 رشن : يأ 4 وب لَ ني» ضرألا يف :يأ )اف بول
 ىلع ليلد وه ام ءةعونتملا باودلا نم ضرألا راطقأ يف

 اهرّخسو ءميظعلا هناطلسو هتينادحوو «هتمظعو هتردق
 . عافتنالا هوجو عيمجب اهب نوعفتني «سانلل

 ام :اهنمو ءهّرد نم نوبرشيو «همحل نم نولكأي ام : اهنمف

 «مهتسارحو مهحلاصم يف عاس وه ام :اهنمو «نوبكري
 لاف «ةباد لك نم اهيف ثب هنأ "عمو «هب ربتعي ام :اهنمو
 ةباد نم امف «مهتاوقأب لفكتملا «مهقازرأب مئاقلا وه هناحبس

 ٠٠٦١-٠١۷ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲

 . اهعدوتسمو اهرقتسم ملعيو ءاهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف

 اًبونجو «ءةراحو ةدراب *جيِرلأ بنيرصت# يف «و#»
TETباميلا يل انو ميتال دنيز اةرتوو  

 .هقزمت ةراتو «هردت ةراتو ءهحقلت ةراتو «هنيب فلؤت ةراتو

 . باذعلاب لسرت ةراتو «ةمحر نوكت ةراتو «هررض ليزتو

 عفانم نم اهيف عدوأو «فيرصتلا اذه اهفرص يذلا نمف

 عيمج اهيف شيعيل اهرخسو ؟هنع نونغتسي ال ام دابعلا

 بوبحلاو ءراجشألاو نادبألا حلصتو «تاناويحلا

 هدابعب فيطللا ءميحرلا ميكحلا زيزعلا الإ «تباونلاو

 . ؟ةدابعو ةبانإو ةبحمو «عوضخو لذ لكل قحتسملا

 هتفخ 00 ضرألاو ءامسلا نيب باحسلا ريخست يفو

 ءءاش ثيح ىلإ هللا هقوسيف ءريثكلا ءاملا لمحي - هتفاطلو

 ىلع هلزنيو «داهولاو لولتلا يوريو «دابعلاو دالبلا هب ييحيف
 هكسمأ «هترثك مهرضي ناك اذإف «هيلإ مهتجاح تقو قلخلا

 مظعأ امف ءاّمطعو ةيانع هفرصيو ءاّمطلو ةمحر هلزنيف «مهنع

 ا ا

 «هربب اوشيعيو «هقزرب اوعتمتي تب نأ دابعلاب حيبقلا نم سيلأ

 اليلد كلذ سيلأ ؟هيصاعمو هطخاسم ىلع كلذب نونيعتسي مهو

 دمحلا هلف ؟هفطل ميمعو «هحفصو هوفعو «هربصو هملح ىلع
 . اًنطابو اًرهاظو ءاّرخآو الوأ

 «تاقولخملا هذه يف لقاعلا ربدت املك هنأ لصاحلاو

 امو ةعنصلل هلمأت دادزاو «تاعدتبملا عئادب يف ه هركف لغلغتو

 تقلخ اهنأ كلذب ملع ٠ ةمكحلاو ربلا فئاطل نم اهيف عدوأ

 ىلع «تالالد بتكو «تايآ فئاحص اهنأو «قحلابو قحلل
 نم لسرلا هب تربخأ امو «هتينادحوو هسفن نع هللا هب ربخأ ام

 ءاصعتسا الو ريبدت اهل سيل «تارخسم اهنأو ءرخآلا مويلا

 . اهفّرصمو اهربدم ىلع
 «نورقتفم هيلإ مهلك يلفسلاو يولعلا ملاعلا نأ فرعتف

 «تاقولخملا عيمج نع تاذلاب ينغلا هنأو «نودماص هيلإو

 .هاوس بر الو هللا الإ هلإ الف
 ا یوا : ىلاعت لاق مث (171-1765)

 و 2 ُدَمَأ انما یاو مّ بك موب ادادنآ هلل نود

 4 00 امي ل نأ َباَدَمْل زیب TT یر

 رو اوُعَبَتأ ترِدلا نم اوُعِبتأ دل ًاَرَبَت ذإ ه ِباّدَعْلأ

 ا أ آيل ل 5 تايشألا هب تمطقو

 . اهيف ثب هنأ اهنمو :ب يف(١)



 نيب امل ىلاعت هنإف ءاهلبق امب ةيآلا هذه لاصتا نسحأ ام

 ىلإ ةلصوملا ةعطاسلا اهنيهاربو «ةعطاقلا اهتلدأو هتينادحو

 عم سالا نيل نأ انه ركذ ءكش لكل ةليزملا «نيقيلا ملع
 ءارظن : يأ لل اًدادنأ نيقولخملا نم ذختي نم ماتلا نايبلا اذه

 ميظعتلاو «ةبحملاو ةدابعلاب هللا يف مهيواسي ءءالثمو

 . ةعاطلاو

 - ديحوتلا نايبو «ةجحلا ةماقإ دعب - ةلاحلا هذهب ناك نمو

 ركفتلاو «هتايآ ربدت نع ضرعم وأ «هل قاشم هلل دناعم هنأ ملع

 هيلع تقح دق لب «كلذ يف رذع ىندأ هل سيلف «هتاقولخم يف

 ال للا عم دادنألا نوب نيذلا ءالؤهو «باذعلا ةملك

 هب مهنووسي امنإو «ريبدتلاو قزرلاو قلخلا يف هللاب مهنووسي

 .هيلإ مهوبرقيل مهنودبعيف «ةدابعلا يف
 امنإو ءدن هلل سيل هنأ ىلع ليلد و :هلوق يفو

 E SEBE هل اًدادنأ تاقولخملا ضعب ر اولعج نوكرشملا

 ف تاع لاق امك عملا نم اطراف اًظفلو
 وتلا ن رهو مأ ضرالآ ىف ميا ان ا ا 1 فرعت

 نإ كلش ني ايي ا ا وابو ثا آه اهي اأ لإ ىه

 ي

 هريغو .قلاخلا وه هللا نأل .هلل اًدن سيل قولخملاف

 ينغلا وه هللاو «قوزرم هادع نمو «قزارلا برلاو «قولخم

 نوصقان ديبعلاو «هوجولا لك نم لماكلا وهو «ءارقفلا متنأو
 هل سيل قولخملاو ءراضلا عفانلا وه هللاو «هوجولا عيمج نم

 نم لوق نالطب ايي اًملع ملعف ءءيش رمألاو رضلاو عفنلا نم

 وأ ءاّيبن وأ اًكلم ناك ءاوس ءاًدادنأو ةهلآ هللا نود نم ذختا

 ةبحملل قحتسملا وه هللا نأو «كلذ ريغ وأ اًمنص وأ ءاًسلاص
 َندلاَوا# :هلوقب نينمؤملا هللا حدم اذهلف «ماتلا لذلاو ءةلماكلا

 26 ءمهدادنأل دادنألا لهأ نم :يأ ون اًح ٌّدَّسَأ اَونَماَ

 نم اوّبحأ مهنألو ءاهب اوكرشأ ءالؤهو «هل مهتبحم اوصلخأ

 حالص نيع يه هتبحم يذلا «ةقيقحلا ىلع ةبحملا قحتسي

 نم قحتسي ال نم اوبحأ نوكرشملاو «هزوفو هتداعسو دبعلا
 .هرمأ تتشتو .هداسفو دبعلا ءاقش نيع هتبحمو ءاًئيش بحلا

 ذاختاب «اًريكظ َندَلا یب زكَو# :هلوقب هللا مهدعوت اذهلف
 نع مهدصب قلخلا اوملظو «دابعلا بر ريغل دايقنالاو دادنألا

 فرض اوف ميسر خ00 ليس
 5 «مهراصبأب اًنايع ةمايقلا موي :يأ «تباَدَمْلأ نوري إل

 اًمزاج اًملع اوملعل : يأ #بادعلأ ديس هَّسأ َّنَأَو امیج هني هول

 ةوقلا نم اهيف سيل مهدادنأ نأو ءاهلك هلل ةردقلاو ةوقلا نأ

 ٣- :تايآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت ٠٠١-٠١۷
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 امك ال ءاهزجعو اهفعض مويلا كلذ يف مهل نيبتيف « 7

 اهنأو ايش رمألا نم اهل نأ اونظو ءايندلا يف مهيلع هبتشا

 قحو «مهيعس لطبو «مهنظ باخف «هيلإ مهلصوتو هيلإ مهبرقت 3

 نغت ملو ءاّئيش مهدادنأ مهنع عفدت ملو «باذعلا ةدش مهيلع

 نم ءاهنم ررضلا مهل لصحي لب «عفنلا نم ةرذ لاقثم مهنع

 يتلا لّصؤلا مهنيب تعطقتو «نيعباتلا نم نوعوبتملا أربتو

 هللا رمأ ريغ ىلعو «هللا ريغل تناك اهنأل ءايندلا يف تناك

 «مهلامعأ تلحمضاف «هل ةقيقح ال يذلا لطابلاب ةقلعتمو

 نأو «نيبذاك اوناك مهنأ 9 نيبتو «مهلاوحأ تشالتو

 مهيلع تبلقنا ءاهتجيتن لوصحو اهعفن نولمؤي يتلا مهلامعأ
 ءاّدبأ اهنم نوجرخي ال رانلا يف نودلاخ مهنأو «ةمادنو ةرسح

 «لطابلا اوعبتا مهنأب كلذ ؟نارسخ نارسخلا اذه دعب لهف

 «قلعتم ريغب اوقلعتو ءوجرم ريغ اوجرو لطابلا لمعلا اولمعف
 . اهقلعتم نالطبب لامعألا تلطبف

 ءاهيف لمألا نم مهتاف امب ةرسحلا تعقو تلطب املو .

 قحلا كلملا هللاب قلعت نم فالخب اذهو ءررضلا ةياغ مهترضف



 ىناثلا ءزجلا

 عضو دق اذهف «هعفن اجرو «ههجول لمعلا صلخأو «نيبملا

 زافف «قحلاب اهقلعتل ءاّقح هلامعأ تناكف .هعضوم يف قحلا

 لاق امك « ؟ طقم ريغ ير الع عار جرو «هلمع ةجيتنب

 تيم 00 لأ هلا ليس نع ْأوُدَصَو أوُرَنَك لا : ىلاعت

 رک ميت ني نل وهو دمحم لڪ لز امي اوما تحصل وايو اوما
D2ع ا  

 5 ر لي امي اورفك بلا س 0 ما حلصأو متاس مهن

 . 4 مهلَتمأ سال هلا برص هب کلک مَ ني قل أو وثم

 نم اوأربتيف ايندلا ىلإ اودري نأ نوعباتلا ىنمتي ذئنيحو

 صالخإ ىلع اولبقيو «هللاب كرشلا اوكرتي نأب «مهيعوبتم
 لاهمإ تقو تقولا سيلو ءرمألا تاف تاهيهو «هلل لمعلا

 «هنع اوهن امل اوداعل اودُر ولف ءةبذك مهف اذه عمو ءراظنإو

 ىلع اًظيغو اًقنح ءاهنونمتي ينامأو «هنولوقي لوق وه امنإو
 نيعوبتملا رف «مهبنذ بنذلاو مهنم اوأربت امل نيعوبتملا

 :رمألا يضف امل هعابتأل لوقي اذه عمو «سيلبإ رشلا ىلع

eهد حس  

 PER ل ل

 شالا اناني )14-170١(

 هّنِإ نطَيشلأ ٍتوطْح ْأمْيَح اَلَو
 ال ام لآ لع الوقت ناو حت ر ساب

 ترك وکو اتابا٤ يلع الا 1 عی لہ اولا ا درا 1م اویا
 سانلل باطخ اذه َنوُدَتْهَي الو ايس توليب ال مشوا 3 ءو

 نأ مهرمأ نأب مهيلع نتماف «مهرفاكو مهنمؤم «مهلك
 هكاوفو رامثو بوبح نم «ضرألا يف ام عيمج نم

 سيل «هلوانت مكل اللحم : يأ الع اهنوك ةلاح «تاناويحو

 هجو ىلع وأ ةمرحم ةلماعمي الصحم الو ءةقرس الو بصغب

 . مرحم ىلع اًنيعم وأ ءمرحم

 ءريزنخلا محلو «مدلاو ةتيملاك ثيبخب سيل : يأ «اًبّيط#
 يف لصألا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفف ءاهلك ثئابخلاو

 امإ :ناعون مرحملا نأو ءاًعافتناو الكأ «ةحابالا نايعألا

 مرحم امإو «بيطلا دض وه يذلا ثيبخلا وهو «هتاذل مّرحم

 «هب هدابع قح وأ هللا قح قلعتل مرحملا وهو «هل ضرع امل
 ةينبلا ميقي ام ردقب لكألا نأ ىلع ليلد هيفو «لالحلا دض وهو

 .رمألا رهاظل هكرات مثأي «بجاو

 - مهحالص نيع وه ذإ - هب مهرمأ ام عابتاب مهرمأ املو
 ءاهب رمأي يتلا هقرط : يأ 4ْنطْيَشلَأ ٍتوَطُخ# عابتا نع مهاهن

 يف :لخ ديو ملظو:قوشفو رك: نم ءيضاعملا عينج هو
 اًضيأ هيف لخديو «كلذ وحنو «ماخلاو «بئاوسلا ميرحت كلذ

 1١۸-٠۷١ :تايآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت -1

 .ةمرحملا تالوكأملا لوانت

 ديري الف «ةوادعلا رهاظ :يأ بم ودع كَ ُّنِإ»
 ملف «ريعسلا باحصأ نم اونوكت نأو «مكشغ الإ «مكرمأب

 قدصأ وهو - انربخأ ىتح «هتاوطخ عابتا نع انيهنب انبر فتكي

 ؛كلذب فكي ملف «هنم رذحلل ةيعادلا هتوادعب - نيلئاقلا

 اهمظعأو «ءايشألا حبقأ هنأو «هب رمأي ام ليصفتب انربخأ ىتح

 : لاقف ةدسفم

 ءهبحاص ءوسي يذلا رشلا :يأ وسلب مكتمأي اَمَتِإل

 4اك :هلوق نوكيف «يصاعملا عيمج كلذ يف لخديف
 نم ءاشحفلا نأل «ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم

 «لتقلاو ءرمخلا برشو ءانزلاك «هحبق ىهانت ام «ىصاعملا

 نقع دل نك م ام ك وجر < ا
 لوقلا كلذ يف لخديف نوم ال ام ولأ لع لع اووف نآو#

Eا زيا فاطر نيل  

 هتبثأ ام هنع ىفن وأ «هلوسر هب هفصو وأ «هسفن هب فصو

 الب هللا ىلع لاق دقف ءهسفن نع هافن ام هل تبثأ وأ «هسفنل

 هللا نم اهّدبَع نم بّرقت اًناثوأو ءاّدن هلل نأ معز نمو «ملع

 وأ ءاذك لحأ هللا نإ :لاق نمو .ملع الب هللا ىلع لاق دقف

 دقف «ةريصب ريغب ءاذك نع ىهن وأ ءاذكب رمأ وأ ءاذك مرح

 نم فنصلا اذه قلخ هللا نإ :لاق نمو «ملع الب هللا ىلع لاق

 ىلع لاق دقف «كلذب هل ناهرب الب ةينالفلا ةلعلل تاقولخملا

 . ملع الب هللا

 لوأتملا لوأتي نأ ءملع الب هللا ىلع لوقلا مظعأ نمو

 نم ةفئاط اهيلع حلطصا ٍناعم ىلع هلوسر مالك وأ «همالك

 هللا ىلع لوقلاف ءاهدارأ هللا نإ :لوقي مث «لالضلا فئاوط

 ناطيشلا قرط ربكأو ءاهلمشأو تامرحملا ربكأ نم ملع الب

 وه اهيلإ وعدي يتلا ناطيشلا قرط هذهف ءاهيلإ وعدي يتلا
 امب قلخلا ءاوغإ ىلع مهعادخو مهركم نولذبيو «هدونجو

 . هيلع نوردقي

 يذ ءاتيإو ءناسحالاو لدعلاب رمأي هنإف ىلاعت هللا امأو

 دبعلا رظنيلف «يغبلاو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنيو «ىبرقلا
 هللا يعاد عبتتأ ؟نيبزحلا يأ نمو ءوه نييعادلا يأ عم ءهسفن

 لك يذلا «ةيورخألاو ةيويندلا ةداعسلاو ريخلا كل ديري يذلا

 يف حابرألا عيمجو «هتمدخ يف زوفلا لكو «هتعاطب حالفلا

 الإ رمأي ال يذلا ءةنطابلاو ةرهاظلا معنلاب معنملا هتلماعم

 يذلا «ناطيشلا يعاد عبتت مأ ءرشلا نع الإ ىهني الو ءريخلاب

 ىلع هدهجب ىعسيو ءرشلا كل ديري يذلا ءناسنالا ودع وه
 لكو ءهتعاط يف رشلا لك يذلا ؟ةرخآلاو ايندلا يف ككالهإ



 يناثلا ءزجلا

 نع الإ ىهني الو ءرشب الإ رمأي ال يذلاو «هتيالو يف نارسخلا

 .ريخ
 ام عابتاب اورمأ اذإ «نيكرشملا لاح نع ىلاعت ربخأ مث

 «كلذ نع اوبغر - هفصو مدقت امم - هلوسر ىلع هللا لزنأ

 .ءابآلا ديلقتب اوفتكاف 58 با هع اَلا آم عت لب# :اولاقو

 لهجأ مهؤابآف ءاذه عمو «ءايبنألاب ناميالا يف اودهزو

 اذهف «ةيهاو قحلا درل ةهبش هذهو ءالالض مهدشأو «سانلا

 مدعو «هنع مهتبغرو «قحلا نع مهضارعإ ىلع ليلد

 قحلا ناكل «مهدصق نسحو «مهدشرل اوده ولف ‹مهفاصنإ

 «هريغ نيبو هنيب نزاوو «هدصق قحلا لعج نمو «دصقلا وه

 . اًمصنم ناك نإ هعبتاو ءاًعطق قحلا هل نيبت
 ىلا لمك اوُرَوَك َنِلا لمر 0000000
 امل 4نو ال رهف ىع مكب مم ادبر اعد الإ ُمَمْي ال

 كلذل مهدرو «لسرلا هب تءاج امل مهدايقنا مدع 0

 نيبيجتسم الو < «قحلل نيلباق ريغ مهنأ كلذ نم ملع ءديلقتلاب

 «مهدانع نع اولوزي نل مهنأ دحأ لكل اًمولعم ناك لب «هل

 - ناميإلا ىلإ مهل يعادلا ءاعد دنع - مهلثم نأ ىلاعت ربخأ

 لوقي امب ملع اهل سيلو ءاهيعار اهل قعني يتلا مئاهبلا لثمك
 هب موقت يذلا توصلا درجم نوعمسي مهف ءاهيدانمو اهيعاد

 اوناك اذهلف «مهعفني اًهقف هنوهقفي ال مهنكلو «ةجحلا مهيلع
 رظن نورظني ال اًيمُع «لوبقو مهف عامس قحلا نوعمسي ال امص

 . مهل ريخ هيف امب نوقطني الف اًمكُب «رابتعا

 لب «حيحص لقع مهل سيل هنأ هلك كلذل بجوملا ببسلاو
 نأ لقاعلا بيرتسي لهف ءالهجلا لهجأو ءءاهفسلا هفسأ مه

 ماحتقا نع يهنو .داسفلا نع ديذو ءداشرلا ىلإ يعد نم

 «هميعنو هزوفو ءهحالفو هحالص هيف امب رمأو «باذعلا

 ىلع رانلا محتقاو «هبر رمأ نع ىلوتو «حصانلا ىصعف
 نم ةكسم هل سيل اذه نأ - قحلا ذبنو «لطابلا عبتاو «ةريصب
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 .ءاهفسلا

 ام تبي نم اولڪ اَويَماَ بِلا اھا ۷۷

 تود هايل رڪ نإ ي اوركْشآَو کتفزر

 اف ا هلا ا لا مخك مدل
 رمأ اذه غدي ورع هلأ نإ لَ تإ ا داع الو غا ی ضا

 نوعفتملا مه هنأ كلذود ماعلا رمألا كعب ةصاخ. نينعؤملل

 مهرمأف «مهناميإ ببسب «يهاونلاو رماوألاب ةقيقحلا ىلع
 اهلامعتساب «هماعنإ ىلع هلل ركشلاو «قزرلا نم تابيطلا لكأب
 هب رمأ امب مهرمأف «هيلإ لصوي ام ىلع اهب يوقتلاو «هتعاطب

 مرح مَنِ 0
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 الضاد تبطل نب أوك لسا اياب :هلوق يف نيلسرملا

 لقي مل انهو «حلاصلا لمعلا وه ةيآلا هذه يف ركشلاف

 ةصلاخ «قزرلا نم تابيطلا هل هللا حابأ نمؤملا نأل ؛«اَلالح»
 . هل سيل ام لوانت نع هزجحي هناميإ نألو «ةعبتلا نم

 لدف .هوركشاف : يأ تود ُهاّيِإ رڪ نإ# :هلوقو

 هركش نم نأ امك «هدحو هدبعي ملف هللا ركشي مل نم نأ ىلع

 بيطلا لكأ نأ ىلع اًضيأ لديو «هب رمأ امب ىتأو «هدبع دقف

 ؛معنلا بيقع ركشلاب رمألاو «هلوبقو حلاصلا لمعلل ببس
 «ةدوقفملا معنلا بلجيو «ةدوجوملا معنلا ظفحي ركشلا نأل

 .ةدوجوملا معنلا ليزيو ةدوقفملا معنلا رفني رفكلا نأ امك

 «ثئابخلا ميرحت ركذ تابيطلا ةحابإ ىلاعت ركذ املو

 ةيكذت ريغب تام ام : يهو 4ةَّبْيَمْلا ْمُكِنَع مرح اإ :لاقف

 نألو ءاهسفن يف اهتءادرل ءةرضُم ةثيبخ ةتيملا نأل «ةيعرش
 یاو نیش نانو ركنا هرم وع نك نأ يلغألا
 لالح هنإف ءرحبلا كمسو دارجلا ةتيم مومعلا اذه نم عراشلا

 . بيط

 رخال اهيا نادك عرفت يأ «مّدلَأَو

 حبذي يذلاك « هللا ريغل حبذ : يأ # هلا رمل هب لأ امر

 اذهو ءاهوحنو روبقلاو ءراجحألا نم «ناثوألاو مانصألل

 سانجأ نايبل هب ءيج «تامرحملل رصاح ريغ روكذملا

 مومعف (ِتيط# :هلوق موهفمب اهيلع لولدملا ثئابخلا
 ابنِ الكحل :هلوق نم «ةقباسلا ةيآلا نم دافتست تامرحملا

 .مدقت امك

 اًهيزنتو ءانب افطل ءاهوحنو ثئابخلا هذه انيلع مرح امنإو
 مرحملا ىلإ ءىجلأ : يأ # َّرطْصأ ِنَمَهل اذه عمو ءرضملا نع

 «مرحملل بلاط ريغ : يأ اَب َريَغ# هاركإ وأ مدعو عوجب
 : يأ داع الو هعوج مدع عم وأ «لالحلا ىلع هتردق عم

 وهو رطضا نمف «ءاًرارطضا هل حيبأ ام لوانت يف دحلا زواجتم

 اهيلع ديزي الف ةرورضلا ردقب لكأو «لالحلا ىلع رداق ريغ

 . 4 هلع [ حانج : يأ] كلا 6م

 هيلع ناك ام ىلإ رمألا عجر '"”حانجلا عفترا اذإو

 هديب يقلي نأ يهنم لب «لكألاب ٌرومأم ةلاحلا هذهب ناسنإلاو

 . هسفن لتقي نأو .ةكلهتلا ىلإ
 «تام ىتح لكألا كرت نإ مثأيو «لكألا هيلع اَذِإ بجيف

 ىلاعت هتمحر نم ةعسوتلاو ةحابالا هذهو «هسفنل التاق نوكيف

 حانجلا ةملك قوفو (حانجلا عفترا اذإو) :أ يف (1) .ضرم :ب يف )١(

 . (مثالا عفترا اذإو) اذكه ةلمجلا تدرو : ب يفو (مثالا) ةملك



 يناثلا ءزحلا

 ةياغ نيبسانملا نيميركلا نيمسالا نيذهب اهمتخ اذهلف «هدابعب
 . يح ٌرَوُفَح هللا نإ :لاقف ءةبسانملا

 ناسنإلا ناكو ءنيطرشلا نيذهب اًطورشم لحلا ناك املو
 - اهقيقحت يف ءاصقتسالا مامت يصقتسي ال امبر ةلاحلا هذه يف

 «لاحلا هذه يف هيف أطخأ ام هل رفغيف ءروفغ هنأ ئلاعت ربخأ

 .ةقشملا هساوح تبهذأو «ةرورضلا هتبلغ دقو اًصوصخ
 تارورضلا» :ةروهشملا ةدعاقلا ىلع ليلد ةيآلا هذه ىفو

 نقع تالا هل رفا ور لك .ةتارزلتحملا حف
 ءاّرخآو الوأ ركشلاو دمحلا هلف] ء«نمحرلا كلملا هل هحابأ
 .[اًنطابو اًرهاظو

j )10- ۱۷0بتكلا نا 000 شكك لا  

 0 مب ىف وماي اَم کيل ڈیل ات ےہ تورو

 ه ميلا ُباَدَع ا رع

 اَ ٌوَرِفْمَمْل 00 ئَدُهْلاب كلا اَورَكْشآ نب
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 ماطحلاب هنع ضوعت نمف «هومتکی الو سانلل هونيبي نأ ؛هلهأ
 الإ زهنولكي ىف توكأي ام :كئلوأف ءهللا رمأ ذبنو «يويندلا
 حبقأب مهل لصح امنإ «هوبستكا يذلا نمثلا اذه نأل ه(َراّتلَأ

 سنج نم مهؤازج ناكف «تامرحملا مظعأو «بساكملا

 .ميلظع
 مهيلع طخس دق لب ةي مي هلأ مهمل الو»

 . رانلا باذع نم مهيلع مظعأ اذهف «مهنع ضرعأو

 ءةليذرلا قالخألا نم مهرهطي ال :يأ ميري الرول

 امنإو ءاهيلع ءازجلاو اضرلاو حدملل حلصت لامعأ مهل سيلو

 اهبابسأ مظعأ يتلا ةيكزتلا مدع بابسأ اولعف مهنأل مهكزي مل
 .هيلإ ةوعدلاو «هب ءادتهالاو هللا باتكب لمعلا

 ةلالضلا اوراتخاو «هنع اوضرعأو «هللا باتك اوذبن ءالؤهف

 الإ مهل حلصي ال ءالؤهف «ةرفغملا ىلع باذعلاو «ىدهلا ىلع

 !!؟اهيلع دلجلا مهل ىنأو ءاهيلع نوربصي فيكف ءرانلا

 بابسأ هعنمو «لدعلاب هتازاجم وهو «روكذملا كلذ

 َبَكڪْلا َلَّدَم ها ايا اهاوس راتخاو اهابأ نمم «ةيادهلا

 ءيسملاو «هناسحإب نسحملا ةازاجم قحلا نمو قحاب

 لدي ام يحلب بكححلا َلَّرَسا# :هلوق يفف اًضيأو هتءاسإب
 «لطابلا نم قحلا نييبتو «هقلخ ةيادهل هلزنأ هللا نأ ىلع

 نأب قيقح وهف هدوصقم نع هفرص نمف «لالضلا نم ىدهلاو

 .ةبوقعلا مظعأب ىزاجي

 ١۷٤-١۷١ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 ل اة
 24 Gey رند دلو ْث

 هاتي آمي لبو
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 نإو :يأ ريب يناقش نإ بتكلا ىف اوفكتخأ لا هول
 وأ «هضعبب اورفكو ءهضعبب اونمآف «باتكلا يف اوفلتخا نيذلا

 4قاَتِش نل مهتادارمو مهئاوهأ ىلع هوفرصو هوفرح نيذلا
 باتكلا 0 دق مالا ا ییا «ةداحم يا

 فالخب ءمهقارتفا كلذ ىلع بترتو «مهقاقش رثكو «مهرمأ

 مهنإف ( ءيش لك يف هومكحو هب اونمآ نيذلا باتكلا لهأ

 للا لزنأ امل نيمتاكلل ديعولا تايآلا هذه تنمضت دقو

 ال هللا نأو ءطخسلاو باذعلاب ايندلا ضرع هيلع نيرثؤملا

 كلذ يف ببسلا ركذو «ةرفغملاب الو «قيفوتلاب مهرهطي

 رايتخا كلذ ىلع بترتف «ىدهلا ىلع ةلالضلا مهراثيإب

 . ةرفغملا ىلع باذعلا

 قحلا ىلع لمتشم باتكلا نأو ءاهل ةلصوم اهنأ نوملعي يتلا

 وهف «هفلاخ نم لك نأو «قارتفالا مدعو هيلع قافتالل بجوملا

 . ملعأ هللاو «ةمصاخملاو ةعزانملاو ,قحلا نع دعبلا ةياغ يف



 ٍقِرْشَمْلا لبق مگ اولو نأ ا رل ( سل (۷۷)

 او يلو بتكلاو ڪلو رجالا روي واب َنَماَء نم رل
 ٍليِبَسلا َنأَو َنيكَسَمْلاَو تيلو قْرُشْلا ىود ءِ َنَع َكاَمْل

 ترول ةاكلا او َهوَلَّصلا ماما بار فو َنيَْتلَأَ

 ER نيأبل نيَو ِءاََصْلأَو اسأل ىف َِريَّصلَأَو أاوُدَهْنع ال
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 | َمهِدْهَعي

 الوت نأ لأ سل : ىلاعت لوقي وقتما ْمُه کوا وهَدَص بدلا
 دوصقملا ربلا وه اذه سيل : يأ # ٍبْرَمْلاَو ٍقِرْشَمْلا لبق ْمُكَسوُجُو

 يذلا ءانعلا نم لادجلاو هيف ثحبلا ةرثك نوكيف ءدابعلا نم

 سيل : يب هلوق ريظن اذهو «فالخلاو قاقشلا الإ هتحت سيل
 «بضغلا دنع هسفن كلمي يذلا ديدشلا امنإ ءةعرصلاب ديدشلا

 .:كلذ وخلو

 فوصوم ءدحاو هلإ هنأب :يأ ولاي ماء ْنَم رل ول
 . صقن لك نع هزنم «لامک ةفص لكب

 ريخأ وأ «هباتك يف هب هللا ربخأ ام لك وهو 4 آلا مول

 مهفصو نيذلا 4ِةَكْيلَمْلاَوال توملا دعب نوكي امم لوسرلا هب

 سنج : يآ «ٍبّتكلاو# ا هلوسر مهفصوو «هباتك يف انل هللا
 نمؤيف ءنآرقلا اهمظعأو ءهلوسر ىلع هللا اهلزنأ يتلا بتكلا

 ءامومع يلو ماكحألاو رابخألا نم هنمضت امب

 يلق «لام نم ناسنالا هلومتي ام لك وهو 4َلاَمْلأ ّقاَدَو

 بح :يأ «ءدّيُخ لع لاملا ىطعأ :يأ ءاّريثك وأ ناك

 هجرخي داكي الف «سوفنلل بوبحم لاملا نأ هب نيب «لاملا

 اذه ناك «ىلاعت هللا ىلإ اًبرقت هل هبح عم هجرخأ نمف «دبعلا

 وهو قدصتي نأ هبح ىلع لاملا ءاتيإ نمو «هناميال اًناهرب

 اذإ كلذكو ءرقفلا ىشخيو «ىنغلا لمأي «حيحش حيحص
 «لاحلا هذه ىف هنأل «لضفأ تناك ةلق نع ةقدصلا تناك

 جارغإ كلذكو ءرقفلاو مدعلا نم همهوتي امل «هكاسمإ بحي
 نآ## :ىلاعت لاق امك هلام نم هبحي امو «لاملا نم سيفنلا

 ىلع لاملا ىنآ نمم ءالؤه لكف نبض ام اوقف َّقَح لا اونا
 . هبح

 «كناسحإو كرب سانلا ىلوأ مهو ءمهيلع قفنملا ركذ مث

 نيذلا «مهرورسب حرفتو «مهباصمل عجوتت نيذلا براقألا نم
 براقألا دهاعت هقفوأو ربلا نسحأ نمف «نولقاعتيو نورصانتي

 . مهتجاحو مهبرق بسح ىلع «يلوقلاو يلاملا ناسحالاب

 نونغتسي ةوق مهل سيلو «مهل بساك ال نيذلا ىماتيلا نمو
 ىلاعت هنأ ىلع ةلادلا «دابعلاب [ىلاعت] هتمحر نم اذهو ءاهب

 ضرفو ءدابعلا ىصوأ دق هللاف .هدلوب دلاولا نم مهب محرأ

 نمك اوريصيل مهؤابآ َدَقُف نم ىلإ ناسحالا مهلاومأ يف مهيلع

 ٠١۷ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 ل ا ۲۷

 راول کوا
 بكل كسالي
 تاو قَرفْلا یودمەبح بحل املأ َناَءَوَنيَتلَاَ

 ماا بارلا فو ولالا لیسو ني

NaN \ 

AN xX 
 و عش هما

 هوجو أولوت نارا سا

 ور هع کما و

 ًاوُدَهعاَدإ مهد هر تودو وهلا َاَءَو َةَلَصلَ

 سيدك كوا نالا نیحو هلا اسابا فردا
 بکا ماا اج © ہما كلو واو 23
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 4-5 یس ویال قع نمف قالاي

 س رو م ےہ ےھف 0

 هلا
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 م

 وس

 ٍفورْعمْلاِب عانا اف ےک

 هرم رر و 0

 ادت همومك

 ر اصلا ن کک © ملأ بادل
 مکی بیک 5 ق رنتك بألا لت 5

 ِنيَدِلوْلل ةَيِصَوْلأ اريَح كرت نإ توما نس ماد

 دب ®0 و a ےس 2 حصر

 :هلدب نمف ©9 َنيِقَيمْلاَلعاَفَح فورما نالا

 7 نو هلو ربنا لص همت امت هیس ام دعب

 ميتي محر نمف « لمعلا سنج نم ءازجلا نألو ءهيدلاو دقفي مل

 . هميتي مجُر «هريغ
 رقفلا مهلذأو «ةجاحلا مهتنكسأ نيذلا مهو 4َنيِككَسَسْلاَول

 امب ءاهففخي وأ مهتنكسم عفدي امب «ءاينغألا ىلع قح مهلف
 تيا

 «هدلب ريغ يف هب عطقنملا بيرغلا وهو #«ٍليبَسلَأ َنْبأَو
 «هرفس ىلع هنيعي ام ب

 هيلع هللا معنأ نم ىلعف «فراصملا ةرثكو «ةجاحلا ةنظم هنوكل

 يذلا بيرغلا هاخأ محري نأ «هتمعن نم هلوخو «هتحارو هنطوب

 هئاطعإ وأ «هديوزتب ولو «هتعاطتسا بسح ىلع «ةفصلا هذهب

 4 داو

 نم فيفخت كلذ يسحب
5 

 م

 4لال اهريغو ملاظملا نم هبوني ام عفد وأ «هرفسل ةلآ
 «لاؤسلا بجوت جئاوحلا نم ةجاح مهل ضرعت نيذلا :يأ

 وأ «رومألا ةالو نم هيلع ةبيرض وأ «ةيانج شرأب يلتبا نمك

 سرادملاو دجاسملاك «ةماعلا حلاصملا ريمعتل سانلا لأسي

 فو اغ ناك نإو قح هل اذهف «كلذ وحنو ءرطانقلاو

 بتاكملل لام لذبو «هيلع ةناعالاو قتعلا هيف لخديف 4 ايل
 . ةمّلّظلا دنع وأ «رافكلا دنع ىرسألا ءادفو «هديس يفويل



 يناثلا ءزحلا

 ىلاعت هللا نأ اًرارم مدقت دق «ةرَكرلأ یاو َةَرَلَّصل ماقول

 لمكأو «تادابعلا لضفأ امهنوكل «ةاكزلاو ةالصلا نيب نرقي

 نزوي امهبو «ةيلامو «ةيندبو «ةيبلق تادابع «تابرقلا
 .ناقيالا نم هبحاص عم ام فرعيو «ناميالا

 مازلإب مازتلالا وه : دهعلاو «اوُدَهع اإ مهد تولوا
 ءاهلك هللا قوقح كلذ يف لخدف ءهسفنل دبعلا مازلإ وأ هللا

 ءاهتدهع تحت اولخدو ءاهومزتلاو هدابع اهب مزلأ هللا نوكل

 «مهيلع هللا اهبجوأ يتلا دابعلا قوقحو ءاهؤادأ مهيلع بجوو

 . كلذ وحنو «روذنلاو ناميألاك دبعلا اهمزتلا يتلا قوقحلاو

 ىلإ جاتحي ريقفلا نأل ؛رقفلا :يأ «ءآسأبأ ىف َيريَصلاَو
 ةيبلقلا مالآلا نم هل لصحي هنوكل «ةريثك هوجو نم ربصلا

 .هريغل لصحي ال ام «ةرمتسملا ةيندبلاو

 وأ عاج نإو ملأت هيلع ردقي ال امب ءاينغألا مّعنت نإف

 نإو ؛مّلأت ءاوهل قفاوم ريغ اًماعط لكأ نإو لت هلايع تعاج

 نم همهوتي امو هيدي نيب ام ىلإ رظن نإو < ءملأت داك وأ يرع

 ردقي ال يذلا دربلا هباصأ نإو ملا هل دعتسي يذلا لبقتسملا

 ربصلاب رمؤي بئاصم اهوحنو هذه لکف < ملأت هعفد ىلع

 . اهيلع هللا نم باوثلا ءاجرو «باستحالاو ءاهيلع

 ىمح نم «هعاونأ فالتخا ىلع ضرملا :يأ 4يت
 وحنو عبصالاو سرضلا ی رفع يجود اوو ‹حورقو
 « فعضت سفنلا نأل ؛ كلذ ىلع ربصلا ىلإ اخي هنإف كلذ

 اًصوصخ «سوفنلا ىلع ةقشملا ةياغ يف كلذو ءىملأي نديلاو

 .[ىلاعت] هللا باوثل اًباستحا ربصلاب رمؤي هنإف «كلذ لواطت عم

 ء«مهلاتقب رومأملا ءادعألل لاتقلا تقو :يأ أيا نمي

 نم ناسا جيو «سفنلا ىلع ةقشملا ةياغ قشي دالجلا نأل

 كلذ يف ربصلا ىلإ جيتحاف ءرسألا وأ ءحارجلا وأ «لتقلا

 رصنلا هنم يذلا ء[ىلاعت] هللا باوثل ءاجرو ءاّباستحا

 .نيرباصلا اهدعو يتلا ةنوعملاو

Eةنسحلا دئاقعلا نم ركذ امب نوفصتملا :يأ  

 قالخألاو «هرونو هناهربو «ناميالا راثآ يه يتلا لامعألاو

 َنيِدلا# مه كتلوأف « ةيناسنالا هتقيقحو ناسنإلا لامج يه يتلا

 . مهناميإ تقّدص مهلامعأ نأل «مهناميإ يف ادص

 اولعفو ءروظحملا اوكرت مهنأل دملا ْمُه َكِيَْوأَول
 ءريخلا لاصخ لك ىلع ةلمتشم رومألا 0 نأل ؛رومأملا

 نألو ءهلك نيدلا هيف لخدي دهعلاب ءافولا نأل ءاّموزلو اًئمضت
 نمو «تادابعلا ربكأ ةيآلا هذه يف اهيلع صوصنملا تادابعلا

 نوقداصلا راربألا ءالؤهف «موقأ اهاوس امب ناك اهب ماق

 .نوقتملا

 ٠۷۹۰۱۷۸ :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲

 باوثلا نم «ةثالثلا رومألا هذه ىلع هللا بتر ام ملع دقو

 اذه [لثم] يف هليصفت نكمي ال امم «يورخألاو يويندلا

 . عضوملا

GE # (741۷۸)املا مک بيك انما نیلا  

 نالو دلا دملا راب ل
 نَه هو م دَر نم فيِ كل نسحب هل ادو فورعملاب ما

 يلوا هح ٍصاَصِقْلا ىف مککو ه یا ُكاَدَع ُمَلَه َكِلَك َدمَب كدت

 «نينمؤملا هدابع ىلع ىلاعت نتمي ومَن ْمُكَلَمَل بألا
 نأو «هيف ةاواسملا :يأ للا ىف اصلا مهيلع ضرف هنأب

 لدعلل ةماقإ «لوتقملا اهيلع لتق يتلا ةفصلا ىلع لتاقلا لتقي

 ١ .دابعلا نيب طسقلاو

 ا «نينمؤملا مومعل باطخلا هيجوتو
 يلو ةناعإ هسفنب لتاقلا ىتح «لتاقلا ءايلوأ ىتح مهلك مهيلع

 ال هنأو «لتاقلا نم '''هنيكمتو «صاصقلا بلط اذإ لوتقملا

 نم يلولا اوعنميو ءدحلا اذه نيب اولوحي نأ مهل زوجي

 ءاويإ نم مههبشأ نمو ةيلهاجلا ةداع هيلع امك «صاصتقالا

 . نيثدحملا

 اهقوطنمب لخدي 4 داب لَ :لاقف كلذ ليصفت نب مث

 ركذلاو ءركذلاب ىثنألاو «قنأْلاب ينالوا ءركذلاب ركذلا

 ىثنألا» :هلوق موهفم ىلع اًمدقم اهقوطنم نوكيف «ىثنألاب
 . ىثنألاب لتقي ركذلا نأ ىلع «ةنسلا ةلالد عم «ىشنألاب

 نالتقي الف ءاولع نإو ناوبألا اذه مومع نم جرخو

 ام # صاَصِقْلا © :هلوق يف نأ عم «كلذب ةنسلا دورول «دلولاب

 يف ام نألو «هدلوب دلاولا لتقي نأ لدعلا نم سيل هنأ ىلع لدي

 الإ هدلول لتقلا نم هعنمي ام «ةمحرلاو ةقفشلا نم دلاولا بلق

 .هل دلولا نم اًدج ةديدش ةيذأ وأ ءهلقع يف لالتخا ببسب

 يف ةيآلا نأ عم ءةنسلاب رفاكلا اًضيأ مومعلا نم جرخو
 .ةصاخ نينمؤملا باطخ

 َدْبعلاَو# هودعب هللا يلو لتقي نأ لدعلا نم سيلف اًضيأو
 .تفلتخا وأ امهتميق تواست «ىئنأ وأ ناك اًركذ 4ٍَ

 ريغ هنوكل «دبعلاب لتقي ال رحلا نأ ىلع اهموهفمب لدو
 «ملعلا لهأ ضعب اهموهفمب ذخأ «قنألاب قالا هل واسم
 . كلذ هجو مدقتو «ةارملاب لجرلا لك رجب لف

 يف دوقلا بوجو لصألا نأ ىلع ليلد ةبآلا هذه يفو

 يخأ ني مل نع نم نمف :لاق اذهلف نع لدب ةيدلا نأو «لتقلا

 افع وأ «ةيدلا ىلإ لتاقلا نع لوتقملا يلو افع : يأ ءى

 ا نع نم قنألاب



 يناثلا ءزجلا

 نوكتو «ةيدلا بجتو «صاصقلا طقسي هنإف «ءايلوألا ضعب

 بجو «هنع افع اذإف «يلولا ىلإ ةيدلا رايتخاو دوقلا يف ةريخلا
 نم «ٍفوُرعَمْلاب آم لتاقلا عبتي نأ [لوتقملا يلو :يأ] يلولا ىلع

 ءاضتقالا نسحي لب «قيطي ال ام هلمحي الو هيلع قشي نأ ريغ

 .هجرحي الو «بلطلاو

 الو لطم ريغ نم 4ٍب لإ آد لتاقلا ىلع«و»
 وفعلاب هيلإ ناسحالا ءازج لهف «ةيلوق وأ ةيلعف ةءاسإ الو صقن
 يف تبث ام لك يف هب رومأم اذهو ءءاضقلا نسحب ناسحالا الإ

 «فورعملاب عابتالاب قحلا هل نم رومأم «ناسنالل سانلا ممذ

 , ناسحإب ءادألاب قحلا هيلع نمو

 وفعلا ىلع ثحو قيقرت أ ْنِم ُمَل َِنُع نمف :هلوق يفو
 «هينأ# :هلوق ىفو ءاّناجم وفعلا كلذ نم نسحأو ءةيدلا ىلإ
 ةا ا ةر داول نأ "ع و لااا قله د
 رئاس نأ ىلوأ باب نمو ءاهنم لتقلاب جرخي ملف «ناميالا
 صقني امنإو ءاهلعاف اهب رفكي ال رفكلا نود يه يتلا يصاعملا

 ٠ .هناميإ كلذب
 مد نقتحا «مهضعب افع وأ «لرتقملا ءايلوأ افع اذإو

 مف :لاق اذهلو ءمهريغ نمو مهنم اًموصعم راصو «لتاقلا
 يف :يأ 4 هيأ با دع مَ وفعلا دعب : يأ # َكِلَذ دعب ئدّتغأ

 م هنأل مدقت امم ذخؤيف E امأو ءةرخآلا

 . كلذب هلتق بجيف «هل

 هنأ ىلع لدت ةيآلا نإف «لتقلاب ميلألا باذعلا رسف نم امأو

 ءاملعلا ضعب لاق كلذبو ءهنع وفعلا زوجي الو «هلتق نيعتي

 .هريغ ةيانج ىلع ديزت ال هتيانج نأل ؛لوألا حيحصلاو

 ‹صاصقلا ةيعورشم يف ةميظعلا هتمكح ىلاعت نيب مث

 ءءامدلا كلذب نقحنت : يأ ةع ٍصاَصِقْلا ىف كرل :لاقف
 داكي ال «لتق اذإ لوتقم هنأ فرع نم نأل ءءايقشألا هب عمقنتو

 هريغ كلذب رعذنا الوتقم لتاقلا يئر اذإو «لتقلا هنم ردصي

 لصحي مل ءلتقلا ريغ لتاقلا ةبوقع تناك ولف ءرجزناو
 دودحلا رئاس اذكهو ءلتقلاب لصحي يذلا رشلا فافكتا

 ةمكح ىلع لدي ام راجزنالاو ةياكنلا م اهيف «ةيعرشلا

 . ريثكتلاو ميظعتلا ةدافال «ةأيحلا» ركن ركنو «رافغلا ميكحلا

 لوقعلا لهأ الإ هتقيقح فرعي ال مكحلا اذه ناك املو

 ءمهريغ نود باطخلاب مهصخ «ةليقثلا بابلألاو ءةلماكلا

 اولمعي نأ هدابع نم بحي ىلاعت هللا نأ ىلع لدي اذهو

 «مكحلا نم هماكحأ يف ام ربدت يف «مهلوقعو مهراكفأ

 هلدعو «هدمحو هتمكح لامكو ءهلامك ىلع ةلادلا حلاصملاو

 .ناسحالاب : ب يف(١) حدملا قحتس سا دقف ةباثملا هذهب ناك نم نأو .ةعساولا هتمحرو

 ١8٠-185 :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 بر مهادانو «باطخلا مهيلإ هجو نيذلا بابلألا يوذ نم هنأب

 .نولقعي موقل افرشو الضف كلذب ىفكو «بابرألا

 فرعو «هبر فرع نم نأ كلذو دوعن ڪم : هلوقو
 ةعيدبلا مكحلاو ةميظعلا رارسألا نم هعرشو هنيد يف ام

 مظعيو هللا رمأل داقني نأ كلذ هل بجوأ «ةعيفرلا تايآلاو
 . نيقتملا نم نوكي نأ كلذب قحتسيف ؛ ا رف هس ام

 كرر نإ ٌتَوَمْل 4 کسا َرصَح ا مکی بیک (187- ۱۸۰)

 ْنَض © نقلا لع اًقَح يفورعملاب َنيوَأْلاَو نيل ُهّيِصْوْلأ اري
 نمف © ع یت هک 1 َّنِإ ولدي َنينلا لع همش كنف معمم اَمَدَعَب مادہ

 ٌروُفَع هللا نإ هيلع متا لق E و ني تا

 َرَصَح اَدِإ# نينمؤملا رشعم اي .مكيلع هللا ضرف :يأ 4م
 كالهلا ىلع فرشملا ضرملاك «هبابسأ : يأ #ُتوَمْلَ 2

 [اًلام : يأ] «اريَح دَر دق ناكو «كلاهملا بابسأ روضحو

 سانلا برقأو هيدلاول يصوي نأ هيلعف ءاقرع ريثكلا لاملا وهو
 راصتقا الو «فرس ريغ نم هلاح ردق ىلع «فورعملاب هيلإ
 «ةجاحلاو برقلا ىلع مهبتري لب «برقألا نود دعبألا ىلع

 . ليضفتلا لعفأب هيف ىتأ اذهلو

 نأل كلذ بوجو ىلع لد 4نيَِتُمْلا َلَع اًفَح :هلوقو
 ىوقتلا تابجوم نم هللا هلعج دقو «تباثلا وه قحلا

 .ةخوسنم ةيآلا هذه نأ نوري نيرسفملا روهمج نأ ملعاو

 ريغ نيبرقألاو نيدلاولا يف اهنأ ىري مهضعبو «ثيراوملا ةيآب
 «ليلد كلذب صيصختلا ىلع لدي مل هنأ عم «نيئراولا

 نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا هذه نإ :لاقي نأ اذه يف نسحألاو

 . يراجلا فرعلا ىلإ ىلاعت هللا اهدر «ةلمجم

 نم امهريغو نيثراولا نيدلاولل ردق ىلاعت هللا نإ مث

 نأ دعب «ثيراوملا تايآ يف فورعملا اذه نيثراولا براقألا

 نيدلاولا نم اوثري مل نميف مكحلا يقبو ءالمجم ناك

 وأ صخشب بجح نمم امهريغو ثرالا نم نيعونمملا
 سال وا مقررا رول مولا نونا نايل اد كو

 نيب عمجلا هب لصحيو «ةمألا هيلع قفتت لوقلا اذُهو «هربب
 ظحل مهنم لك امهب نيلئاقلا نم ًالك نأل «نيمدقتملا نيلوقلا

 .دروملا فلتخاو ءاظحلم

 "نأل «تايآلا نيب عمجلاو قافتالا لصحي عمجلا اذهبف

 لدي مل يذلا خسنلا ءاعدا نم نسحأ ناك «عمجلا نكمأ امهم

 حيحص ليلد هيلع

 نم نأ همهوتي امل «ةيصولا نم ا

 . هنإف :ب يف (۲)



 يناثلا ءزحلا

 rir مدس

 : يأ هلَدَب ْنَمَف# :ىلاعت لاق ءهب ىصو ام لدبي دق هدعب
 امدعب [: يأ] 24ُةَمِعَ اًمَدْعَبط مهريغ وأ نيروكذملل ءاصيالا

 الإو 4وي سيلا لع منا ام «هذيفنتو هقرط فرعو «هلقع

 0 ىلع مثالا امنإو ءهللا ىلع هرجأ عقو يصوملاف
 لا

 ةلاقمل هعامس هنمو «تاوصألا رئاس عمسي ميت هلأ إل

 نأو «هاريو هعمسي نم بقاري نأ هل يغبنيف «هتيصوو يصوملا

 هيلا ىصوملا لمعب ميلعو «هتینب لعل ؛هتيصو يف روجي ال

 ءأطخأ ولو هباثأ كلذ هتين نم هللا ملعو «يصوملا دهتجا اذإف

 علطم «هب ميلع هللا نإف «ليدبتلا نم هيلإ ىصوملل ريذحتلا هيفو
 .ةلداعلا ةيصولا مكح اذه ء هللا نم رذحيلف «هلعف ىلع

 نمل يغبنيف «مثإو فنجو فيح اهيف يتلا ةيصولا امأو

 نسحألا وه امب هحصني نأ ءاهب ةيصولا تقو يصوملا رضح
 نع اهب ليملا وهو «فنجلاو روجلا نع هاهني نأو «ءلدعألاو

 .كلذل دمعتلا وهو : مثالاو دمعت ريغ نم أطخ
 « مهيلإ ىصوملا نيب ب حلصي نأ هل يغبنيف كلذ لعفي مل نإف

 «ةحلاصملاو يضارتلا هجو ىلع مهنيب لدعلا ىلإ لصوتيو

 سيلو ءاّميظع اًفورعم لعف دق اذهف «مهتيم ةمذ ةئربتب مهظعوو

 : لاق اذهلو ءةزئاجلا ةيصولا لدبم ىلع امك «مثإ هيلع
 نع حفصيو «تالزلا عيمج رفغي :يأ # ُروُفَع هل نإ

 كرتو «هسفن نم ضغ نمل هترفغم هنمو «هيلإ بات نمل تاعبتلا

 مهتيمل روفغ هللا هحماس حماس نم نأل ءهيخأل هقح ضعب
 لجأل اًضعب مهضعب ةحماسمب اوبستحا اذإ «هتيصو يف رئاجلا
 نومحارتي هب رمأ لك مهل عرش ثيح «هدابعب ميحر «هتمذ ةءارب

 «ةيصولا ىلع ثحلا ىلع تايآلا هذه تّلدف «نوفطاعتيو

 ؛ةلداعلا ةيصولل لدبملا ديعو ىلعو ءهل يه نم نايب ىلعو

e 

 انک ٌماَيِصلا مع بک انماء دلا اھا (۱۸-۱۸۳)

 ٌبدوُدْعَم مايا © نوف کلم مڪي ني ترِدَلا َلَع بيک

 لَو خا ٍواَيَأ ْنِم هِيَ ٍرَمَس ع وا اًضيِرَم مکی تاک نق
 2 ی كح هم اخ عل نك نیکو ماعم ةو شیب تسلا

 ر ا سس و
 ىزلا ناضمر رهش 0

4 

 و اک 6
 نومك تک نإ ع ريح اوموصت نأو

 ناَفْرْفْلاَو ىَدْهْلا نم م ٍتسْيَيَو ساَكلل یه ُناَءَرُصْلا هي لزق

 00 أ اشير اك قي تس ريل متم ده

 ما مدل مكب ا دير 1 واڪا نم م ةد

 ا ام نع هلآ ابْن ةد اوليكُتلَو َسُمْلا

 520 «هدابع ىلع هب َّنم امب ىلاعت ربخي )ورک
 عئارشلا نم هنأل «ةقباسلا ممألا ىلع هضرف امك « مايصلا

 ۱۸۳-۱۸١ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت 8ل مع

N XXل قات 7  

 إب حصا کک

 بدك اوما ندا اهي
 و ج2 وو سو د صو

 0 كا ا

 مکن راکم مف ٍتاَدوُدَعَماَماَيَأ [() u ن
 ا و 2س اک م ساو لس 2 رص رو

 ا يتوسط اضيع
 سوو ر ي مو

 ِنیکشمم ةي دورن

 5: 140 اورق ار

 e یدل نامر

 رهن ک نمد س نمف ناَمرفلاو یدل تاتو
 د ا ر او و

 نه َدِحفِرَمَس عو ايم ناڪ نمو هم صياف

 ا اور سلا ڪين دیریرخا و مرات

 موو و
eeام ع هاا  

 تكلل أسسا و €9 1
Iکک  

 ا

 وک دده

 ناكا إعادة ةوعد 21 تیا رک اک یک یوا

 انمول !ًاوُبيِحَتسيِلَف ® تو

 مے

 ودموع 2

 شري مهمل ى

 .نامز لك يف قلخلل ةحلصم يه يتلا رماوألاو

 مكريغ اوسفانت نأ مكل يغبني هنأب ءةمألا هذهل طيشنت هيفو

 هنأو «لاصخلا حلاص ىلإ ةعراسملاو «لامعألا ليمكت يف

 . اهب متيصتخا يتلا ةليقثلا رومألا نم سيل

 :لاقف ءمايصلا ةيعورشم يف هتمكح ىلاعت ركذ مث

 نأل ؛ىوقتلا بابسأ ربكأ نم مايصلا نإف 4َنوُقَتَت اج

 . هيهن بانتجاو « هللا رمأ لاثتما هيف

 هللا مرح ام كرتي مئاصلا نأ : ىوقتلا نم هيلع لمتشا اممف

 اهيلإ ليمت يتلا ءاهوحنو عامجلاو برشلاو لكألا نم هيلع

 نم اذهف «هباوث اهكرتب ايجار هللا ىلإ كلذب اًبرقتم ءهسفن

 مر وو «ىوقتلا

 ءهيلع هللا عالطاب هملعل هيلع هتردق عم هسفن ىوهت ام كرتيف

 نبا نم يرجي هنإف «ناطيشلا يراجم قيضي مايصلا نأ : اهنمو

 هنم لقتو «هذوفن فعضي مايصلابف ءمدلا ىرجم مدآ

 «هتعاط رثكت بلاغلا يف مئاصلا نأ :اهنمو «يصاعملا

 ملأ قاذ اذإ ينغلا نأ :اهنمو «ىوقتلا لاصخ نم تاعاطلاو

 نم اذهو «نيمدعملا ءارقفلا ةاساوم كلذ هل بجوأ عوجلا



 يناثلا ءزجلا

 ىوقتلا لاصخ
 مايأ هنأ ربخأ «مايصلا مهيلع ضرف هنأ ركذ املو

 . ةلوهسلا ةياغ يف ةليلق : يأ «تادودعم

 لع وأ اًضيِرَم منم تاک ممل : لاقف رخآ اًليهست لهس مث
 صخر «بلاغلا يف ةقشملل كلذو 4مل رانا نس ةد ِرَفَس

 .رطفلا يف امهل هللا

 «نمؤم لكل مايصلا ةحلصم لوصح نم دب ال ناك املو

 ىضقناو «ضرملا لاز اذإ رخأ مايأ يف هايضقي نأ امهرمأ

 .ةحارلا تلصحو «رفسلا

 ددع يضقي هنأ ىلع ليلد هيف رايا ْنَي ةَّدِهَم :هلوق يفو
 يضقي نأ زوجي هنأ ىلعو ءاّصقان وأ ناك الماك «ناضمر مايأ
 . سكعلاك ةراح ةليوط مايأ نع «ةدراب ةريصق اًمايأ

 مايصلا نوقيطي 0 «ةتوقيطي تسلا َلَعَول :هلوقو
 يف اذهو نشم ُماَمَطل هنورطفي موي لك نع 4ةّيدِفل
 ناكو «مايصلل نيداتعم ريغ اوناك امل «مايصلا ضرف ءادتبا

 کک جرد «مهيلع ةقشم

 - لضفأ وهو - موصي نأ نيب موصلل قيطملا رّيخو «قيرط

 . 4 ڪُک رح أوُموُسَص ناو : لاق اذهلو ‹ معطي

 قيطملا ريغو «قيطملا ىلع اًمتح مايصلا لعج كلذ دعب مث

 . رخأ مايأ يف هيضقيو رطفي

 قشيو هنوفلكتي :يأ «هَئوديِي تسلا َلَعَوَ :لبقو]
 موي لك نع ةيدف «ريبكلا خيشلاك «ةلمتحم ريغ ةقشم مهيلع
 ."”[حيحصلا وه اذهو یک

 موصلا :يأ 4ُناَءْرُمْلا ِهِف لآ ئا َناََصَمَر رہنا

 دق يذلا ميظعلا رهشلا «ناضمر رهش وه مكيلع ضورفملا

 ميركلا نآرقلا وهو «ميظعلا لضفلا هللا نم هيف مكل لصح

 نييبتو «ةيويندلاو ةينيدلا مكحلاصمل ةيادهلا ىلع لمتشملا

 ىدهلاو «لطابلاو قحلا نيب ناقرفلاو «نايب حضوأب قحلا

 :ةراقشلا نهار ةداعسلا لهأو «لذلضلاو

 نأ هيف مكيلع هللا ناسحإ اذهو «هلضف اذه رهشب قيقحف

 . مايصلا هيف اًضورفم «دابعلل اًمسوم نوكي

 ‹هصيصخت يف ىلاعت هللا ةمكحو .هتليضف نيبو هررق اًملف

 مايصلا نييعت هيف اذه 4ُةَنُسَيلَك رها يدي دَ سم :لاق
 .رضاحلا حيحصلا رداقلا ىلع

 داعأ «ةصاخ ءادفلاو مايصلا نيب رييختلل خسنلا ناك املو

 اًضيأ ةصخرلا نأ مهوتي الئل ءرفاسملاو ضيرملل ةصخرلا
 هب دي الو رشا مڪي هلا دیر :[لاقف] ةخوسنم
 ةلصوملا قرطلا مكيلع رسيي نأ ىلاعت هللا ديري : يأ 4 ّرَنَمل

 هيف ءاّمتح هضرف

 ۱۸۷١٠۱۸١ :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 ناك اذهلو «ليهست "دشأ اهلهسيو «ريسيت مظعأ هناوضر ىلإ

SS 

 ا ا امإ 0

 عيمج اهليصافت نأل ؛اهليصفت نكمي ال ةلمج هذهو

 . تافيفختلاو صخرلا عيمج اهيف لخديو «تايعرشلا

 مهوتم مهوتي الئل - ملعأ هللاو - اذهو 4ةّدِْلا اوليڪتلو

 مهولا اذه عفر «هضعبب هنم دوصقملا لصحي ناضمر مايص نأ

 ىلع همامتإ دنع [ىلاعت] هللا ركشيو «هتدع ليمكتب رمألاب

 لخديو «هئاضقنا دنع ريبكتلابو «هدابعل هنييبتو هليهستو هقيفوت
 .ديعلا ةبطخ غارف ىلإ لاوش لاله ةيؤر دنع ريبكتلا كلذ يف

 وعد يأ ْقِإَف نع ىواتبع تللأس اوا ۸١

 اذه تود َمُهَّنَم ىب اووي ىل بيجي ِناَعَد اد عدلا

 لوسر اي :اولاقف هباحصأ ضعب يب ّيبنلا لأس «لاؤس باوج
 کلاس ادو :لزنف ؟هيدانتف ديعب مأ «هيجانتف انبر بيرقأ !هللا

 علطملا ءديهشلا بيقرلا ىلاعت هنأل 4 ببر نإ قع ىداَبِع
 ,رودصلا يفخت امو نيعألا ةنئاخ ملعي «ىفخأو رسلا ىلع

 هود بيجا : لاق اذهلو «ةباجالاب هيعاد نم اًضيأ بيرق وهف

 . قاعد ادإ عّذلأ

 برقلاو «ةلأسم ءاعدو «ةدابع ءاعد :ناعون ءاعدلاو

 هيعادو هيدباع نم برقو «هقلخ لك نم هملعب برق :ناعون
 . قيفوتلاو ةنوعملاو ةباجإلاب

 عنام عنمي ي ملو «عورشم ءاعدو «رضاح بلقب هبر اعد نمف

 هدعو دق هللا نإف ءهوحنو مارحلا لكأك ءءاعدلا ةباجإ نم

 يهو ءءاعدلا ةباجإ بابسأب ىتأ اذإ اًصوصخو «ةباجالاب
 ا ا هيا و أل فايق اللا لاس امالا
 يل ايِحَتْسِلَ# :لاق اذهلف «ةباجتسالل بجوملا هب ناميالاو
 وه يذلا دشرلا مهل لصحي : يأ 4توُدُشَرَي َمُهَّلَمَل ى انمول

 يلا مهنع لوزيو «ةحلاصلا لامعألاو ناميالل ةيادهلا

 هللاب ناميإلا نألو .ةحلاصلا لامعألاو ناميالل يفانملا

 :ىلاعت لاق امك «ملعلا لوصحل ببس «هرمأل ةباجتسالاو

 . انقر کل لع هَل اق نإ انما ل 5

 لإ ُثَفَرلَأ ِاَيِضلا هلل عك لال ل لا

 ر تن هم مع نه ساب أَ سلو ہک سابل نه گیاض

 ونس وركب نا يدع اَهَعَو معو ع 06 توات

 Ts ا بكَ ام
 . نيكسم ماعط موي لك نع دارملا نأ رهاظ )١(

 . ليهست غلبأ : ب يف (۳)
 . ب شماه نم ةدايز ()



 ر ربك رو طر ج

 وسا شورش الو ليلا ىلإ مصل أ أومَيأ مث رجفلا نم دوسلا طلا

 ها تیب كلك اورق الف ولا دود کک
 . 4 بَ ممل ساک

 a ل سل
 ةقشملا تلصحف علا برشلاو ٌلكألا مونلا دعب

 يلايل يف حابأو كلذ مهنع ىلاعت هللا ففخف « مهضعبل

 «مني مل وأ مان ءاوس «عامجلاو برشلاو لكألا ءاهلك مايصلا

 .هب اورمأ ام ضعب كرتب مهسفنأ نوناتخي مهنوكل

 الول - ناك اًرمأ مكل سو نأب يع هللا بال

 . نوختلا نم فلس ام 4 ّكَنَع اَمَعَو# مثالل اًبجوم - هتعسوت
 اًنطو #َنهوُرْسَب# هللا نم ةعسلاو ةصخرلا هذه دعب للاكل

 اوونا : يأ کک هلأ بنك ام اوتو كلذ ريغو موو

 دوصقملاو ىلاعت هللا ىلإ برقتلا مكتاجوزل مكترشابم

 جرفو هجرف فافعإو ةيرذلا لوصح وهو «ءطولا نم ا

 . حاكنلا دصاقم لوصحو «هتجوز

 مايص يلايلل ةقفاوملا ءردقلا ةليل مكل هللا بتك اممو

 اهنع ةذللا هذهب اولغتشت نأ مكل يغبني الف «ناضمر

 مل - تتاف اذإ - ردقلا ةليلو «ةكردم ةذللاف ءاهوعيضتو

 .كردت

 نم دوسألا ِطيلا ىي صَل ظنت رك ب ی وبشار اوكو»
 لكأ اذإ هن هنأ هيفو ءعامجلاو برشلاو لكألل ةياغ اذه 4ٍرجتلَ

 هيلع سأب الف رجفلا عولط يف اًكاش هوحنو

 بحتسي هنأو ءرمألل روحسلا بابحتسا ىلع ليلد هيفو

 .دابعلا ىلع هليهستو هللا ةصخر ىنعم نم اًدخأ هريخأت

 بنج وهو رجفلا هكردي نأ زوجي هنأ ىلع ليلد اًضيأ هيفو

 ةحابإ مزال نأل ءهمايص حصيو «لستغي نأ لبق عامجلا نم

 مزالو «بنج وهو رجفلا هكردي نأ ءرجفلا عولط ىلإ عامجلا
 .قح قحلا

 نع كاسمالا :يأ 4مل يأ رجفلا علط اذإ 4

 .سمنتلا بورغوهو كرا لإ تارطغنللا
 تح ابإ تحل ملا يلايل يف ءطولا ةحابإ ناك املو

 :هكوقب هانعتسا كلذ هل لحي ال فكتعملا نإف .ءدحأ لكلا ةماع

 نوفصتم متنأو : يأ «ٌدِجَسْلا ىف َنوُهكَْع راو شوش لو 2

 .كلذب

 دجسملا موزل وهو «فاكتعالا ةيعورشم ىلع ةيآلا تلدو

 الإ حصي ال فاكتعالا نأو «هيلإ اًعاطقناو «[ىلاعت] هللا ةعاطل

 .دجسم يف

 ةفورعملا دجاسملا اهنأ ءدجاسملا فيرعت نم دافتسيو

 ٣- :ةبآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت ١84

 . سمخلا تاولصلا اهيف ماقت يتلا يهو «مهدنع

 . فاكتعالا تادسفم نم ءطولا نأ هيفو

 برشلاو لكألا ميرحت وهو - تاروكذملا كي

 رطفلا ميرحتو «مايصلا يف تارطفملا نم هوحنو عامجلاو

 كلذ وحنو «فكتعملا ىلع ءطولا ميرحتو «روذعملا ريغ ىلع
 ءاهنع مهاهنو «هدابعل اهدح يتلا لأ 4 تامرحملا نم

 نأل «اهولعفت الف» :هلوق نم غلبأ اورم التل :لاقف

 نع يهنلاو «هسفنب مرحملا لعف نع 0 لمشي نابرقلا

 . هيلإ ةلصوملا هلئاسو

 «هنكمي ام ةياغ اهنم دعبلاو «تامرحملا كرتب رومأم دبعلاو

 َكْلَت# : اهيف هللا لوقيف رماوألا امأو ءاهيلإ وعدي ببس لك كرتو

 . اهتزواجم نع ىهنيف اود ال أ وڈ

 متأ ةقباسلا ماكحألا هدابعل [هللا] نّيَب يأ لد ل

 : حاضيإ لمكأ مهل اهحضوأو «نييبت

 ناب اذإ مهنإف )وقس ْمُهّلَمل يالل تاء هنأ بيل
 ناسنالا نإف «هوبنتجا لطابلا مهل نيبت اذإو «هوعبتا قحلا مهل

 هميرحت ملع ولو «مرحم هنأب لهجلا هجو ىلع مرحملا لعفي دق

 «ةجح الو رذع مهل قبي مل «هتايآ سانلل هللا نّيِب اذإف «هلعفي مل

 ىوقتلل اًبيس كلذ ناكف

 لإ اهب اولد لطلاب متي 0 1 رن کول (084)
 نوملعت رشنأو رثالاب سالا ٍلوَمَأ ْنَم اني اوُنُكأَتِل راك

 اهفاضأ ءمكريغ لاومأ :يأ 0-0 اوذخأت الو :يأ

 ءهسفنل بحي ام هيخأل بحي نأ ملسملل يغبني هنأل ؛ مهيلإ

 ءىرجي هريغ لامل هلكأ نالو ؛هلام مرتحي امك هلام مرتحيو

 .ةردقلا دنع هلام لكأ ىلع هريغ

 ناكو «لطابب اًعونو «قحب اًعون :نيعون اهلكأ ناك املو

 .كلذب ىلاعت هديق «لطابلاب اهلكأ وه امنإ مرحملا
 ةنايخلاو ةقرسلاو بصغلا هجو ىلع اهلكأ كلذ يف لخديو

 اهذخأ اًضيأ هيف لخديو «كلُذ وحن وأ «ةيراع وأ ةعيدو يف

 رامقلاو ابرلا دوقعك «ةمرحم ةضواعمب «ةضواعملا هجو ىلع

 ضوع ةلباقم يف سيل هنأل < «لطابلاب لاملا لكأ نم اهنإف « اهلك

 «ءارشلاو عيبلا يف شغ ببسب اهذخأ كلذ يف لخديو « حابم

 تاركا لامعا كلذ يف لخديو ءاهوحنو «ةراجالاو

 اوموقي مل «لمع ىلع ةرجأ مهذخأ كلذكو «مهترجأ لكأو

 تابرقلاو تادابعلا ىلع ةرجألا ذخأ كلذ يف لخديو «هبجاوب

 يف لخديو .ىلاعت هللا هجو اهب دصقي ىتح ‹حصت ال يتلا

 . ٌةحابإ :ب يف (۱)



 يناثلا ءزجلا

ASايسر اود مف اقوال او: ف كاف  

 .هقح قوف وأ ءاهنم قح هل سيل نمل
 كلذ لحي الف «لطابلاب لاملا لكأ نم هوحنو اذه لكف

 عافترالا لصحو عازنلا هيف لصح ولو ىتح هوجولا نم هجوب
 تبلغ ةجحب لطابلاب اهلكأ ديري نم ىلدأو «عرشلا مكاح ىلإ
 ال مكاحلا مكح نإف «كلّذب مكاحلا هل مكحو ءقحملا ةجح

 امم وحن ىلع مكحي امنإ ءاّمارح للحي الو ءاّمرحم حيبي
 مكاحلا مكح يف سيلف «ةيقاب رومألا قئاقحف الإو .عمسي

 .ةحارتسا الو «ةهبش الو «ةحار لطبملل
 هنإف «كلذب هل مكحو ؛ةلطاب ةجحب مكاحلا ىلإ ىلدأ نمف
 ملاغ وعز ا لطابلاب ةريغزلامل دانا لیا
 ءاذه ىلعو «هلاکن يف دشأو .هتبوقع يف غلبأ نوكيف «كلذب

 نأ هل لحي مل «هاوعد يف لطبم هلكوم نأ ملع اذإ ليكولاف
 نيبال کک الو# :ىلاعت لاق امك نئاخلا نع مصاخي

 . 4 اًهيسصَح
 يلا اكل تقوم ىه له ٌهَلِعأْلا نع گوي (185)
 ا لا جلو مرو ني را اک ہا را
 ةا لم هلأ اهني اوا نم ترا ااو
 ام «لاله عمج : 4 ةا ع ك e : یلاعت 2220 وقي

 .اهتاذ نع وأ ؟اهتمكحو 0

 هفطلب ىلاعت هللا اهلعج :يأ «ساّنلِل ُتيِقوَم ىه لكل
 لوأ يف اًميعض لالهلا ودبي «ريبدتلا اذه ىلع «هتمحرو
 «هلامك ىلإ صقنلا يف عرشي مث ؟ةفصل ىلإ كيازتي مت ءرهشلا

 «مايصلا نم «مهتادابع تيقاوم كلذ. سالا فرع اذكهو

 .جحلا تاقوأو «تارافكلاو «ةاكزلا تاقوأو

 اًناقوأ قرغتسيو «تامولعم رهشأ يف عقي جحلا ناك املو

 نويدلا تاقوأ كلذب فرعت كلذكو 4ٌّجَسْلآَو# :لاق «ةريثك
 ءلمحلاو ددعلا ةدمو «تاراجالا ةدمو «تالجؤملا

E ad 
 باسحلا ناك ولف «لهاجو ملاعو «ريبكو ريغص نم «دحأ لك

 . سانلا نم ردانلا الإ هفرعي مل «ةيسمشلا ةنسلاب
 ناك امك اذهو 4اسروُهط نم تويا اأن نب يلا سیو

 نم تويبلا اولخدي مل اومرحأ اذإ برعلا نم مهريغو راصنألا
 “رب سيل هنأ هللا ربخأف ءرب هنأ اًنظو «كلذب اًدبعت ءاهباوبأ

 اهعرشي مل ةدابعب دبعت نم لكو مهل هعرشي مل ىلاعت هللا نأل
 نم تويبلا اوتأي نأ مهرمأو «ةعدبب دبعتم وهف «هلوسر الو هللا

 دعاوق نم ةدعاق يه يتلا «مهيلع ةلوهسلا نم هيف امل اهباوبأ

 .عرشلا

 ١489-١978 :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲
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 وا و كَ

 هوانا
 او 200 امأَوْعَتبأَو

 ص م رحل 0 وے

 مايلار رجلا يدوس ا طي انه شيألا طي

 دلا نومك رش او ره تلو للا لإ

 ها تیب كلت كك

 کیک کرتا راتلو 9 ےک هامل نسال

 َنِئاَعيِْاوُلُكَأَتِل ِماَك
 هلو 6 شا ابا

FE 
 0 سيلا نك 2000

EEA “fور ص ر  

 هللااوفتاو کک کک

 ىفيليا
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 نأ رومألا نم رمأ لك يف يغبني هنأ ةيآلا ةراشإ نم دافتسيو

 هل لعج دق يذلا «بيرقلا لهسلا قيرطلا نم ناسنالا هيتأي

 نأ يغبني ءركنملا نع يهانلاو «فورعملاب رمآلاف ءالصوم

 يتلا «ةسايسلاو قفرلا هعم لمعتسيو ءرومأملا ةلاح يف رظني

 أ يغبني ملعملاو ملعتملاو «هضعب وأ دوصقملا لصحي اهب

 لك اذكهو «هدوصقم هب لصحي «هلهسأو قيرط برقأ كلسي
 دب الف «هيلع رباثو «هباوبأ نم هاتأو رومألا نم اًرمأ لواح نم
 .دوبعملا كلملا نوعب دوصقملا هل لصحي نأ

 هاوقت موزل وهو «هب هللا رمأ يذلا ربلا وه اذه هلأ اوّل

 ببس هنإف «هيهاون بانتجاو «هرماوأ لاثتماب «ماودلا ىلع

 «بوهرملا نم ةاجنلاو .بولطملاب زوفلا وه يذلا حالفلل

 هاقتا نمو «حالفلا ىلإ ليبس هل نكي مل ىلاعت هللا قتي ب مل نمف

 . حاجنلاو حالفلاب زاف

 لو گنوتفي َنِذَلا ها لیس ی اوتو (۱۹۳- اذ
 معرف مد و راد مر

 مهو تيح مهولتفاو © تم 1 بْب ال هلآ کیپ اودس



 AY يناثلا ءزجلا

ef هلا BD يل AT ل DAE كد + عر و AI هول هما rr جسما دنع مهوليلقن الو ٍلتَملا نم دش ةئذفلاو وجرح تح ني مهجر 

 رمألا نمضتت تايآلا هذه كيلا لع الإ َنوْدُع اَلَم وهنا ن

 امل «ةنيدملا ىلإ ةرجهلا دعب ناك اذهو «هللا ليبس يف لاتقلاب

 نيرومأم اوناك ام دعب «هب هللا مهرمأ لاتقلل نوملسملا يوق

 د ىلع ثح لأ ليس فل لاتقلا صيصخت يفو «مهيديأ ٌفكب

 مهو «مکلاتل نودعتسم مه نیلا :يأ 4 لأ . نيملسملا نيب نتفلا يف لاتتقالا نع يهنو «صالخالا
 .لاتق الو مهل يأر ال نيذلا خويشلا ريغ «لاجرلا نوفلكملا

 لتق نم ءاهلك ءادتعالا عاونأ لمشي ءادتعالا نع يهنلاو

 نابهرلاو لافطألاو نيناجملاو ءاسنلا نم لتاقي ال نم

 عطقو ءتاناويحلا لتقو «ىلتقلاب ليثمتلاو «مهوحنو
 . نيملسملل دوعت ةحلصم ريغل [اهوحنو] راجشألا

 نإف ءاهولذب اذإ ةيزجلا مهنم لبقت نم ةلتاقم ءادتعالا نمو

 .زوجي ال كلذ

 يف ءاودجو امنيأ مهلاتقب رمأ اذه مهو ُثَيَح مهوأأو 3#

 .ةمجاهم لاتقو «ةعفادم لاتق «نامز لك يفو «تقو لك

 هنأو ارا ديننا دع مهلاتق مومعلا اذهل نم ىنثتسا مث
 ىلع مهل ءازج نولتاقي مهنإف «لاتقلاب اوأدبي نأ الإ زوجي ال
 . مهئادتعا

 مهرفك نع اوهتني ىتح «تقو لك يف رمتسم اذهو
 نم لصح ام مهنم لصح ولو «مهيلع بوتي هللا نإف ءاوملسيف
 لوسرلا دصو «مارحلا دجسملا يف كرشلاو هللاب رفكلا

 .هدابعب همركو هتمحر نم اذهو «هنع نينمؤملاو

 يف ةدسفم هنأ مهوتي مارحلا دجسملا دنع لاتقلا ناك املو

 هدنع ةنتفلاب ةدسفملا نأ ىلاعت ربخأ «مارحلا دلبلا اذه

 سيلف «لتقلا ةدسفم نم دشأ ءهنيد نع دصلاو .كرشلاب

 . مهلاتق يف جرح - نوملسملا اهيأ - مكيلع

 هنأ :ىهو ءةروهشملا ةدعاقلا ىلع ةيآلا "”هذهب لدتسيو

 ۰ . امهالعأ عفدل نيتدسفملا فخأ بكتري

 سيل هنأو «هليبس يف لاتقلا نم دوصقملا ىلاعت ركذ مث

 نكلو «مهلاومأ ذخأو «رافكلا ءامد كفس هب دوصقملا

 [ىلاعت] هللا نيد رهظيف ىلاعت 4 هن نزلا دکي نأ هب دوصقملا

 «هريغو كرشلا نم هضراعي ام لك عفديو «نايدألا رئاس ىلع
 الو لتق الف دوصقملا اذه لصح اذإف ءةنتفلاب دارملا وهو

 .لاتق

 1ذ# مارحلا دجسملا دنع مكلاتق نع أونا نإ

 و هوم هر وردو

 ٠١۹٤ :ةيآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت -۲

 ملظ نم الإ ءءادتعا مكنم مهيلع سيلف :يأ يللا لَ

 . هملظ ردقب ةبقاعملا قحتسي هنإف ‹مهنم

 ُتَمْوْللَو ال راب مالل ٌربَتلاا# )١195(

 نأ لمتحي 4رن رباب رف رل : ىلاعت لوقي نيل
 هباحصأو ةا يبنلل نيكرشملا دص نم عقو ام هب دارملا نوكي
 نم اهلوخد ىلع مهوضاقو .ةكمل لوخدلا نع ةيبيدحلا ماع

 ءةدعقلا وذ وهو مارح رهش يف ءاضقلاو دصلا ناكو «لباق

 مامتب ةباحصلا بولقل بييطت هيف نوكيف «ءاذهب اذه نوكيف
 نإ مكنأ :ىنعملا نوكي نأ لمتحيو «هلامكو مهكسن

 مهو «هيف مكولتاق دقف «"مارحلا رهشلا يف مهومتلتاق

 . جرح كلذ يف مكيلع سيلف «نودتعملا

 فطع باب نم 4ٌصاَصِي تولو :هلوق نوكيف اذه ىلعو
 وأ « مارح رهش نم مرتحي ءيش لك :يأ «صاخلا ىلع ماعلا

 رمأ ام عيمج «كلذ نم معأ وه ام وأ «مارحإ وأ «مارح دلب

 لتاق نمف «هنم صتقي هنإف ءاهيلع أرجت نمف «همارتحاب عرشلا

 هنم ذخأ ءمارحلا دلبلا كته نمو «لتوق مارحلا رهشلا يف

 نمو «هب لتق هل اًتفاكم لتق نمو «ةمرح هل نكي ملو دحلا

 هريغ لام ذخأ نمو ءهنم صتقا هنم اًوضع عطق وأ هحرج

 ندب هنم دخأ عرتحملا

 ؟ال مأ هقح ردقب هلام نم ذخأي نأ قحلا بحاصل له نكلو
 ا

 قحلا ببس ناك نإ هنأ كلذ نم حجارلا «ءاملعلا نيب فالخ

 منتما اذإ بيرقلاو ةجوزلاو «هريغ هرقي مل اذإ فيضلاك اًرهاظ

 نم هذخأ زوجي هنإف ء[هيلع قافنالا نم] ةقفنلا هيلع بجت نم

 هناخ وأ «هريغ نيد دحج نمک ءاّيفخ ببسلا ناك نإو «هلام

000 

 ذخأي نأ هل زوجي ال هنإف «كلذ وحنو هنم قرس وأ «ةعيدو يف

 اًديكأت ىلاعت لاق اذهلو «ةلدألا نيب اًعمج «هل ةلباقم هلام 0

 دنع ام لِي دي ودعا كلَع ىدا سیل :مدقت امل ةيوقتو

 يف ةلئامملا يه اهنأو ءةصاقملا ةفصل ريسفت اذه كَ

 . يدتعملا ةلباقم

 اذإ اهدح ىلع فقت ال - بلاغلا يف - سوفنلا تناك املو

 .هاوقت موزلب ىلاعت رمأ «يفشتلا اهبلطل ةبقاعملا يف اهل صخر

 ىلاعت ربخأو ءاهزواجت مدعو ءهدودح دنع فوقولا يه يتلا

 .قيفوتلاو «دبيأتلاو «رصنلاو «نوعلاب : يأ بيلا َمَمِظ هنأ

 مزلي مل نمو «ةيدبألا ةداعسلا هل لصح هعم هللا ناك نمو

 هكاله راصف «هسفن ىلإ هلكوف «هلذخو هيلو هنع ىلخت ىوقتلا

 )١( مارحلا رهشلاب :أ يفو «ب يف اذك (؟) .هذه يف لدتسيو :ب يف .



 يناثلا ءزجلا

 .ديرولا ليح نم هيلإ برقأ

 و وسيخأو كلا لي يلب الع كو هلا لبس ن وقتنا (11)

 وهو هدا DR د١ ييي بحي هلأ نإ

 قرط لك يهو «هللا ىلإ ةلصوملا قرطلا يف : لاومألا جارخإ

 نم ىلع قافنإ وأ «بيرق وأ «نيكسم ىلع ةقدص نم ريخلا
 . هتنؤم بجت

 داهجلا يف قافنالا كلذ يف لخد ام لوأو كلذ مظعأو
 داهجلاك ضرف وهو «لاملاب ٌداهج هيف ةقفنلا نإف .هللا ليبس يف

 ةيوقت ىلع ةناعالا :ةميظعلا حلاصملا نم اهيفو «ندبلاب
 هللا نيد ةماقإ ىلعو «هلهأو كرشلا ةيهوت ىلعو «نيملسملا

 ءةقفنلا قاس ىلع الإ موقي ال هللا ليبس يف داهجلاف «هزازعإو

 قافنالا كرت يفو ءاهنودب هدوجو نكمي ال «حورلاك هل ةقفنلاف
 ةدشو ء.ءادعألل طيلستو ءداهجلل لاطبإ هللا ليبس يف

 گلا لإ مينا اقل لول :ىلاعت هلوق نوكيف .مهبلاكت
 . كلذل ليلعتلاك

 هب رمأ ام كرت : نيرمأ ىلإ عجري ةكلهتلا ىلإ ديلاب ءاقلإلاو
 «حورلا وأ ندبلا كالهل اًبراقم وأ اًيجوم هكرت ناك اذإ ء«دبعلا

 لخديف «حورلا وأ سفنلا فلت ىلإ لصوم ببس وه ام لعفو
 وأ «هللا ليبس يف داهجلا كرت كلذ نمف رک رومأ كلف

 ناسنالا ريرغت كلذ نمو «ءادعألا طلستل بجوملا «هيف ةقفتلا

 وأ «تايح وأ ةعبسم لحم وأ «فوخم رفس وأ ةلتاقم يف هسفنب

 ءرطخ هيف ءيش تحت لخدي وأ ءاّرطخ اًنايني وأ ءاًرجش دعصي

 . ةكلهتلا ىلإ هديب ىقلأ نمم هوحنو اذهف «كلذ وحنو
 هللا ىصاعم ىلع ةماقإلا ''”ةكلهتلا ىلإ ديلاب ءاقلالا نمو

 يتلا ضئارفلا نم هب هللا رمأ ام كرت اهنمو «ةبوتلا نم سأيلاو
 .نيدلاو حورلل كاله اهكرت

 «ناسحإلا عاونأ نم اًعون هللا ليبس يف ةقفنلا تناك املو

 «نيينلا بي هلل نإ يو :لاقف ءامومع ناسحالاب رمأ
 نود ءيشب هدّيقي مل هنأل «ناسحالا عاونأ عيمج لمشي اذهو

 . مدقت امك لاملاب ناسحالا هيف لخديف «ءيش

 كلذ وحنو تاعافشلاب هاجلاب ناسحإلا هيف لخديو

 نع يهنلاو اراب رمألاب ناسحإلا كلذ يف لخديو

 ا ل «عفانلا ملعلا ميلعتو < «ركنملا

 او ةداعو .e «مهتابرك جيرفت نم سانلا

 المع لمعي نم ةناعإو «مهّلاض داشرإو .مهزئانج عييشتو

 نم وه امم كلذ وحنو «لمعلا نسحي ال نمل لمعلاو
 اًضيأ ناسحإلا ىف لخديو «هب هللا رمأ يذلا ناسحالا

 نأ» :ِةلك يبلا ۴ امك وهو «ىلاعت هللا ةدابع يف ٌناسحإلا

 ١9581948 :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲
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 مهيف هللا لاق نيذلا نم ناك ءتافصلا هذهب فصتا نمف :

 هدشريو هدذسي هعم هللا ناكو 4از سل اوُنَسَحَأ يا

 هرومأ لك ىلع هنيعيو .

 ركذ ء[داهجلاف] مايصلا ماكحأ [ركذ] نم ىلاعت غرف املو

 :لاقف جحلا ماكحأ

  0هربعلاو جلل اونیو

 أَمْ ىع كسور اقل الو 0
  3ا م 4

 لإ ملا ممت نه منيا ادا لاس وأ ٍةَفَدَص راش نم هيد فسار ِى

 ا e < مل نف يته نه سيس ا جلل

 هلوقب 2 ب ُديِدَك هلأ َّنَأ اوملعأو هلأ اوتو

 : رومأ ىلع 4 ملو لَ ایا

 . امهتيضرفو «ةرمعلاو جحلا بوجو : اهدحأ

 لد دق يتلا امهتابجاوو امهناكرأب امهمامتإ بوجو : يناثلا
 . ؟مككسانم ينع اوذخ» : هلوقو يَ يبنلا لعف اهيلع

 .ةرمعلا بوجوب لاق نمل ةجح هيف نأ :ثلاثلا

 ءامهيف عورشلاب امهمامتإ بجي ةرمعلاو جحلا نأ : عبارلا

 . الفن اناك ولو

 ىلع دئاز ردق اذهو ءامهناسحإو امهناقتإب رمألا : سماخلا

 . امهل مزلي ام لعف
 . ىلاعت هلل امهصالخإي رمألا هيفو : سداسلا

 : لاق اذهلف ءرصحلا وهو «هللا هانثتسا امب الإ ءامهلمكي

 تيبلا ىلإ لوصولا نم متعنم :يأ رول ني
 عاونأ نم كلذ وحنو «ودع وأ ةلالض وأ ضرمب ءامهليمكتل

 اوحبذاف : يأ يده َنِم ٌرَستْسأ اه عنملا وه يذلا ءرصحلا

 ةاش وأ «ةرقب عبس وأ «ةندب عبس وهو .يدهلا نم رسيتسا ام

 امك رصحلا ببسب همارحإ نم لحيو قلحيو ءرصحملا اهحبذي
 ماع نوكرشملا مهدص امل ءهباحصأو ةي يبنلا لعف

 يف امك مايأ ةرشع هلدب مصيلف «يدهلا دجي مل نإف «ةيبيدحلا

 . لحي مث ‹عتمتملا

 اذهو مي ىد ب ی رک بور اوف الو : ىلاعت لاق مث

 نأل «هريغ وأ قلحب رعشلا ةلازإ «مارحإلا تاروظحم نم

 نم دوصقملا نأل ؛ندبلا نم وأ «سأرلا نم ءدحاو ىنعملا

 يف دوجوم وهو «هتلازإب هفرتلا نم عنملاو ثعشلا لوصح كلذ

 )١( كلذ نمو :ب يف .



 يناثلا ءزجلا

 . رعشلا ةيقب

 رافظألا ميلقت ءرعشلا ةلازإ ىلع ءاملعلا نم ريثك ساقو

 .هلحم يدهلا غلبي ىتح ركذ امم عنملا رمتسيو «هفرتلا عماجب

 امك ءرحنلا دعب قلحلا نوكي نأ لضفألاو ءرحنلا موي وهو

 .ةيالا هيلع لدت

 مل يدهلا قاس اذإ عتمتملا نأ ىلع ةيآلا هذهب لدتسيو

 ةرمعلل ىعسو فاط اذإف ءرحنلا موي لبق هترمع نم للحتي

 امنإو ؛يدهلا قوس ببسب لالحإ هل نكي ملو «جحلاب مرحأ
 هلل عوضخلاو لذلا نم هيف امل ؛كلذ نم ىلاعتو كرابت عنم

 سيلو ءدبعلا ةحلصم نيع وه يذلا عضاوتلاو «هل راسكنالاو

 نم ىذأ هب ناك نأب ررضلا لصح اذإف «ررض نم كلذ يف هيلع
 «ةللذ وو لمقأ «حورق وأ هل هسأر قلحب عفتتي شم

 4 ٍراَيِم نيل ةيدف هيلع نوكي نكلو «هسأر قلحي نأ هل لحي هنإف
 ام س وأ نيكاسم ةتس لغ ُ ِةَفَدِص وأ مايأ ةئالث

 «ةقدصلاف «لضفأ كسنلاو ءريخم وهف «ةيحضأ يف ءىزجي

 . مايصلاف
 ءرافظألا ميلقت نم كلذ ىنعم يف ناك ام لك ءاذه لثمو

 دنع زوجي هنإف «بيطتلا وأ « طيخملا سبل وأ «سأرلا ةيطغت وأ

 عيمجلا نم دصقلا نأل ةروكذملا ةيدفلا بوجو عم «ةرورضلا

 . هفرتي هب ام ةلازإ

 نم تيبلا ىلع متردق نأب : يأ يآ 1٤ 3 : ىلاعت لاق مث

 اهب لصوت نأب جن لإ وربما متم ن نف هريغو ودع عنام ريغ
 : يأ «ُيَدَملا ىِ َرَسَتْسأ اق اهنم غارفلا دعب هعتمتب عفتناو «هيلإ

 مد اذهو «ةيحضأ يف ءىزجي ام وهو «يدهلا نم رسيت ام هيلعف
 ماعنالو ءةدحاو ةرفس يف هل نيكسنلا لوصحل ةلباقم «كسن

 لبقو «ةرمعلا غارف دعب ةعتملاب عافتنالا لوصحب هيلع هللا
 . هل نيكُسُتلا لوصحل نارقلا اهلثمو «جحلا يف عورشلا

 «يده هيلع سيل جحلل درفملا نأ ىلع ةيآلا موهفم لديو

 يف اهلعف زاوج ىلعو «ةعتملا ةليضف لب زاوج ىلع ةيآلا تلدو
 . جحلا رهشأ

 جَ يف ري دل ماي #5 هنمث وأ يدهلا : يأ ذي مل ن
 دعب مايأ ةثالث اهرخآو «ةرمعلاب مارحالا نيح نم اهزاوج لوأ

 لضفألا نكلو ««ىنماب تيبملاو «رامجلا يمر مايأ ءرحنلا

 . عساتلاو نماثلاو عباسلا موصي نأ اهنم

 زوجيف «جحلا لامعأ نم متغرف : يأ 4ُتنمَي اإ ٍةَمَبَس
 * . هلهأ ىلإ هلوصو دنعو «قيرطلا يفو .ةكم يف اهلعف

 ل نل عتمتملا ىلع يدهلا بوجو نم روكذملا «ةكالَدل
 رصق ةفاسم هنع ناك نأب 4اا ِدَِْسْلأ ىضاح مَعَ کی

 000 2 وو کک 2

 هلع ا حرس جر رع

 ہیک ولحد نح رایست و آکا

 9 رج لاذ مولف وتا ولحق نِإَ هيف 5

 0 هك وكت رک عفوي 9€ میرن اإ
 ت 2 ص جر سد میر م یو ےہ

 م وتي نیا
 یقین اهنا لرو ےل ر

 طلعات

 يت ی انآ ًاوقَتا 0 08 ر

0 
 1 وصفا 00 اا

 2 هدو 33

 2 أَن ونحو

۰ 

 ر ر هاو را و
 ت وتتاي

 کک ءويوأ اسرع سد كملي وم < يع رض

 د ل 2 ےل 015 م و ا

 جا ةربعلاب علمت نف متنا ادا كىسۇأ و قر ٍراَصْنَم

 ميسو يلف 25 مای ديل ن يدمه ريس 279
 رکے رس ر

 یرضاح هل هاك مل نمل كله امك كع كني ناکا

 © باقل ُديِدَك هن وملعاو ها اوقتاو مارتا جسما
 م

 ,يدهلا هيلع بجي يذلا اذهف ءاقرُع هنع اًديعب وأ ءرثكأف

 نم هلهأ ناك نم امأو ءدحاو رفس يف هل نيكسنلا لوصحل

 بجوملا مدعل يده هيلع سيلف «مارحلا دجسملا يرضاح

 .كلذل

 «هرماوأ لاثتماب «مكرومأ عيمج يف :يأ لأ اومن
 تارومأملا هذهل مكلاثتما كلذ نمو ءهيهاون بانتجاو

Nايلا لهب يق هروكامللا  

 وه اذهو ءهاصع نمل :يأ باول يي هل نأ او
 بجوي امع فكنا هللا باقع فاخ نم نإف «ىوقتلل بجوملا

 ىلإ هلصوي امل لمع ؛هللا باوث اجر نم نأ امك .باقعلا
 محتقا باوثلا جري ملو باقعلا فخي مل نم امأو «باوثلا

 وا
 ر ا ينال ورم ر

 كر الف جحا هيف و نم تموم هسا حلا (190)

 ها همك ربح ن اولن امو جلا ف َلاَدِج الو وس الو

 ربخي «يبتبلآلا يلوأكي نوقت وتلا دارا َرْيَح كرإم ادو

 )١( نيكاسم ةتس ماعطإ وأ : ب يف .



 و لع

 ُتموُلْعَم رهشأ# يف عقاو #«جَحْلا# نأ ىلاعت
 امك ءصيصخت ىلإ جاتحت ال ثيحب تاروهشم «نيبطاخملا

 تاقوأ ىلاعت نيب امكو ءهرهش نييعت ىلإ مايصلا جاتحا

 . سمخلا تاولصلا

 ميهاربإ ةلم نم ناك دقف جحلا امأو

 . مهنيب ةفورعم «هتيرذ

 «لاوش :ءاملعلا روهمج دنع تامولعملا رهشألاب دارملاو

 مارحالا اهيف عقي يتلا يهف «ةجحلا يذ نم رشعو «ةدعقلا وذو

 . ابلاغ جحلاب

 هيف عورشلا نأل «هب مرحأ :يأ 4جآ تره ر نس
 . الفن ناک ولو ءاّضرف هريصي

 زوجي ال هنأ ىلع هعبات نمو يعفاشلا ةيآلا هذهب لدتساو

 لوقل ٌةلالد اهيف نإ :ليق ول : تلق «هرهشأ لبق جحلاب مارحالا
 نإف ءاّبيرق ناكل هرهشأ لبق [جحلاب] مارحالا ةحصب روهمجلا

 يف عقي دق ضرفلا نأ ىلع ليلد ملأ كهف ضر مم : هلوق
 .هديقي مل الإو ءاهيف عقي ال دقو «ةروكذملا رهشألا

 : يأ جحا ىف لاد اَلَو وسه الو كمر المل :هلوقو
 يف عقاولا اًصوصخو «جحلاب مارحالا اومظعت نأ بجي
 ثفرلا نم ءهصقني وأ هدسفي ام لك نع هونوصتو «هرهشأ

 ءاسنلا دنع اًصوصخ «ةيلوقلاو ةيلعفل

 اهنمو «يصاعملا عيمج :وهو «قوسفلاو «نهترضحب
 ةعزانملاو ةارامملا :وهو «لادجلاو «مارحإللا تاروظحم

 .ةوادعلا عقوتو «رشلا ريثت اهنوكل ء.ةمصاخملاو

 هيلإ برقتلاو هش راسكنالاو لذلا :جحلا نم دوصقملاو

 كلذب هنإف «تائيسلا ةفراقم نع هزنتلاو «تابرقلا نم نكمأ امب

 ءايشألا هذهو «ةنجلا الإ ءازج هل سيل روربملاو ءاًروربم نوكي
 عنملا ظلغتي '"”اهنإف «نامزو ناكم لك يف ةعونمم تناك نإو

 . جحلا يف اهنع

 لعفي ىتح يصاعملا كرتب هللا ىلإ برقتلا متي ال هنأ ملعاو

 4ا هناي ربح نم م اوُلَعْفَت اموإ# : ىلاعت لاق اذهلو ءرماوألا

 يف لخاد ةدابعو ةبرقو ريخ لكف «مومعلا صيصنتل «نِي»ب یتا
 ىلع ثحلا ةياغ نمضتي اذهو «ميلع هب هللا نإف : يأ «كلذ

 تامرحلاو ةفيرشلا عاقبلا كلت يف اًصوصخ «ريخلا لاعفأ

 ةالص نم :اهيف هكرادت نكمأ ام كرادت يغبني هنإف «ةفينملا

 .يلعفو يلوق ناسحإو فاوطو ةقدصو مايصو
 هيف دوزتلا نإف ءكرابملا رفسلا اذهل دوزتلاب ىلاعت رمأ مث

 الاؤس «مهلاومأ نع فكلاو «نيقولخملا نع ءانغتسالا

 ةدايزو «نيرفاسملل ةناعإو عفن هنم راثكالا يفو ءافارشتس

 دنع #

 يف ةرمتسم لزت مل يتلا مي

 هلا هتامدقمو عامجلا : :وهو

 او
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 ابر اتب5 @ وک
 َدَعاَتقَو ةَسسَح او کک
 و م رو لس س وو ا

 هللأو أوم

 : ةينبلا ةماقإ هنم دارملا يذلا دازلا اذهو «نيملاعلا برل ةبرق

 . عاتمو ٌةغلب

 هايند يف هبحاصل هعفن رمتسملا يقيقحلا دازلا امأو

 وهو «رارقلا راد ىلإ هيا ىوقتلا داز وهف «هارخأو

 ميعن ٌلجأو «ةذل لمكأل لصوملا

 نم عونممو ا ل لا
 .ىوقتلل حدم اذهف «نيقتملا راد ىلإ لوصولا

 «بتلآلا يلؤأتي ِنْمَئاَول :لاقف بابلألا يلوأ اهب رمأ مث
 ام مظعأ هاوقت يذلا مكبر اوقتا «ةنيزرلا لوقعلا لهأ اي :يأ

 .يأرلا داسفو «لهجلا ىلع ليلد اهكرتو «لوقعلا هب رمأت

 نَم لصف اوب نأ كج ْمُكحِتِلَع سيل ٠ ا

 دنع هللا اڪ تقرع نم رفا آ لَم ي
 سز

 اذه كرت نمو ءاّدبأ مئ

 ر چ

 E داو مارحلا
 و

 ف

 أوروْعَتسأَو شالا ٌصافَأ ُتْيَح ْنِم أوُصيِقَأ َّمُّذ ه e نمل

 وركن بات ہنس اک ہ دَر روعع هلا كرإ ها



 م د
 الالح بسكلا ناكو «جحلا وه دوصقملا ناك اذإ بجي امع

 عم فوقولاو «دبعلا قذح ىلإ اًبوسنم ال « هللا لضف ىلإ اًبوسنم
 .هنيعب جرحلا وه اذه نإف «ببسملا نايسنو «ببسلا

 هلا ارڪڏا تقرع نم رّكْضَفَأ اا :هلوق يفو

 :رومأ ىلع ةلالد 4ياَركلا رسل دنع
 نم نكر هنأ اًفورعم ناك هنأو «ةفرعب فوقولا :اهدحأ

 دعب الإ نوكت ال «تافرع نم ةضافالاف «جحلا ناكرأ

 .فوقولا

 روب «مارخلا نعشملا دنع هللا ركذب .رمآلا؛يتاغلا
 ءاهب اًمئاب رحنلا ةليل نوكي «فورعم اًضيأ كلذو ءةفلدزملا
 دج رفسي ىتح اًيعاد ةفلدزملا يف فقي رجفلا ةالص دعبو

 . هيف لفاونلاو ضئارفلا ٌعاقيإ هدنع هللا ركذ يف لخديو
 «ةفرعب فوقولا نع رخأتم ةفلدزمب فوقولا نأ :ثلاثلا

 .بيترتلاو ءافلا هيلع لدت امك

 رعاشم نم امهالك ةفلدزمو تافرع نأ : سماخلاو عبارلا

 . اهراهظإو اهلعف دوصقملا جحلا
 . مارحلاب هديق امك «مرحلا يف ةفلدزم نأ :سداسلا

 دييقتلا موهفم وه امك «لحلا يف ةفرع نأ :عباسلا

 . (ةفلدزم»ب

 نمل هِل ني رثك ناو مُڪلَدَه امك ةوزرحْداَو#

 دعب لا اف اک یا ا : يأ #َنيلاََصلا

 ربكأ نم هذهف «نوملعت اونوكت مل ام مكملع امكو «لالضلا ٠
 بلقلاب معنملا ركذب اهتلباقمو اهركش بجي يتلا معنلا
 .ناسللاو

 «سانلا ضافأ ثيح نم ةفلدزم نم

 افورعم ناك ةضافالا هذه نم دوصقملاو ءنآلا ىلإ مالسلا
 «فاوطلاو ءايادهلا حبذو «رامجلا يمر : وهو «مهدنع

 يقاب ليمكتو «قيرشتلا يلايل «ىنم»ب تيبملاو «يعسلاو
 1 ۰ :فاساتملا

 تاروكذملاو «ركذ ام اهب دصقي ةضافالا [هذه] تناك املو

 راثكالاو هرافغتساب ءاهنم غارفلا دنع ىلاعت رمأ «كسانملا رخآ

 اوضيفأ مث : يأ «ٌساَكلأ ص

 هيلع ميهاربإ ندل نم

 "٠ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -1

 هتدابع ءادأ يف ءدبعلا نم عقاولا للخلل رافغتسالاف «هركذ نم

 قيفوتلاب هيلع هماعنإ ىلع هللا ٌركش هللا ركذو .اهيف هريصقتو

 . ةميسجلا ةّنملاو ةميظعلا ةدابعلا هذهل

 هللا رفغتسي نأ ءةدابع نم غرف املك ءدبعلل يغبني اذكهو

 لمكأ دق هنأ ىري نمك ال «قيفوتلا ىلع هركشيو «ريصقتلا نع
 يرام تيفو هز نلع اه و الا
 لوبقلاب قيقح لوألا نأ امك ءلمعلا درو «تقملاب قيقح اذهف

 .رخأ لامعأل قيفوتلاو
 هنولأسي عيمجلا نأو «قلخلا لاوحأ نع ىلاعت ربخأ مث

 «فلتخت مهدصاقم نكلو «مهرضي ام هنوعفدتسيو «مهّبلاطم

 نم هلأسي :يأ يالا ف اهيا ر لوفي سا :مهنمف
 نم ةرخآلا يف هل سيلو 0 ايندلا بلاطم

 وعدي نم مهنمو ءايندلا ىلع هتمه رصقو ءاهنع هتبغرل ؛ بيصن
 لكو «هايندو هنيد تامهم يف هيلإ رقتفيو «نيرادلا ةحلصمل هللا

 ءمهلمعو مهبسك نم بيصن مهل ءالؤهو ءالؤه نم
 «مهتاينو مهتاّمِمو «مهلامعأ بسح ىلع ىلاعت مهيزاجيسو
 . همتأو دمح لمكأ هيلع دمحي «لضفلاو لدعلا نيب اًرئاد ءازج

 «عاد لك ةوعد بيجي هللا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 هاعد نم َءاعد هتباجإ تسيل نكلو ءاًقساف وأ اًرفاك وأ اًملسم

 «ةرخآلا بلاطم يف الإ ءهنم هبرقو هل هتبحم ىلع اّليلد

 . نيدلا تامهمو

 نسحي ام لك اهيف لخدي ءايندلا يف ةبولطملا ةنسحلاو

 ةجوزو «لالح عساو ءينه قزر نم «دبعلا دنع هعقو

 لمعو «عفان ملعو «ةحارو «نيعلا هب رقت دلوو «ةحلاص

 .ةحابملاو ةبوبحملا بلاطملا نم كلذ وحنو «حلاص
 ءربقلا يف تابوقعلا نم ةمالسلا يه ةرخآلا ةن.حو

 ميعنلاب زوفلاو ءهللا اضر لوصحو «رانلاو «فقوملاو

 َعمجأ ءاعدلا اذه راصف «ميحرلا برلا نم برقلاو «ميقملا

 نم رثكي هيي يبنلا ناك اذهلو «راثيالاب هالوأو ءهّلّمكأو ٍءاعد
 لغ عنو نمت ءاعدلا

 هيف هَل اررُصْدَاَو ۾ )29١7(
rkص 0  

 هَل ْاوُهَتاَو ضا نل هع َمْنِ الف اک نو هع مْ الف

 مايألا يف هركذب ىلاعت رمأي 4َنوُرَسُع ِهِيِلِإ كأ ًاومكغاو
 اهتيزمل «ديعلا دعب ةثالثلا قيرشتلا مايأ يهو «تادودعملا

 سانلا نوكلو ءاهب لعفت كسانملا ماكحأ ةيقب نوكو ءاهفرشو

 تسيل ةيزم اهيف ركذللف ءاهمايص مرح اذهلو ءاهيف هلل اًفايضأ
 لكأ مايأ «قيرشتلا مايأ» : ةي يبنلا لاق اذهلو ءاهريغل

 .؟هللاركذو « برشو

 ضرب نعد

 نموت ف لجمت نَمَف ا رايا



 يناثلا ءزجلا

 دنعو «رامجلا يمر دنع هّركذ اهيف هللا ركذ يف لخديو
 :ءاملعلا ضعب لاق لب «ضئارفلا بقع ديقملا ركذلاو «حبذلا

 .ديعبب سيلو «رشعلاك ‹قلطملا ريبكتلا اهيف بحتسي هنإ

 لبق اهنم رفنو «ىنم» نم جرخ : يأ نبوي يف َلّجَمَت نمف

 د بورغ

 نم فيفخت اذهو ذيع مث قه دغلا نم ىمرو ثلاثلا ةليل اهب

 نم نكلو «نيرمألا الك ةحابإ يف ءهدابع ىلع [ىلاعت] هللا
 رثكأ هنأل «لضفأ رخأتلاف را الك حيبأ اذإ هنأ مولعملا

 . ةدابع

 كلذ يف جرحلا يفن هنم مهفي دق جرحلا يفن ناك املو
 مدقتملا نع يفنم جرحلا نأ لصاحلاو «هريغ يفو ءروكذملا

 يف هللا ىقتا :يأ 4َا نسل :هلوقب هديق ءطقف رخأتملاو

 ءءيش لك يف هللا ىقتا نمف «جحلا لاوحأو هرومأ عيمج

 نود ءيش يف هاقتا نمو ءءيش لك يف جرحلا يفن هل لصح

 . لمعلا سنج نم ءازجلا ناك ىيش

 اومكعاَو# «هيصاعم بانتجاو هرماوأ لاثتماب هلأ اوُفَّتأَو#
 دجو هاقتا نمف «مكلامعأب مكيزاجمف دور هِيَ ْمُْكَنَنَأ

 ملعلاف «ةبوقعلا دشأ هبقاع هقتي مل نمو «هدنع ىوقتلا ءازج
 ىلع ىلاعت ثح اذهلف ء هللا ىوقتل يعاودلا مظعأ نم ءازجلاب

 .كلذب ملعلا

 ذل أ ريحا ف موف كبس کیپ نم سالا نموا )5١7-50(

 يف س س کوک اَذِإَو © 8 هيلا

 عقلا ب ل ا لََتاَو کرنا کیو اف يي ضال
 شو هج ُمْهْنَحَم يثالاي ةي ندع هلل تا ذأ ا َلِج اَدِإَو ه

 يف اًصوصخو «هركذ نم راثكالاب ىلاعت رمأ امل 4ُداَهَمْل
 ىلاعت ربخأ ءربو ةحلصمو ريخ وه يذلا «ةلضافلا تاقوألا

 نأ امإ مالكلاف «هّلوق هّلعف فلاخيو «هناسلب ملكتي نم لاحب
 هوك تلت نت الآ نمو : لاقف «هضفخي وأ َناسنالا عفري

 قطن اذإو «عماسلل همالك قار ملكت اذإ : يأ دلا َررَيَحْلا ىف

 ام َلَع هلأ دهي هنأب لوقي ام دكؤيو «عفان مالكب ملكتي هتننظ
 قطن امل قفاوم هبلق يف ام نأ ملعي هللا نأ : ربخي نأب ءو ىف

 .هلعف هلوق فلاخي هنأل ؛كلذ يف بذاك وهو «هب
 ريغ نمؤملا لاحك «لعفلاو لوقلا قفاوتل اًقداص ناك ولف

 ءهتمصاخ اذإ :يأ «ِاَصِخْلا لأ َوُهَوظ :لاق اذهلف «قفانملا

 ىلع بترتي امو «بصعتلاو ةبوعصلاو ددللا نم هيف هدا

 نيذلا نينمؤملا قالخأك سيل «تافصلا حباقم نم وه ام كلذ

 ًةحامسلاو .مهتفيظو قحلل دايقنالاو ‹مهبكرم ةلوهسلا اولعج

sR 

 ' تاب نأب أَ نَمَو ُهَْلَع مِ الذل يناثلا مويلا سمش

 5١4-5١9 :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟

 نئكَس# كدنع رضح اذإ هلوق كبجعي يذلا اذه 4لو اًدِإَول
 يتلا يصاعملا لامعأ ىلع دهتجي :يأ ابو يُ ضال يف
 ترحل كلذ تتش O ضرألا يف داسفإ يه

 لقتو «صقنتو فلتت يشاوملاو رامثلاو عورزلاف (لنّتلأو

 . يصاعملا يف لمعلا ببسب ءاهتكرب
 وهف ءداسفلا بحي ال ناك اذإو داسا بحي ال هس

 هناسلب لاق نإو « ضغبلا ةياغ ضرألا يف دسفملا دبعلا ضغبي

 . اًنسح الوقف
 نم ردصت يتلا لاوقألا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفف

 واو تدك الو قيص نا هالو ا
 هنأو ءاهل يّكّرملا ءاهل قّدصملا لمعلا دجوي ىتح ءروجف
 سانلا نم لطبملاو قحملاو «دوهشلا لاوحأ رابتخا يغبني

 مههيومتب رتغي ال نأو .مهلاوحأ نئارقل رظنلاو لاا

 مهسفنأ مهتيكزتو
 رمأ اذإ «هللا يصاعمب ضرألا يف دسفملا اذه نأ ركذ مث

 نيب عمجيف «رْثإلاِب هرم هدأ و فنأو رّبكت هللا ىوقتب
 . نيحصانلا ىلع 2"”ربكلاو يصاعملاب لمعلا

 نيربكتملاو نيصاعلا راد يه يتلا هج ُمُيْنَحَتِل
 «مئاد باذع .نكسملاو رقتسملا : يأ 0 شوو

 الو «باذعلا مهنع ففخي ال ءرمتسم سأيو «عطقني ال ٌمهو

 اذايعف مهلامعأل ةلباقمو مهتايانجل ءازج «باوثلا نوجري

 . مهلاوحأ نم هللاب

 لآ تاک ءآكيتبأ ةف یری نم سالا یوا (۲۰۷)
 مهسفنأ اوعاب نيذلا نوقفوملا مه ءالؤه داملا ُكفوُمَر هاو

 اولذب مهف «هباوثل ًءاجرو هللا ةاضرمل اًبلط اهولذبو اهوصخرأو
 هتمحرو هتفأر نم يذلا «دابعلاب فوؤرلا يفولا ءيلملل نمثلا

 ىركَش هلآ ل : لاقف كلذب ءافولا دعو دقو «كلذل مهقفو نأ

 رخآ ىلإ 4لا دل كأي موما هش تزن ترم
 ءاهولذبو مهسفنا اورتشا مهنأ ربخأ ةيآلا هذه يفو ةيآلا

 ءاوبغر هب ام لذبو ءاوبلط ام ليصحتل ةبجوملا هتفأرب ربخأو
 مهلاني امو «ميركلا نم مهل لصحي ام نع اذه دعب لأست الف
 او را نم

 رال يف الخد نما تیرا ااا (۰۹۰۲۰۸)
 نيم ودع ڪک هئا ناطْيَشلا توطح اوعي الو هناك

 ع م6 m7 ممر

 ريِرَع هللا نأ اوما تلا مڪتءاج ام د شب ْنَم مُثْلَلَو نک ه
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 ماق دقو «ب :نم طقاس انه ىلإ ةيآلا لوأ نم (۲) .ربكتلاو :ب يف )١(

 ملو )١/ ۲٠۲-٠٠٤(. راجنلا ةعبط رظنا «هسفن دنع نم ةيآلا ريسفتب راجنلا

 .- هللا همحر - خيشلا مالك نم سيل اذه نأ نيبي



 يناثلا ءزجلا

 يف# اولخدي نأ نينمؤملل ىلاعت هللا نم رمأ اذه #ٌميِحَح
 اوكرتي الو «نيدلا عئارش عيمج يف :يأ دفا وللا

 رمألا قفاو نإ «هاوه ههلإ ذختا نمم اونوكي ال نأو ءاًئيش اهنم

 نوكي نأ بجاولا لب ءهكرت هفلاخ نإو هٌُهَلَعَف هاوه عورشملا

 لاعفأ نم هيلع ردقي ام لك لعفي نأو «نيدلل اًعبت ىوهلا

 . هتينب هكرديف ءهيونيو همزتلي هنع زجعي امو «ريخلا
 الإ روصتي الو نكمي ال «ةفاك ملسلا يف لوخدلا ناك املو

 «نطيكلا تول ميك لَو :لاق «ناطيشلا قرط ةفلاخمب
 ودعلاو نيس ودع كَ مَنِ هللا يصاعمب لمعلا يف :يأ

 كاع ملا باو ناهار و الا ونأ ذل علا
 :ىلاعت لاق «للزو للخ هنم عقي نأ دب ال دبعلا ناك املو

 ملع ىلع :يأ كا مْ ام دَسَب ئِي شکر نيك»
 .( بح بر هلأ أ العا نيقيد

 «للزلا كرت بجوي ام فيوختلاو ديدشلا ديعولا نم هيفو

 ءهتوقب هرهق «يصاعلا هاصع اذإ .ميكحلا “ر هاقلا زيزعلا نإف

 ةاصعلا ٌبيذعت هتمكح نم نإف .هتمكح ىضتقمب هبذعو
 .ةانجلاو

 ِداَمَسْلا ّنِم ٍللْط ىف هَل ميين لإ ور له (۱۰)

 ديعولا نم هيف اذهو 4ُرْوُمألآ مَ ولآ إو ٌرمَأْلا ىيفو ةو
 رظتني له : ىلاعت لوقي «بولقلا هل علخنت ام ديدهتلاو ديدشلا
 تاوطخل نوعبتملا «ضرألا يف داسفلا يف نوعاسلا

 يذلا «لامعألاب ءازجلا موي الإ هللا رمأل نوذبانلا «ناطيشلا

 بولق لقلقي ام عئاظفلاو دئادشلاو لاوهألا نم يشح دق

 نأ كلذو «نيدسفملا ىلع ءيسلا ءازجلا هب قحيو «نيملاظلا

 رّوكتو «بكاوكلا رثنتو «ضرألاو تاومسلا يوطي ىلاعت هللا
 «قئالخلاب طيحتف «ماركلا ةكئالملا لزنتو «رمقلاو سمشلا

 لصفيل راسما ني ٍلَلُظ ىف :ىلاعت [و كرابت] يرابلا لزنيو
 رشنتو «نيزاوملا عضوتف «لدعلا ءاضقلاب هدابع نيب

 لهأ هوجو دوستو «ةداعسلا لهأ هوجو ضيبتو «نيواودلا

 ىزاجي لکو ءرشلا لهأ نم ريخلا لهأ زيمتيو «ةواقشلا

 وه ام ةقيقح ملع اذإ هيدي ىلع ملاظلا ضعي كلانهف «هلمعب

 . هيلع
 .ةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمل ليلد اههبشأ امو ةيآلا هذهو

 «ءيجملاو لوزنلاو ءءاوتسالاك «ةيرايتخالا تافصلل نيتبثملا

 وأ ؛هسفن نع ىلاعت اهب ربخأ يتلا تافصلا نم كلذ وحنو

 هللا لالجب قيلي هجو ىلع اهنوتبثيف یی هلوسر هنع اهب ربخأ

 ةا لس هلو "بيرت الو هيت يع نم ةر
 «ةلزتعملاو ةيمهجلا نم :مهعاونأ فالتخا ىلع ةلطعملل

 ١٠١١ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۴

 Ê 06-3 عك مب
 ءا

 E ند

 - لوأتيو «تافصلا هذه يفني نمم «مهوحنو «ةيرعشألاو
 لب «ناطلس نم اهيلع هللا لزنأ ام تاليوأتب تايآلا - اهلجأل

 مهمالك نآب معزلاو «هلوسر نايبو هللا نایب يف حدقلا اهتقيقح

 .بابلا اذه يف ةيادهلا هب لصحت يذلا وه

 . يلقع ليلد الو لب «يلقن ليلد مهعم سيل ءالؤهف

 باتكلا يف ةدراولا صوصنلا نأ اوفرتعا دقف «ىلقنلا امأ

 ا ما تعدم ىلع لاذ هاكر ل نافعا كلو
 نأ لطابلا مهبهذم ىلع اهتلالدل جاتحت اهنأو «ةعامجلاو

 ال «ىرت امك اذهو «صقنیو اهيف دازيو ءاهرهاظ نع جرخت
 . ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف نم هيضتري

 هله يقل ىلع لديام» لقعلا يف سيلف «يلقعلا امأو

 راقي ذل: يدنا و ا ىلع لد ننحلا نت لا
 هقلخب قلعتملاو .هسفنب قلعتملا ىلاعت هلعف نأو «لعفلا ىلع

 ليق «هقلخب هيبشتلا ىلع لدي اهتابثإ نأ اومعز نإف «ءلامك وه
 نأ امكف «تاذلا ىلع مالكلا عبتي تافصلا ىلع مالكلا : مهل

 )١( ماقملا زيزعلا :ب يف .



 يناثلا ءزجلا

 «تافصلا اههبشت ال تافص هللف .تاوذلا اههبشت ال اًناذ هلل

 يف سيلف «مهتاوذل عبت هقلخ تافصو «هتاذل عبت هتافصف

 .هجوب هيبشتلا يضتقي ام «اهتابثإ

 وأ ءاّضعب ىفنو «تافصلا ضعب تبثأ نمل اًضيأ لاقيو
 هللا هتبثأ امك عيمجلا تبتُت نأ امإ : تافصلا نود ءامسألا تبثأ

 برل اًركنم نوكتو عيمجلا يفنت نأ امإو «هلوسر هتبثأو .هسفنل
 اذهف ءهضعبل كيفنو «كلذ ضعب كتابثإ امأو «نيملاعلا
 قرفلا ىلإ دجت نلو «هتيفن امو «هّتبثأ ام نيب قّرفف «ضقانت

 لهأ كل لاق ءاّهيبشت يضتقي ال هب هّتبنأ ام :تلق نإف ءاليبس

 ال :تلق نإف ءاّهيبشت ىضتقي ال هتيفن امل تابثالاو :ةنسلا

 ال نحنو :ةافنلا كل لاق «هيبشتلا الإ هتيفن يذلا نم لقعأ

 هب كباجأ «ةافنلا هب تبجأ امف «هيبشتلا الإ هتبثأ يذلا نم لقعن

 . هتيفن امل ءةنسلا لهأ

 باتكلا لد امم اًئيش تبثأو اًنئيش ىفن نم نأ لصاحلا
 الو يعرش ليلد هل تبثي ال «ضقانتم وهف «هتابثإ ىلع ةنسلاو

 ار رتا فراح لب «يانع

 e | ب لسو )5١١(
 کک امد نو هلا دمع

 «قحلا ىلع لد ةَ يل ن رتبت مک لیوا یب لس

 ركشب اوموقي ملف ءاهوفرعو امر «لسرلا قدص ىلعو
 اولدبو ءاهب اورفك لب ءاهب مايقلا يضتقت يتلا .ةمعنلا هذه
 ءهباقع مهيلع هللا لزني نأ اوقحتسا اذهلف ءاّرفك هللا ةمعن

 ءاهل اًليدبت ةمعنلا رفك ىلاعت هللا ىمسو «هباوث نم مهمرحيو
 ملو ءاهركشي ملف «ةيويند وأ ةينيد ةمعنب هيلع هللا معنأ نم نأل

 رفكلاب تلدبتو «تبهذو هنع تلحمضا ءاهبجاوب مقي
 هللا ركش نم امأو ءةمعنلا لدب رفكلا راصف ءيصاعملاو

 هللا هديزيو «رمتستو تبثت اهنإف مايحب ماكو «ىلاعت

 نم ورسو ايدل يمت اورم زل نمش )5١0(

 000 اسي نم قرر لاو رمل مو مقوم اوما ىر

 اوداقني ملو «هلسرو هتايآبو هللاب اورفك نيذلا نأ ىلاعت ربخي

 مهنيعأ يف تنيزف ءايندلا ةايحلا مهل تنير مهنأ «هعرشل
 مهؤاوهأ تراصف ءاهب اونأمطاو ءاهب اوضرف «مهبولقو

 ىلع اوبكأو ءاهيلع اولبقأف ءاهل اهلك مهلامعأو 0
 « مهعينص يف راش نم اومظعو ءاهومظعو «اهليصحت

 هللا نم ءالؤهأ :اولاقو مهب اوأزهتساو «نينمؤملا اورقتحاو

 ءرصاقلا مهرظنو مهلوقع فعض نم اذهو ؟اننيب نم مهيلع

 لهأل اهيف ءاقشلا لصحيسو «ناحتماو ءالتبا راد ايندلا نإف

 هنإف هوركم هلان نإو ايندلا يف نمؤملا لب .نارفكلاو ناميالا

 ۲۱۱-۲۱۳ :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -"؟
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 9€ يلع هلأ داق َنِمْأولَعْفَتاَمَو لیلا ناو aS وص ىلا ۾ لام هس

 نوكي ال ام هربصو هناميإب هنع هللا ففخيف «بستحیو ربصي
 يعل

 رادلا يف يقيقحلا ليضفتلاو نأشلا لك نأشلا امنإو

 4مل 2 مرد أَنا َنِسِرَلاَوإل :ىلاعت لاق اذهلف «ةيقابلا

 ميعنلا عاونأب نيعتمتم ةمتم «تاجردلا ىلعأ يف نوقتملا نوكيف

 لفسأ يف مهتحت رافكلاو ءروبحلاو ةجهبلاو ءرورسلاو
 ءاقشلاو «ةناهالاو باذعلا عاونأب نيبذعم «تاكردلا

 «نينمؤملل ةيلست ةيآلا هذه يفف هل ىهتنم ال يذلا ءيدمرسلا

 ةيورخألاو ةيويندلا قازرألا تناك املو ءنيرفاكلا ىلع يعنو
 : ىلاعت لاق « هللا ةئيشمب الإ لانت نلو « هللا ريدقتب الإ لصحت ال

 لصحي يويندلا قزرلاف باس رب ءاي نم ُقُرَرَي لاول
 «ناميالاو ملعلا نم بولقلا قزر امأو ءرفاكلاو نمؤملل

 نم الإ اهيطعي الف «كلذ وحنو «هئاجرو هتيشخو « هللا ةبحمو

 بريم يلا هلا تعم هدو َدَمُأ سالا نک 0
r2 

 اولس امف سالا یب ب م ْقَحْلآِب بككلا مهم لَو نرمو

 اب تيل مهنا ام دب نم هوا لأ الإ ويف تلت امو دف



 يناثلا ءزجلا
 00 2 مصرع هيو سر

 هلو هدئذإب ّيَحْلا ّن نس هيف ًاوفلَتحأ امل ! اَوْماَع ب ١ هللا ىدهف مهنيب

 اوناك يأ] (سانلا ناك :يأ) مف رص لإ اسي نم یھب

 هيلع حون دعب نورق ةرشع كلذو .ىدهلا ىلع نيعمتجم
 قيرفلا يقبو ءمهنم قيرف رفكف نيدلا يف اوفلتخا املف «مالسلا

 اولصفيل لسرلا هللا ثعبو عازتلا لصحو «نيدلا ىلع رخآلا

 °[اوناك لب ليقو «مهيلع ةجحلا اوميقيو «قئالخلا نيب
 الو رون مهل سيل «ءاقشلاو لالضلاو رفكلا ىلع نيعمتجم

 تبرم مهيلإ لسرلا لاسرإب ىلاعت هللا مهمحرف «ناميإ
 ندبلا يف ةوقلاو قزرلا نم :تاعاطلا تارمثب هللا عاطأ نم

 هللا ناوضرب زوفلا كلذ ىلعأو «ةبيطلا ةايحلاو «بلقلاو

 نم «ةيصعملا تارمثب هللا ىصع نم 4َنِرِذنُمَو# ةنجلاو
 دشأو «ةقيضلا ةايحلاو «ةناهالاو «فعضلاو «قزرلا نامرح
 . راتلاو هللا طخس كلذ

 ,ةقداصلا تارابخإالا وه قحاب بئِكلا ممم لاو

 قح وهف ءبتكلا هيلع تلمتشا ام لكف «ةلداعلا رماوألاو

 بجاولا وه اذهو «عورفلاو لوصألا يف نيفلتخملا نيب لصفي

 ىلإو هللا ىلإ فالتخالا دري نأ «عزانتلاو فالتخالا دنع

 رمأ امل عازنلا لصف هلوسر ةنسو هباتك يف نأ الولو ءهلوسر

 . امهيلإ درلاب

 «باتكلا لهأ ىلع بتكلا لازنإب ةميظعلا هتمعن ركذ امل

 ىلاعت ربخأف «مهعامتجاو اهيلع مهقافتا يضتقي اذه ناكو

 ةرثكو ماصخلاو ف لصحو «ضعب ىلع مهضعب ىغب مهنأ
 ىلوأ اونوكي نأ يغبني يذلا باتكلا يف اوفلتخاف «فالتخالا

 هونقيتو هوملع اب ب نم كلذو «هيلع عامتجالاب سانلا
 الض كلذب اولضف «تاعطاقلا ةلدألاو «تانيبلا تايآلاب
 . اًديعب

 نس وه أوفلتحا أوُملَتْخَأ امل ةمألا هذه نم أوم ٠2 تيد هنأ یکه

 قحلا هيف اوأطخأو .باتكلا لهأ هيف فلتخا ام لكف 4 ّيَسْل

 ىلاعت ءب 8# ًةمألا هذه هيف قحلل هللا ىده «باوصلاو

 . هتمحرو مهل هريسيتو

 ىلاعت قلخلا ٌمعف 4ِتمسُم رم لإ ات نم یب ل
 ةجح ةماقإو «ىلاعت هنم الدع ءميقتسملا طارصلا ىلإ ةوعدلاب

 ىدهو © ردن الو ريب أني اناج ان :اولوقي التل «قلخلا ىلع

 اذهف «هدابع نم ءاش نم - هفطلو هتناعإو «هتمحرو هلضفب -
 .هتمكحو هلدع كاذو ءهناسحإو هلضف

 ندا لم میا اس اكو ةكجبلا اولد نأ شبس و )۲۱6(

 و ر ل ےک و ا ا کی نب او
 كرابت ربخي برف أ رص َّنإ الأ س رص یم عم أوُنَماَء

 5١807١15 :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲

 ةقشملاو ءارضلاو ءارسلاب هدابع نحتمي نأ دب ال هنأ ىلاعتو

 الو ريغتت ال يتلا ةيراجلا هتتس يهف ءمهلبق نمب لعف امك

 ىلع ربص نإف «هيلتبي نأ دب ال هعرشو هنيدب ماق نم نأ «لدبتت
 قداصلا وهف «هليبس يف ةفقاولا هراكملاب لابي ملو «هللا رمأ

 لعج نمو اهتلآ ةدايسلا نمو ءاهلامك ةداعسلا نم لان دق يذلا

 «هددصب وه امع هراكملا هتّدص نأب ءهللا باذعك سانلا ةنتف

 هنإف «ناميالا ىوعد يف بذاكلا وهف «هدصقم نع نحملا هتنثو

 هقدصت ىتح «ىواعدلا درجمو «ينمتلاو 8 ناميالا سيل

 ذكت وأ لامعألا

 مس مهنع هللا ركذ 00

 مهنادبأ يف ضارمألا :يأ «ةَرَّضأَو# رقفلا :يأ 4 اسا

 ذخأو «يفنلاو «لتقلاب ديدهتلا نم فواخملا عاونأب «ًاولْلُرَوا

 مهب تلصو ىتح راضملا عاونأو ءةبحألا لتقو «لاومألا

 مهنيقي عم هللا رصن اوأطبتسا نأ ىلإ «لازلزلا مهب لآو «لاحلا

 قم سم قات نقلا 3ع لاق فقطع ىمألا دنقل كلو ودي
 رمألا قاض املكو «ةدشلا دنع جرفلا ناك املف وَ رص

 ماق نم لك اذكهف بر هلأ رص نإ لآ :ىلاعت لاق ءعستا

 . نحتمي هنإف قحلاب

 هيلع وه ام ىلع رباثو ربص اذإ تبعصو هيلع تدتشا املكف
 هبقعأو «تاحار تاقشملاو «ةحنم هقح يف ةنحملا تبلقنا

 ءءادلا نم هبلق يف ام ءافشو ءءادعألا ىلع راصتنالا كلذ

 E اولد نأ و ES ا

 :[ىلاعت] هلوقو بسلا مليو مکن أوُدكهنَج نیلا ھا ولعب
 رو ى ا یک يما ص

 ٥ َنوُنَتْفَي ل مهو کتاب انثي نأ كني أ سالا بِسحأ َملا#

 َنمَلَعَيَو ْاَُفَدَص تبدل هَل ملغم مهل نم َننَلا ام َدَقَلَو

 .ناهيوأ ةرخلا رك ءناحتمالا دنعف © َنيِبْذَكْلَ

KR; (۲۱۵(يب ادام  
 ت خم

 دولي ريح نم کک

 هلآ َّنِإَك رح نم أ أَو نكس سلا نالا

 نع لاؤسلا معي E : يأ 4عِيِلَع وپ

 رّثَدَعْ 55 :لاقف ءامهنع مهباجأف «هيلع قفنملاو قفنملا

 مهقحأو «هب سانلا ىلوأف «ريثك وأ ليلق لام : يأ # ِريَخ ْنْي

 ءامهرب بجاولا نادلاولا مهو «كيلع اًمح مهمظعأ «ميدقتلاب

 نمو ءامهيلع ةقفنلا امهرب مظعأ نمو ءامهقوقع مرحملاو

 امهيلع ةقفنلا تناك اذهلو ءامهيلع قافنالا كرت قوقعلا مظعأ

 .رسوملا دلولا ىلع «ةبجاو

 نأ رهظي قايسلا ىلإ رظنلابو ءاهلحم ددحي مل «ب شماه نم ةدايز )١(

 لب :ليقو) : اذكه هرخآ نوكي مالكلا قستيلو اذهلو ءاهلحم اذه نأ برقألا

 . اًرركم (سانلا ناك : يأ) :هلوق نوكيو (رفكلا ىلع نيعمتجم اوناك



 يناثلا ءزجلا

 «مهتاقبط فالتخا ىلع نوبرقألا «نيدلاولا دعب نمو

 قافنالاف ءةجاحلاو برقلا بسح ىلع .برقألاف برقألا
 .ةلصو ةقدص مهيلع

 يف مهف .مهل بساك ال نيذلا راغصلا مهو *َسَتَيْلاَو
 مهسفنأ حلاصمب مهمايق مدعل «ةجاحلا ةنظم

 . افطلو مهب هنم ةمحر «دابعلا مهب هللا ىصوف

 تارورضلا بابرأو «تاجاحلا لهأ مهو زيوس
 مهتاجاح عفدل مهيلع قفنيف «ةجاحلا مهتنكسأ نيذلا

 . مهئانغإو

 هدلب ريغ يف هب عطقنملا بيرغلا :يأ ليتل ِنَبَول
 . هدصقم ىلإ هلصوت يتلا ةقفنلاب هرفس ىلع ناعيف

 .ةجاحلا ةدشل فانصألا ءالؤه ىلاعت هللا صّصخ املو

 ىلع ةقدص نم 4ٍرْيَح َنِم ْأوُلَعْمَت اتوا :لاقف «ىلاعت ممع
 «تابرقلاو تاعاطلا عاونأ عيمج نمو لب «مهريغو ءالؤه

 مكيزاجيف «ٌميِلَع يب هل نل ريخلا مسا يف لخدت اهنأل
 ةرثكو «هصالخإو هتين بسح ىلع لك ءمكل هظفحيو «هیلع

 .اهعفنو اهعقو مظعو ءاهيلإ ةجاحلا ةدشو ءاهتلقو هتقفن

59 EE هک وهو لاتقا مڪي بيک (٣۱١ 

ld ل اعيش اوه 

 يف لاتقلا ضرف اهيف «ةيآلا هذه ب ولفت ال شاو مم

 مهفعضل «هكرتب نيرومأم نونمؤملا ناك ام دعب ءهللا ليبس

 ءةنيدملا ىلإ لَك يبنلا رجاه املف كلذل مهلامتحا مدعو

 هنأ ربخأو «لاتقلاب ىلاعت هللا مهرمأ ءاووقو نوملسملا رثكو

 عاونأ لوصحو «ةقشملاو بعتلا نم هيف امل «سوقنلل هوركم
 «ضحم ريخ وهف ءاذه عمو «فلاتملل ضرعتلاو فواخملا

 «ميلألا باقعلا نم زرحتلاو «ميظعلا باوثلا نم هيف امل

 وه امم كلذ ريغو «مئانغلاب رفظلاو ءادعألا ىلع رصنلاو

 يب ا او

 نع دوعقلا لثم كلذو كَل بَ وهو اس اوب نأ يسع
 طلستو «نالذخلا بقعي هنأل ءرش هنإف ا

 تاوفو «ناوهلاو لذلا لوصحو «هلهأو مالسالا ىلع ءادعألا

 .باقعلا لوصحو ميظعلا رجألا

 اههركت يتلا ريخلا لاعفأ نأ يف ةدرطم ةماع تايآلا هذهو

 لاعفأ نأو «كش الب ريخ اهنأ - ةقشملا نم اهيف امل - سوفنلا

 - ةذللاو ةحارلا نم اهيف همهوتت امل - سوفنلا بحت يتلا رشلا

 . كش الب رش يهف
 كل ناقل كلوب ا یھت ا لاوس ا

 نم [هل] هللا ضيقف «رومألا نم اًرمأ بحأ اذإ هنأ نمؤملا دبعلا

 «بساكلا دقفو ¢

 ٣- :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت ۲۱۷۰۲۱۰

 نأ كلذ يف هل قفوألاف ءهل ريخ هنأ هنع هفرصي ام بابسألا
 ىلاعت هللا نأ ملعي هنأل «عقاولا يف ريخلا لعجيو ءهللا ركشي

 ملعأو ءهنم هدبع ةحلصم ىلع ردقأو ءهسفن نم دبعلاب محرأ

 ال ساو مقي لاو [:ىلاعت] لاق امك ءهنم هتحلصمب

 مكترس ءاوس «هرادقأ عم اوشمتت نأ مكب قئاللاف )توم

 مكتءاس وأ . |

 مرحلا رهشألا لمشل ءديقي مل ول ءلاتقلاب رمألا ناك املو

 ار يف لاكتلا ىلاع ىنثتسأ ءاهريغو

 کو هيف لاَ ل ةه لا راسل ٍرْبَتلا نَع كوكي (۲۱۷)

 ا جالو ِماَحْلا ٍدِجْسَسْلاَو وب ارْفُكَو رم ليس نع دو

 كويتي ولام الق لتقل نب بح هنأ هلأ دنع رک

 سو ت کم د سَو اعطا نإ مڪي کک

 ةرخكلاو ايلا ف ْرُهُنََمْعَأ تح كيكو واڪ رهو تمي

 . 4 تود ایف مه رانا ( ٌبَحَصأ 5

 خوسنم مرحلا رهشألا يف لاتقلا ميرحت نأ ىلع روهمجلا

 :نيرسفملا ضعب لاقو ءاودجو امثيح نيكرشملا لاتقب رمألاب

 ةيآلا هذهو ءديقملا ىلع لومحم قلطملا نأل «خسني مل هنإ

 ةيزم ةلمج نم نألو ؛اًقلطم لاتقلاب رمألا مومعل ءةديقم
 اذهو ءاهيف لاتقلا ميرحت ءاهايازم ربكأ لب مرحلا رهشألا

 يف زوجي هنإف «عفدلا لاتق امأو «ءادتبالا لاتق يف وه امنإ

 . مارحلا دلبلا يف زوجي امك «مرحلا رهشألا

 هللا دبع ةيرسل. لصح ام ببسب ةلزان ةيآلا هذه تناك املو

 «مهلاومأ مهذخأو «يمرضحلا نب وّرمع مهلتقو «شحج نب
 نوكرشملا مهريع «بجر رهش يف - ليق ام ىلع - كلذ ناكو
 مهيف ذإ «نيملاظ مهرييعت يف اوناكو «مرحلا رهشألاب لاتقلاب

 ىلاعت لاق «نيملسملا هب اوريع امم مظعأ هضعب ام حئابقلا نم

 نيكرشملا دص : يأ هلأ ليس نع ٌدَصَول :مهيف ام نايب يف

 مهيعسو «هب نما نم مهتنتفو ءهلوسربو هللاب ناميالا ديري نم
 مارحلا رهشلا يف لصاحلا مهرفكو «مهنيد نع مهدر يف
 دقو فيكف ءرشلا يف فاك هدرجمب وه يذلا «مارحلا دلبلاو

 !؟مارح دلبو مارح رهش يف ناك

 يبنلا مهو «مارحلا دجسملا لهأ :يأ «ِلَمَأ جميرا

 ىلع هرامع مهو «نيكرشملا نم هب قحأ مهنأل «هباحصأو ةي
 «هيلإ لوصولا نم مهونكمي ملو هني مهوجرخأف «ةقيقحلا

aS 

 رهشلا يف لتا ّنِ رض اهنم دحاو لك رومألا هذهف
 يف ةملظ ةقسف مهنأ ملعف !؟مهيف تعمتجا دقو فيكف «مارحلا

 . نينمؤملا مهرييعت



 يناثلا ءزجلا

 سيلو «نينمؤملا نولتاقي اولازي نل مهنأ ىلاعت ربخأ مث
 نع مهوعجري نأ مهضرغ امنإو «مهلتقو مهلاومأ يف مهضرغ
 باحصأ نم اونوكي ىتح «مهناميإ دعب اًرافك اونوكيو «مهنيد
 مهنكمأ امب نوعاس كلذ يف مهتردق نولذاب مهف «ريعسلا

 . «نورفكلا رك لَ مرو رس ن لإ هلل تأيَو»
 نولتاقي ناولازي ال ءرافكلا لكل ماع فصولا اذهو

 نم باتكلا لهأ اًصوصخو «مهنيد نع مهودري ىتح ؛مهريغ
 ءةاعدلا اورشنو «تايعمجلا اولذب نيذلا «ىراصنلاو دوهيلا
 «مهتيد ىلإ ممألا بذجل سرادملا اونبو ءءابطألا اوبو

 يف مهككشت يتلا هبشلا نم مهنكمي ام لك مهيلع مهليخدتو
 . مهنيد

 نينمؤملا ىلع َّنم يذلا «ىلاعت هللا نم وجرملا نكلو
 متي نأ - هنيد مهل لمكأو «ميقلا هنيد مهل راتخاو «مالسالاب

 نأ دارأ نم لك لذخي نأو «-مايق متأ هب مايقلاب هتمعن مهيلع

 يلعيو «هنيد رصنیو مهروحن يف مهديك لعجيو «هرون ءىفطي
 نم نيدوجوملا ءالؤه ىلع ةقداص ةيآلا هذه نوكتو «هتملك

 َنوُفِف اورفك تيا نإ مهلبق نم ىلع تقدص امك «رافكلا

 ٌةَوْسَح هع توت مث اقتبس هلآ لیس نع أوُدِصيِل_ موم
 . 4تر َدَئَهَج لإ ادرک تیلو توبن م

 هيلع راتخا نأب «مالسإلا نع دترا نم نأ ىلاعت ربخأ مث

 تطيع کوا اًرفاك تام ىتح كلذ ىلع رمتساو رفكلا
 عر مر 2

 مالسالا وهو ءاهطرش دوجو مدعل 4ٌةَرِخآْلاَو ايدل يف ملمع 0
 ةيآلا تّلدو . 4تر اف م الا ُبَحْسَأ كيكزأر»
 هلمع هيلإ عجري هنأ «مالسإلا ىلإ داع مث دترا نم نأ اهموهفمب
 هيلإ دوعت اهنإف «ىصاعملا نم بات نم كلذكو «هتدر لبق يذلا

 ۰ . ةمدقتملا هلامعأ

 ليس ف ودمج اورام ہیرو أنما لأ ل )۲۸
 لامعألا هذه ميل ومع هاو هلأ َتَمْحَي وجرب هلأ ل
 فرعي اهبو «ةيدوبعلا ىحر بطقو ةداعسلا ناونع يه «ةثالثلا

 .نارسخلاو حبرلا نم ناسنالا عم ام

 ءيش نع لأست فيكو «هتليضف نع لأست الف ناميالا امأف

 نم ةنجلا لهأو «ةواقشلا لهأو ةداعسلا لهأ نيب لصافلا وه

 ريخلا لامعأ تلبق دبعلا عم ناك اذإ يذلا وهو ؟رانلا لهأ

 الو ضرف الو «لدع الو فرص هل لبقي مل هنم مدع اذإو ءهنم

 . لقن
 هللا اضرل فولأملا بوبحملا ةقرافم ىهف :ةرجهلا امأو

 چ نار فلما ر لامار ر جاهلا كرتق ا
 . هنيدل ةرصنو «هللا ىلإ

 ۲٠۸ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -"

 ل دا ۳٤ ماكل حح
 ٥ و روس س < ر رار ٦وک ر و ريش جحمورو 0 -

 اوهر ت نأ ۍسڪو کل هركوهو لاَتِفْلا مكحلع بيک
 9 a ے( “ہمہ مس 01 قور ہوکہ رور سوه 4 چ را رار ا وود ہو ےک و ےس
 رشوهو ايش أوبحت نأ ئسعو مكحل 1 .وهواعبش

 رباع ك دولسي © توم قتال شاو محي هلو رس ع
 “از م ع وو ت ی 5 هو الص رہ سلم

 لال يس نعْر صو ريك ِهِض لاحق لف هيف لاق واحلا
 ريكا هْنِهوِلْهَأ َجاَرحِإَو مارا دجسم او وي رف ڪو

 2 ور رر س ر 5 و ف دق مے ہے ر 3ر هم رآح ع م

 تولي نول اريالو لتصل نمر رڪ آ َهَنَنِفَلاَوهَلَأَدنِع |
 ج

 < و سد 8 و دسم ه2 ءمّ 00
 د دتر نموأوعطتسا نإ مكحِيبد نع ودر وح

 < ې 0 00 سا مرام و 4 +

 تطرح كيلؤافرفاڪوهو تميف دن يد نعمكنم
 9 الأ بَحْصأ ك وأو ةر خال اواين دلا ن هلمعأ ےل مے اس ر دع 2 0 مود اس <

 وم سس ٥ e <ê e شوو

 َتَمْحَر دج ك وأ ولا ل يبس ق اود هجو اورجاَه
 > ےہ ھو ےک رو رجح رو 0 كه لو +4 ورم

 000 ق مسدس وع 22 لعل عج ر ا ہو

 ًامهمثإ و ساتل عقلنمو ريبكح مث ام هبف لق رسيملاو
 اس .ل لق 1 وفعلا لف نوفق دام كتوُلَكيَو ام هع نم ريكحأ cK رے 1 دا

 رج < 02 ر ee و و 2د مو کک ب

 ©3 دورك نت مكلف ايلا کک ا نیب ت یدک

 ءءادعألا ةعراقم يف دهجلا لذب وهف ءداهجلا امأو

 وهو «ناطيشلا نيد عمقو «هللا نيد ةرصن يف ماتلا يعسلاو

 ببسلا وهو «ءازجلا لضفأ هؤازجو «ةحلاصلا لامعألا ةورذ

 نمأو «مانصألا دابع نالذخو مالسالا ةرئاد عيسوتل ربكألا

 . مهدالوأو مهلاومأو مهسفنأ ىلع نيملسملا

 - اهتقشمو اهئاوأل ىلع - ةئالثلا لامعألا هذهب ماق نمف

 . اليمكتو هب اًمايق دشأ اهريغل ناك

 مهنأل ءهللا ةمحر نيجارلا مه اونوكي نأ ءالؤهب قيقحف

 ءاجرلا نأ ىلع ليلد اذه يفو «ةمحرلل بجوملا ببسلاب اوتأ
 نراقملا ءاجرلا امأو «ةداعسلا بابسأب مايقلا دعب الإ نوكي ال

 ءرورغو ٌّنمتو زجع اذهف «بابسألاب مايقلا مدعو ءلسكلل

 نم ةلزنمب «هلقع صقنو «هبحاص ةمه فعض ىلع لاد وهو

 ص

 «ينسوب ندب الي الخلا هوجوورا عاكت داي دلو دوج دكت
 .كلذ وحنو

 دبعلا نأ ىلإ ةراشإ هلأ َسَمْعَي جري َكِيَلْوأل : هلوق يفو
 اهيلع دمتعي نأ هل يغبني ال - هب ىتأ امب لامعألا نم ىتأ ولو -

 هلامعأ لوبق وجريو «هبر ةمحر وجري لب ءاهيلع لوعيو



 . هبويع رتسو «هبونذ ةرفغمو

 اًحوصن ةبوت بات نمل :يأ «ُدوُمَع لاو :لاق اذهلو
 لك هناسحإو هدوج معو «ءيش لك هتمحر تعسو 4 ٌرِحّي#
8 : 

 «ةروكذملا لامعألا هذهب ماق نم نأ ىلع ليلد اذه يفو

 تلصحو «تائيسلا نبهذي تانسحلا ذإ «هللا ةرفغم هل لصح

 . هللا ةمحر هل

 ايندلا تابوقع هنع تعفدنا «ةرفغملا هل تلصح اذإو

 تلحمضاو ترفغ دق يتلا «بونذلا راثآ يه يتلا «ةرخآلاو

 ا ىف ريخ نك لغ لس کا ل تلمح ااا

 الولف مهب هللا ةمحر نم ةروكذملا مهلامعأ لب .ةرخآلاو

 اوردقي مل اهيلع مهرادقإ الولو ءاهوديري مل مهايإ هقيفوت

 اًلوأ لضفلا هلف «مهنم اهلبقيو اهمتي مل هناسحإ الولو ءاهيلع
 .ببسملاو ببسلاب ّنم يذلا وهو ءاّرخآو

 لق سيمو رخل نع گويا : ىلاعت لاق مث (؟19) :

 : يأ 4من ني ڌڪ آ اهن سال عي يڪ من اوف
 رمخلا ماكحأ نع نونمؤملا - لوسرلا اهيأ اي - كلأسي

 «مالسإلا لوأو ةيلهاجلا يف نيلمعتسم اناك دقو ءرسيملاو

 هللا رمأف ٠ امهمكح نع اولأس اذهلف «لاكشإ امهيف عقو هنأكف

 كلذ نوكيل ؛امهراضمو امهعفانم مهل نيبي نأ هيبن ىلاعت

 . امهكرت ميتحتو ءامهميرحتل ةمدقم

 باهذ نم امهنم ردصي امو ءامهراضمو امهمثإ نأ ربخأف
 ةوادعلاو ءةالصلا نعو هللا ركذ نع دصلاو «لاملاو لقعلا

 لاملا بسك نم ءامهعفن نم هنونظي امم ربكأ - ءاضغبلاو

 دنع سوفنلل برطلاو ءرامقلاب هليصحتو رمخلاب ةراجتلاب
 لقاعلا نأل ءامهنع سوفنلل اًرجاز نايبلا اذه ناكو ءامهيطاعت

 . هترضم تحجرت ام بنتجيو «هتحلصم تحجرت ام حجري

 لوأ امهكرتب ميتحتلا بعصو ءامهوفلأ دق اوناك امل نكلو
 :هلوق يف هركذ يذلا «ميرحتلل ةمدقم ةيآلا هذه مدق ءةلهو

 ٍلَمَع نم شجر ملال بامالاو ٌمِيِِملاَو رتا ان اوثما سبل

 هتمحرو هفطل نم اذهو 4س :هلوق ىلإ 4ٍَ
 انيهتنا :هنع هللا ىضر رمع لاق تلزن امل اذُهلو 000

 ۰ . انيهتنا

 يأ نم ءهاّطغو لقعلا رماخ ركسم لك وهف :رمخلا امأف
 اهيف نوكي يتلا تابلاغملا لك وهف :رسيملا امأو «ناك عون

 وأ ةيلوق ةبلاغم لكو «جنرطشلاو درنلا نم «نيفرطلا نم ضوع

 اهنإف ؛ماهسلاو لبالاو ليخلا ةقباسم ىوس « [2١ ضوعب] ةيلعف
 . عراشلا اهيف صخر اذهلف .داهجلا ىلع ةنيعم اهنوكل ؛ ةحابم

 ۲۲۰۰۲۱۹ :ناتيآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت -"

 لأ د سس نق

 نبي كلك ملأ لَك َنوُفِفَي ادام ولسو وف )5١١0719(

 4ةرخكلاو ايدل ىف ه وكت مك ِتبآلا ك ها ا
 هللا رّسيف «مهلاومأ نم هنوقفني ام رادقم نع لاؤس اذهو

 نم رسيتملا وهو «وفعلا اوقفني نأ مهرمأو ءرمألا مهل
 عجري اذهو «مهترورضو مهتجاح هب قلعتت ال يذلا «مهلاومأ

 ىلع ةردق هل لك ءطسوتمو ريقفو ينغ نم «هبسحب دحأ لك ىلإ

 .ةرمت قش ولو «هلام نم افع ام قافنإ

 سانلا قالخأ نم وفعلا ذخأي نأ « الك هلوسر هللا رمأ اذهلو

 مل ىلاعت هللا ناب كلذ «مهيلع قشي ام مهفلكي الو «مهتاقدصو

 «"[قشي امب] انل اًميلكت وأ ءانل هنم ةجاح هب انرمأ امب انرمأي

 انل عفنلا هب امو ءانيلع لهسي امو ءانتداعس هيف امب انرمأ لب

 .دمحلا متآ كلذ ىلع قحتسيف ءانئاوخالو
 ىلع دابعلا علطأو «يفاشلا نايبلا اذه ىلاعت نيب املو

 أ 4 بکا ہکک د ن کلک © : لاق هعرش رارسأ

 ناقرفلاو عفانلا ملعلل تالصحملا «قحلا ىلع تالادلا

 اولمعتست يكل : يأ 4َةَرْجيآلاَو ايدل يف © نوک هت ْمُكَلَم»

 حلاصم اهيف هرماوأ نأ اوفرعتو «هعرش رارسأ يف مكراكفأ
 ةعرسو ايندلا يف اوركفتت يكل اًضيأو «ةرخآلاو ايندلا

 ءازجلا راد اهنأو ءاهئاقبو ةرخآلا يفو ءاهوضفرتف اهئاضقنا

 م

e ٠ 7قش اريِهَس َولَصَبَسَو انك منوط  
 «ىماتيلا ماعط نع مهماعط اولزعو «نيملسملا ىلع كلذ
 ترج يتلا ةلاحلا هذه يف ولو ءاهلوانت نم مهسفنأ ىلع اًقوخ
 مهربخأف «كلذ نع لكي يبنلا اولأسو ءاهيف ةكراشملاب ةداعلا

 اهتنايصو اهظفحب ءىماتيلا لاومأ حالصإ دوصقملا نأ ىلاعت

 ىلع زئاج هريغ وأ ماعط يف مهايإ مهتطلخ نأو ءاهيف راجّنالاو
 خألا نأش نمو ءمكناوخإ مهنأل «ىماتيلاب رضي ال هجو
 ملع نمف «لمعلاو ةينلا ىلإ كلذ يف عجرملاو «هيخأ ةطلاخم

 لخد ولف هلام يف عمط هل سيلو «ميتيلل حلصم هنأ هتين نم هللا
 هللا ملع نمو «سأب هيلع نكي مل - دصق ريغ نم - ءيش هيلع

 ءاهلوانتو اهلكأ ىلإ لصوتلا ةطلاخملاب هدصق نأ هتين نم
 .«دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا»و ماو جرح يذلا كلذف

 يف تاطلاخملا عاونأ زاوج ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 و

 لوم ولأي لآ ئ : ىلاعت هلوق ل
 ين

 .رياغم طخب ب يف ةدايز (۲) .رياغم طخب ب يف ةدايز )١(



 يناثلا ءزحلا

 نم فطل ةصخرلا هذهو ءاهريغو دوقعلاو «براشملاو لكآملا

 .نينمؤملا ىلع ةعسوتو «ناسحإو [ىلاعت] هللا
 مدعب مكيلع قش :يأ كتل هلآ س ولطف الإو

 رع هن لإ متمثأو مكيلع قشو متجرحف «كلذب.ةصخرلا

 كلذ عم هنكلو ءيش لكل رهقلاو «ةلماكلا ةوقلا هل :يأ

 هتيانعو ةلماكلا هتمكح ىضتقم وه ام الإ لعفي ال 4 ٌميكَح#

 «لعف ءاش ام هنإ :لاقي الف «هتمكح يفانت ال هتزعف «ةماتلا

 ةماكسا كلذكو:هلاعفأ نإ": قاقي لب «اهفلاخ وأ ةمكحلا قفاو
 «ةمكح نم هل دب ال لب ءاّئبع اًئيش قلخي الف «هتمکحل ةعبات

 نع اًدرجم ايش هدابعل عرشي مل كلذكو «اهفرعن مل مأ اهانفرع

 «ةحجار وأ «ةصلاخ ةحلصم هيف امب الإ رمأي الف «ةمكحلا

 هتمكح مامتل ,ةحجار وأ ةصلاخ ةدسفم هيف امع الإ ىهني الو

 1 .هتمحرو

 يخ ير ئالو يب قع تكرذتلا اوئكدت الو
 ی نكرم این الو کتا ولو گر

eاع 7-35 لإ وعدي كوا كَبَجْعَأ ولو و  
 20 ساتل ويني نيَو هوند ةَرفْعَمْلأَو ٍةَنجْلا لإ

 نهكرش ىلع نمد ام «تكرقدْلاال ءاسنلا «اوُمكَت الو : يأ
 - تغلب ام ةمامدلا نم تغلب ولو - ةنمؤملا نأل يوم يح ّ

 ةماع هذهو «تغلب ام نسحلا نم تغلب ولو «ةكرشملا نم ريخ

 ةحابإ يف ةدئاملا ةيآ اهتصصخو «تاكرشملا ءاسنلا عيمج يف

 اوثوأ َنِذَلا م ُتكَصْحْلاَو# :ىلاعت لاق امك «باتكلا لهأ ءاسن

 . 4 َبتِكْلأ
 صيصخت ال ماع اذهو 4اور ّىَح كرما ان الو

 . هيف
 ةملسملا وأ ملسملا حاكن ميرحت يف ةمكحلا ىلاعت ركذ مث

 : يأ 4راا ىلإ َتوُعَدَي َكِيكْرأأل : لاقف «نيدلا يف امهفلاخ نمل
 «مهنم رطخ ىلع مهتطلاخمف «مهلاوحأو مهلاعفأو مهلاوقأ يف

 .يدبألا ءاقشلا وه امنإ «ةيويندلا راطخألا نم سيل رطخلاو .

 كرشم لك ةطلاخم نع يهنلا «ةيآلا ليلعت نم دافتسيو

 ةريثك حلاصم هيف نأ "عم - جوزتلا زجي مل اذإ هنأل «عدتبمو
 ىتلا ةطلخلا اًصوصخو «ىلوأ باب نم ةدرجملا ةطلخلاف -

 دموع هداك لمعلا قلع ورحتو كرعجلا عامر ناهز
 يلولا رابتعا ىلع ليلد «َنيِكرْتُمْلا وحكمت الو :هلوق يفو
 .[حاكتلا] يف

 ليصل هداه وعد : يأ «َرفْمَمْلَاَو َدّنَجْلا ىلإ وعدي اووف

 ةوعدلاب كلذو «تابوقعلا عفد اهراثآ نم يتلا ةرفغملاو ةنجلا

 ملعلاو «حوصنلا ةبوتلاو «ةحلاصلا لامعألا نم امهبابسأ ىلإ

 ۲۲۱-۲۲۳ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -"

 ,هماكحأ : يأ 4 تکا نيبو 0 لمعلاو «عفانلا

 امل ركذتلا كلذ مهل بجويف 4 وددت مه ْمُهْلَعأ ساتل اهمكحو
E sS 

 وه لف ٍضيِحمْلا نع كتو : یلاعت لاق مث (۲۲۳۰۲۲۲)

 ا رع قر تل ال1 ا و ا
 ا

 1 م 1 و

 تسلا بو ¿ يتلا ب هلآ نإ هلآ مکرم يح نم وأ

 2 اوفا شال أوُمَْقَو ٌمَفِش ن ر رح اونا کل ٿر رک کواس 0

 ر ورو و دس دل مس
 نع ىلاعت ربخي #َتيمْوُمْلا رسو ُهَوُفَلُم مكحتأ أَمَلْعَو

 «ضيحلا دعب اهلاحب ةأرملا نوكت لهو نا نع مهلاؤس
 . ؟دوهيلا هلعفي امك اًقلطم بنتجت مأ «كلذ لبق تناك امك

 نمف «ىذأ ناك اذإو «ىذأ ضيحلا نأ ىلاعت ربخأف

 اذهلف «هدحو ىذألا نع هدابع ىلاعت هللا عنمي نأ ةمكحلا

 «ضيحلا ناكم : يأ «َضِيِحَمْلا يف آيل اورا : لاق

 صيصختو «اًعامجإ مرحملا اذهف «ةصاخ جرفلا يف ءطولا

 ضئاحلا ةرشابم نأ ىلع لدي ضيحملا يف لازتعالا
 .زئاج جرفلا يف ءطولا ريغ يف اهتسمالمو

 ةرشابملا نأ ىلع لدي 4ره يح نورت الو : هلوق نكل
 يغبني «ةبكرلاو ةرسلا نيب دب اميف كلذو «جرفلا نم برق اميف

 ا اذإ ئ يبنلا ناك امك هكرت

 . اهرشابيف «رزتأت نأ اهرمأ

 نهب يحال ضّيُحلل نابرقلا مدعو لازتعالا اذه دحو
 تقو دوجوملا عنملا لاز مدلا عطقنا اذإف «نهمد عطقني :يأ

 لاستغالاو «مدلا عاطقنا :ناطرش هلحل ناك يذلا «هنايرج

 اذهلف يناثلا يقو «لوألا طرشلا لاز «مدلا عطقنا املف هنم

 كرما ُتَنَح نم كرْهْوُأَتال نلستغا :يأ 4َنْرَهس ادت :لاق

 . ثرحلا لحم هنأل «ربدلا يف ال لبقلا يف : يأ 4
 عاطقنا نأو «ضئاحلل لاستغالا بوجو ىلع ليلد هيفو

 . هتحصل طرش مدلا

 نع ةنايصو «هدابعب ىلاعت هنم افطل عنملا اذه ناك املو

 مهبونذ نم :يأ 4َنيبَّّتلا بحي هلأ َّنإ# :ىلاعت لاق «ىذألا

 «ماثآلا نع نيهزنتملا :يأ «َتيَوطَسْلا بيي ماودلا ىلع
 .ثادحألاو ساجنألا نم يسحلا رهطتلا لمشي اذهو

 بحي .ىلاعت نأل ءاّقلطم ةراهطلا ةيعورشم هيفف

 ةحصل اًطرش ءاّقلطم ةراهطلا تناك اذهلو ءاهب فصتملا

 رهطتلا لمشيو «فحصملا سم زاوجو «فاوطلاو ةالصلا

 لاعفألاو «ةحيبقلا تافصلاو «ةليذرلا قالخألا نع يونعملا

 .عمل :أيف )١(



 ١١١ سسس اللا ءزجلا

 . ةسيسخلا

 ريغ «ةربدمو ةلبقم عش لأ درع اوا مخل تر ؤا
 وهو «ثرحلا عضوم هنوكل «لبقلا يف الإ نوكي ال هنأ
 .دلولا هنم نوكي يذلا عضوملا

 حبي مل هللا نأل ءربدلا يف ءطولا ميرحت ىلع ليلد هيفو

 ترثاكت دقو «ثرحلا هنم يذلا عضوملا يف الإ ةأرملا نايتإ

 .هلعاف نعلو «كلذ ميرحت يف ي يبنلا نع ثيداحألا

 «تاريخلا لعفب هللا ىلإ برقتلا نم : : يأ شال أك

 ةبرقلا هجو ىلع اهعماجيو هتأرما لجرلا رشابي نأ كلذ نمو

 . مهب هللا عفني نيذلا ةيرذلا ليصحت ءاجر ىلعو «باستحالاو

 نيمزالم اونوك مكلاوحأ عيمج يف : : يأ لأ اوم
 4ک مگا مكملعل كلذب نينيعتسم «هلا ىوقتل

 . اهريغو ةحلاصلا مكلامعأ ىلع مكيزاجمو

 ىلع لديل ؛هب رشبملا ركذي مل 4تيْزَمْلا رسو :لاق مث
 لكو «ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا ىف ىرشبلا مهل نأو «مومعلا

 هذه يف لخاد وهف «ناميالا ىلع بتر ريض لك عافدناو ريخ

 .ةراشبلا

 بابحتساو «مهرسي ام ةبحمو «نينمؤملل هللا ةبحم اهيفو
 يويندلا ءازجلا نم مهل هللا دعأ امب مهقيوشتو مهطيشنت

 .يورخألاو

 اوم اوربت نأ كيسين 2 هلآ اول الوو ):١١(

 ريميلا نم دوصقملا «ٌمِيلَع ٌعيِس هلو سالا ب اوُحِلَضُتَو

 هللا ناكو ءهيلع مسقملا ديكر هب مسقملا ميظعت مسقلاو

 ىف اهظفح كلذ ىضتقم ناكو «ناميألا ظفحب رمأ دق ىلاعت

 ربلا ناك اذإ «كلذ نم ىنغتسا ىلاعت هللا نكلو «ءیش لك

 ارامي نأ هفابغ:قهتف لإ :بحأ وها كرت نمضتي"+ نيمبلاب
 اولعفي نأ : اوربي نأ نع ةلئاحو ةعنام : يأ ءةضرع مهناميأ

 ا نيب وهلم وأ وا اع
 ىلع هتماقإ مرحو «هثنح بجو ٍبجاو كرت ىلع فلح نمف

 نمو «ثنحلا هل بحتسا بحتسم كرت ىلع فلح نمو «هنيمي

 «هوركم لعف ىلع وأ «ثنحلا بجو مرحم لعف ىلع فلح
 نع نيميلا ظفح هيف يغبنيف حابملا امأو ء«ثنحلا بحتسا

 . ثنحلا
 اذإ هنأ ءةروهشملا ةدعاقلا ىلع ةيآلا هذهب لدتسيو

 ءةحلصم نيميلا ميمتت انهف .«اهمهأ مدق ‹حلاصملا تمحازت

 «كلذ نم ربكأ ةحلصم ءايشألا هذه ىف هللا رماوأ لاثتماو

 1 .كلّذل تندقف
 هلو :لاقف «نيميركلا نيمسالا نيذهب ةيآلا متخ مث ع

 ۲٠٠۰۲۲۲ :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲
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 رأل کک
 او سالا ا واو

 «تاّينلاو دصاقملاب 4ميلَع» تاوصألا عيمجل : يأ عي

 ريخ يه له مهدصاقمب هملعو «نيفلاحلا لاوقأل هعامس هنمو

 مكلامعأ نأو «هتازاجم نم ريذحتلا كلذ نمض يفو «رش مأ

 .هدنع اهملع رقتسا دق مكتاينو
 نکو کیسا يف وسب هلآ دخوب ال : ىلاعت لاق مث (115)

 تع ع ها کیو تبسک اپ ديوي

 ناميألا نم مكتنسلأ ىلع يرجي امب مكذخاؤي ال :يأ

 «بلق بسك الو هنم دصق ريغ نم دبعلا اهب ملكتي يتلا ةيغاللا

 الد وک رغ ف رجلا نر ا ىلع توجت ایاز
 قدص نطظي « ضام رمأ ىلع هفلحكو «(هللاو ىلب»و «(هللاو

 . بلقلا هدصق ام ىلع ةذخاؤملا امنإو ءهسفن

 يه امك «لاوقألا يف دصاقملا رابتعا ىلع ليلد اذه يفو

 .لاعفألا ىف ةربتعم

 ثيح ءهاصع نمب «ميِلَحل هيلإ بات نمل 4 ٌروُفَع# هللاو
 هيلع هتردق عم حفصو «رتسو هنع ملح لب «ةبوقعلاب هلجاعي مل



 يناثلا ءزحلا

 . هيدي نيب هنوكو

 نإ ٍرْبْكَأ ةعبرأ صير مش ني نولي يدلل ۷۲7

 4 ٌديِلَع ميم هلآ نف َقَلَطلأ أور ْنِإَو © ميمي ُدْوُفَح ها اإ وما
 وهو ءصاخ رمأ ىف «ةجوزلاب ةصاخلا ناميألا نم اذهو

 نم لقأب ءاّديقم وأ ءاقلطم هتجوز ءطو كرت ىلع جورلا كلج

 .رثكأ وأ رهشأ ةعبرأ
 ءرهشأ ةعبرأ نودِل ناك نإف «ةصاخ هتجوز نم ىلآ نمف

 ءيش الف هنيمي متأ نإو ءرّقك ثنح نإ «ناميألا رئاس لثم اذهف

 . رهشأ ةعبرأ هكلم هنأل «ليبس هيلع هتجوزل سيلو «هيلع

 هل تبرض ءرهشأ ةعبرأ ىلع ديزت ةدم وأ ءاّدبأ ناك نإو
 قح هنأل ؛كلذ هتجوز تبلط اذإ «هنيمي نم رهشأ ةعبرأ ةدم

 ءىش الف ءىطو نإف ءءطولا وهو «ةئيفلاب رمأ تمت اذإف ءاهل

 عنتما نإف «قالطلا ىلع ربجأ عنتما نإو «نيميلا ةرافك الإ هيلع
 . مكاحلا هيلع قلط

 «ىلاعت هللا ىلإ بحأ هتجوز ىلإ عوجرلاو ةئيفلا نكلو
 .هكرت ىلع اوفلح ام ىلإ اوعجر :يأ واك نإ :لاق اذهلو

 نم مهنم لصح ام مهل رفغي 4« ُرْوُمَع هلا نيل ءطولا وهو
 ةرافك مهناميأل لعج ثيح 4مي ٌدِحَي#» مهعوجر ببسب «فلحلا

 ميحرو «كاكفنالل ةلبإق ريغ ءمهل ةمزال اهلعجي ملو .ةلحتو

 نهيلع اونحو «مهتاجوز ىلإ اوؤاف ثيح ءاّضيأ مهب
 . نهومحرو

 اًليلد كلذ ناكف «ةئيفلا نم اوعنتما : يأ قلل اع نو

 نوكي ال اذهو مهجاوزأل مهتدارإ مدعو «نهنع مهتبغر ىلع

 هنم بجاولا قحلا اذه لصح نإف «قالطلا ىلع اًمزع الإ

 ُعيِس هلآ نل .هب ماق وأ هيلع مكاحلا هربجأ الإو «ةرشابم
 ء«فلحلا اذه فلحي نمل ديدهتو ديعو هيف يلع
 . ةقاشملاو ةراضملا كلذب

 :هلوقل «ةجوزلاب صاخ ءاليالا نأ ىلع ةيآلا هذهب لدتسيو

 «ةرم رهشأ ةعبرأ لك يف ءطولا بوجو ىلعو 4 مهي نيل
 الو «قالطلا ىلع وأ ء«ءطولا ىلع امإ ءربجي ةعبرألا دعب هنأل

 . اًبجاو هكرتل الإ كلذ نوكي

 ي لع الو وور ةع نهْضناِب سري تفلطملاو # 2١0

 لا وواو للي موب یک نإ َنهِماَحُيَأ ف هل لح ام نمش نأ

 َنِهلَع لأ لم یو N نإ َكِلَد يف نيب يح بلوم

 يتاللا ءاسنلا :يأ مك دع هو ید د هلع ٍلاَجَرلَ اا

 نددتعيو نرظتني : يأ يهنأ صبي نهجاوزأ نهقلط
 ءاملعلا فالتخا ىلع راهطأ وأ « ضيح : : يأ ووو ةَ ةدم

 هذهلو «ضيحلا ءرقلا نأ حيحصلا نأ عم «كلذب دارملا يف

 ۲۲۹-۲۲۸ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲
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 اهيلع ترركت اذإ «محرلا ةءاربب ملعلا :اهنم .مّكِح ةدع ةدعلا

 ىلإ يضفي الف < هم ل
 .باسنألا طالتخا

 ف هل َّقلَع ام نع رابخإلا نهيلع ىلاعت بجوأ اذهلو
 نآل «ضيح وأ لمح نم كلذ نامتك نهيلع مرحو هما
 بجوم لمحلا نامتكف «ةريثك دسافم ىلإ ىضفي كلذ نامتك
 دعاس O ههةكر فل ره وم فيفتسلت نأ
 «ثرالاو محرلا عطق نم لصح «هيبأ ريغب هتقحلأ اذإف

 «همراحم تاوذ جوزت امبرو «هنع هبراقأو همراحم باجتحاو

 نم كلذ عباوت توبثو «هيبأ ريغب هقاحلإ كلذ ةلباقم يف لصحو

 يفو «هل براقأ هب قحلملا براقأ لعج نمو «هلو هنم ثرالا
 نكي مل ولو «دابعلا بر الإ هملعي ال ام داسفلاو رشلا نم كلذ
 و ءهقح يف لطاب اهحاكن نم عم اهتماقإ الإ كلذ يف

 كلذب ىفكل - انزلا يهو - ةميظعلا ةريبكلا ىلع رارصإلا
 ١ .اًرش

 يهو هب تربخأو تلجعتسا نأب .ضيحلا نامتك امأو

 امو «هريغل اهتحابإو ءاهنع جوزلا قح عاطقنا نم هيفف «ةبذاك



 يناثلا ءزحلا

 مدعب تربخأو تبذك نإو ءانركذ امك رشلا نم كلذ نع عرفتي
 هيلع ةبجاو ريغ ةقفن هنم ذخأتف «ةدعلا لوطتل «ضيحلا دوجو

 هقحتست ال اهنوك نم : نيتهج نم ةمرحم اهيلع تحس يه لب

 اهعجار اميرو «ةبذاك يهو عرضا مكح ىلإ هتبسن اهنوك نمو
 ءهنع ةيبنجأ اهنوكل ؛اًحافس كلذ نوكيف ءةدعلا ءاضقنا دعب

 هما ف ها ّقَلَح ام نني نأ نط لب الو : ىلاعت لاق اذهلف

 . 4 آلا رولو هاب موي مك نإ

 مويلاو هللاب نهناميإ مدع ىلع ليلد ّنهنم نامتكلا رودصف

 تايزجم نهنأ نفرعو ءرخآلا مويلاو هللاب ّنمآ ولف الإو ءرخآلا

 . كلذ نم ءيش نهنم ردصي مل «نهلامعأ نع

 نع هب ربخت امع ةأرملا ربخ لوبق ىلع ليلد كلذ يفو
 ضيحلاك ءاهريغ هيلع علطي ال يذلا رمألا نم ءاهسفن

 . هوحنو لمحلاو
 نهجاوزأل : يأ 4َكِلَد يف نير َّنَحأ نومو : ىلاعت لاق مث
 نإ نهحاكن ىلإ نهودري نأ «ةدعلا كلت يف ةصبرتم تماد ام

 نإ مهنأ ةيآلا موهفمو «ةدومو ةفلأو ةبغر : يأ «اًسكضإ أدار

 نأ مهل لحي الف «نهدرب قحأب اوسيلف حالصالا اوديري مل
 لهو ءاهيلع ةدعلا ليوطتو ءاهل ةراضملا دصقل نهوعجاري

 :نالوق هيف ؟دصقلا اذه عم كلذ كلمي
 هنأ حيحصلاو «ميرحتلا عم كلذ كلمي هنأ ىلع روهمجلا

 ةيآلا رهاظ وه امك «كلذ كلمي ال حالصالا دري مل اذإ
 امبر هنأ : يهو «صبرتلا اذه يف ىرخأ ةمكح هذهو «ةميركلا

 ىورتيل «ةدملا هذه هل تلعجف ءاهل هقارف ىلع مدن اهجوز نأ

 . هرظن عطقيو اهب
 هتهاركو «نيجوزلا نيب ةفلألل ىلاعت هتبحم ىلع لدي اذهو

 هللا ىلإ لالحلا ضغبأ» :ةيب يبنلا لاق امك .قارفلل

 قالطلا امأو «يعجرلا قالطلا يف صاخ اذهو ««قالطلا

 ىلع ايضارت نإ لب ءاهتعجرب قحأب لعبلا سيلف نئابلا
 . طورشلا عمتجم ديدج دقع نم دب الف «عجارتلا

 يأ «ةنولأب َنِلَع ىلا لم نطو :یلاعت لاق مث

 نهيلع يذلا لثم مزاوللاو قوقحلا نم نهتلوعب ىلع ءاسنللو
 . ةبحتسملاو ةمزاللا قوقحلا نم نهجاوزأل

 رو رولا ىلإ ري نيجوزلا نيب فرا رمو
 ءهلثمل اهلثم نم نامزلا كلذو ءدلبلا كلذ يف ةيراجلا ةداعلا

 «لاوحألاو ءةنكمألاو ةنمزألا فالتخاب كلذ فلتخيو
 .دئاوعلاو «صاخشألاو

 ةرشاعملاو ةوسكلاو ةقفنلا نأ ىلع ليلد اذه يفو

 اذهف «فورعملا ىلإ عجري لكلا - ءطولا كلذكو نكسملاو

1۰۲ 

 .امهوحنو :ب يف )١(

 ۲۲۹ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -1

 الإ ءامهطرش ىلعف ءطرشلا عم امأو «قلطملا دقعلا بجوم

 . الالح مرح وأ ءاّمارح ّلحأ اًطرش

 قح ةدايزو «ةسايرو ةعفر :يأ 4 َنِهَلَع ٍلاَجَيلَوا

 لصف امي ياشلا لع توم لارا : ىلاعت لاق امك ءاهيلع

 ةوبنلا بصنمو «هلومَأ نم م أوُقَمَنَأ ايو ٍضعَب ل هس

 تايالولا رئاسو .«ىربكلاو ىرغصلا ةمامالاو ءءاضقلاو

 ءرومألا نم ريثك يف اهل ام افعض هلو «لاجرلاب صتخم
 .هوحنو ثاريملاك

 ءميظعلا ناطلسلاو ةرهاقلا ةزعلا هل : يأ 4 ةكح ُدِيَع هول

 يف ميكح - هتزع عم - هنكلو «ءايشألا عيمج هل تناد يذلا

 . هفرصت
 عضو نهتدعف «لماوحلا ةيآلا هذه مومع نم جرخيو

 ءامالاو «ةدع نهل سيلف نهب لخدي مل يتاللاو ءلمحلا

 ءمهنع هللا يضر ةباحصلا لوق وه امك «ناتضيح نهتدعف

 .ةرحلا اهب دارملا نأ ىلع لدي ("”تايآلا قايسو
 لَو ن نسحب حيرت و أ ورغم اسما نا

 اًميقب الأ قاي نأ لإ اس َيْهوُمْتبَت ام
 هع وع تع حال

 مذاق هاني عب ال ل ا أجي ل ا

 4 نوما أ مه كيلر لل دودح عَن نمو اود لق هللا ُدوُدُح كلت

 لجرلا قلطي «مالسإلا لوأ رمتساو «ةيلهاجلا يف قالطلا ناك

 تفراش اذإف ءاهقلط اهتراضم دارأ اذإ ناكف «ةياهن الب هتجوز
 ءاّدبأ كلذ لثم اهب عنصو ءاهقلط مث ءاهعجار اهتدع ءاضقنا

 . ميلع هب هللا ام ررضلا نم اهيلع لصحيف
 ةعجرلا هب لصحت يذلا :يأ «ّىكطلأ# نأ ىلاعت ربخأف

 نم - ةراضملا دري مل نإ - جوزلا نكمتيل ارم

 سيلف اهقوف ام امأو ءةدملا هذه يف هيأر عجاريو ءاهعاجترا

 ىلع ءىرجتم امإف «نيتنثلا ىلع داز نم نأل «كلذل الحم
 «ةراضملا هدصق لب ءاهكاسمإ يف ةبغر هل نشل وأ «مرحملا

 : يأ 4ِقوُرْعَم# هتجوز كسمي نأ جوزلا ىلاعت رمأ اذهلف
 وه اذهو «مهتاجوز عم هلاثمأ ىرجم يرجيو «ةنسح ةرشع

 «ناسحالا نمو سخا ل اهقرافيو اهحرسي الإو ءحجرألا

 ذخأو «ملظ هنأل ٠ ءاهلام نم اًئيش اهل هقارف ىلع ذخأي ال نأ

 نأ ْمُكحَآ ليي الو» :لاق اذهلف «ءيشب ةلباقم ريغ يف لاملل
 و لأ ولع اًميِقُب الأ افا نأ لإ اس هوبا آبو اودا

 وأ ةا اهر ةعوزلا اتحرك داب نورا ةيلاعجملا
 . هيف هللا عيطت ال نأ تفاخو ءهنيد صقن وأ هقلخ

 ل

 ى اودا أ

 .ةيآلا : ب يف (۲)



 ىناثلا ءزجلا

 وب تدق اق اتمع حج م هلأ َدوُدُح اب الآ فخ نإ ر س کے د ا

 ةيعورشم اذه يفو «ةقرفلا نم اهدوصقم ليصحتل ضوع هنأل
 .ةمكحلا هذه تدجو اذإ «علخلا

 ُدُح» ةيعرشلا ماكحألا نم مدقت ام :يأ كيل
 ا ف وقولاب ماو وكل اهعرش ىلا ماا یا

 ةعأ ملظ يأو دبيا ْمُه يأ ها ود دعب سول
 ام هعسي ملف «مارحلا ىلإ هنم ىدعتو «لالحلا محتقا نمم

 . ؟هللا لحأ

 ملظو « هللا نيبو هنيب اميف دبعلا ملظ : ماسقأ ةثالث ملظلاو

 نيبو هنيب اميف دبعلا ملظو ءكرشلا وه يذلا ربكألا دبعلا
 ال دابعلا قوقحو «ةبوتلاب الإ هللا هرفغي ال كرشلاف قلخلا
 نود اميف هبرو دبعلا نيب يذلا ملظلاو ءاّئيش اهنم هللا كرتي

 هو يا

 بور کنت يع دعب نو م لي الم اقلط نإ )39١050(
 را م

 3 ا

 ع 0
 نمو اودع u مک کر فرع ني فرع ا

 َتَمَعِ اواو ا هلأ تيا اود الو سف َرَلَظ َدَقَف َكِلَد لع

 هَ فاو ب کعب ةتکجلاو بككلا نم مکی را امو مکی هَل

 : يأ اتا نيت) :یلاعت لوقي یک بنک لي لأ ل غ
 : يأ 4ُةرَ فر عكست قع دعب او مل ل اله ةثلاثلا ةقلطلا
 الإ نوكي ال يعرشلا حاكنلا نأل ءاهؤطيو اًحيحص اًحاكن

 .قافتالاب اذهو ءءطولاو دقعلا هيف لخديو ءاًحيحص

 هب دصق نإف «ةبغر حاكن يناثلا حاكن نوكي نأ “طرتشيو

 ءطو ديفي الو «ليلحتلا ديفي الو «حاكنب سيلف لوألل اهليلحت

 مث ءاهئطوو اًبغار يناثلا اهجوزت اذإف «جوزب سيل هنأل «ديسلا

 جوزلا ىلع :يأ ةَمِبلَع َحَتَج المل اهتدع تضقناو ءاهقراف

 ءامهنيب اًديدج اًدقع اددجي : يأ «َمَجاَرَي نآ# ةجوزلاو لوألا

 . يضارتلا رابتعا ىلع لدف ءامهيلإ عج جارتلا هتفاضإل

 ناب 4ُّ دود امية نأ انظي نأ عجارتلا يف طرتشي نكلو
 امهترشع ىلع امدن اذإ كلذو «هبحاص قحب امهنم لك موقي
 انهف «ةنسح ةرشعب اهالدبي نأ امزعو «قارفلل ةبجوملا ةقباسلا

 جارا يف امهم جا
 دودح اميقي نأ انظي مل نإ امهنأ «ةميركلا ةيآلا موهفمو

 ةرشعلاو «ةيقاب ةقباسلا لاحلا نأ امهنظ ىلع بلغ نأب « هللا
 عيمج نأل ءاحانج كلذ يف امهيلع نأ «ةلئاز ريغ ةئيسلا

 لحي مل «هتعاط اهب كلسيو هللا رمأ اهيف مقي مل نإ رومألا
 . اهيلع مادقإلا

1۳ 

 .نيعتيو : ب يف )١(

 ۲۳٠۰۲۳۰ :ناتيآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت -۲

 لخدي نأ دارأ اذإ .ناسنإلل يغبني هنأ ىلع ةلالد اذه يفو

 رظن «رابكلاو راغصلا تايالولا اًصوصخ ءرومألا دا يف
 مدقآ ءاهب قشوو كلذ قلع ةوق'هسفن نم ئأر نإف ٠ هتسفت يف

 .مجحأ الإو

 كو :لاق «ةميظعلا ماكحألا هذه ىلاعت هللا نيب املو

 اهني اهحضوو اهنيبو اهدَّدح يتلا هعئارش : يأ هلأ دود

 . مهريغل نوعفانلا ءاهب نوعفتنملا مه مهنأل 4َنوُمَكْمَي مومل
 ىلاعت هللا نأل ٠ «ىفخي ال ام ملعلا لهأ ةليضف نم اذه يفو

 «كلذب نودوصقملا مهنأو ء مهب اًصاخ هدودحل هنييبت لعج

 Ts هللا نأ هيفو

 . اهب هّقفتلاو هلوسر

 اًيعجر اًقالط :يأ 4لا مقلع او :ىلاعت لاق مث
 . نهتدع ءاضقنا نبراق : يأ 4َنْهَنَعك ف . نيتنث وأ ةدحاوب

 نأ امإ :يأ #«نوُمَم حرس وأ ٍفومَي شین
 ةعجر الب نهوكرتت وأ «نهقوقحب مايقلا مكتينو «نهوعجارت

 ةراضم :يأ 4اًراَرْض هيم لول :لاق اذهلو ءرارضإ الو

 :لالحلاف مارحلا ىلإ ءلالحلا اذه مكلعف يف ودنا نهب
 .ةراضملا :مارحلاو ."”فورعمب كاسمإلا

 .دوعي قحلا ناك ولو دسم ملط دَ َكِلَد لمم نمو

 . رارضلا دارأ نم ىلإ دئاع ررضلاف قولخملل

 ةياغ هدودح ىلاعت نيب امل اھ هللا ت تاء اود الو

 اهعم فوقولاو «لمعلاو اهب ملعلا فما ناكو «نييبتلا

 قحلاب اهلزنأ لب ءاّثبع اهلزني مل ىلاعت هنأل ءاهتزواجم مدعو
 وهو اهب اًبعل :يأ اوزه اهذاختا نع ىهن «دجلاو قدصلاو

 لامعتسا لثم ءاهبجاول لاثتمالا مدعو ءاهيلع ؤرجتلا

 عمج وأ «قالطلا ةرثك وأ «قارفلا وأ كاسمالا يف ةراضملا

 اقفر «ةدحاو دعب ةدحاو هل لعج - هتمحر نم - هللاو «ثالثلا

 تام ف امرا
 ءانثو اًدمح ناسللاب ءاًمومع 4ع ا تم ادو

 . هللا ةعاط يف اهفرصب ناكرألابو ءاّرارقإو افارتعا بلقلابو

 نيذللا «ةنسلا :يأ 4ِةَمكِحْلاَو تكلا ني ِْلَع لأ امو

 كرد نقلا قرغو اف عك رو :ريخلا قرط مهب كل عك

 ام مكملعو «هئادعأو هئايلوأ يف هعئاقوو هسفن مكفّرعو ءاهايإ

 .نوملعت اونوكت مل
 هيف باتكلاف «ةعيرشلا رارسأ ةمكحلاب دارملا :ليقو

 ءهيهاونو هرماوأ يف هللا ةمكح نايب اهيف ةمكحلاو ءمكحلا

 .فورعملاب :ب يف (") .رظني نأ :ب يف (۲)



 يناثلا ءزجلا

 امب :يأ ب ٌكظِعَي# :لاق اذهلو «حيحص نيينعملا الكو
 رارسأ ةمكحلاب دارملا نأ يوقي امم اذهو «مكيلع لزنأ

 وأ بيغرتلاو «ةمكحلاو مكحلا نايبب ةظعوملا نأل «ةعيرشلا

 بيغرتلا عم ةمكحلاو «لهجلا لوزي هب مكحلاف «بيهرتلا

 اوُقّتأَو# ةبهرلا بجوي بيهرتلا عم ةمكحلاو- «ةبغرلا بجوي
 اذهلف #ُميِلَع ءَ لكِ هلآ نأ أَويَلَعاَوأل مكرومأ عيمج يف 4لآ

 ةيراج يه يتلا ,ماكحالاو ناقتالا ةياغب ماكحألا هذه مكل نيب

 SS هلك] ناكدو ناز لك ىف علاقملا ف

 خوک أ شوش الك یکجا قل سا قط کوڈ 090
 نمي گن ناک نم وپ و كرد نورا مب وص اإ َنهَجوُرَأ

 نوع ال منا ملعب هلو رهط يل آلا وينو هاب

 تجرخ اذإ «ثالثلا نود ةقلطملا ةأرملا ءايلوأل باطخ اذه

 زوجي الفا كلذ تيضرو اک نا اهجوز داراز «ةدعلا نم :

 هب جوزتلا نم اهعنمي :يأ ءاهلضعي نأ هريغو بأ نم اهيلول
 .لوألا قالطلا نم لعف امل اًزازئمتشاو ءاًبضغو هيلع اًقنح

 نم هعنمي هناميإف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم نأ ركذو

 نأ يلولا نظي امم بيطأو رهطأو مكل ىكزأ كلذ نإف « لضعلا

 مدعب لوألا هقالطب لباقي هنأو «قئاللاو يأرلا وه هجيوزت مدع

 .نيربكتملا نيعفرتملا ةداع وه امك "هل جيوزتلا

 ٌرَلَعي# هللاف ءهجيوزت مدع يف ةحلصملا نأ نظي ناك نإف

 ديرم .مكحلاصمب ملاع وه نم رمأ اولثتماف نو ال ٌرْشَو
 .هريغو نوفرعت يذلا هجولا نم اهل رسيم ءاهيلع رداق ءاهل

 «حاكتلا يف يلولا نم دب ال هنأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 وه رمأ نع الإ مهاهني الو ..لضعلا نع ءايلوألا ىهن هنأل
 . قح هيف مهلو «مهريبدت تحت

 َّنهَدَلْوأ نضر تاو : ىلاعت لاق مث (570)
 مل وألا لو عَ عب أ در نسل نم 1 1 ع مے

 چ ا ی د د دع ا نبل يع 5 4 كر مم عكر

 دلو مل دولوم ال E راست ال اهعسو الإ سفت فلت ال

 حاج لَو رو 67 م ضار e 0 ن قل ل 0
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Eربخ اذه صب ولعت ا هل  

 رمأ ىلإ جاتحي ال يذلا ررقتملا ةلزنم هل اًليزنت «رمألا ىنعمب

 . 4 نوح نهو عض )ناب

 «لوحلا مظعم ىلعو ؛لماكلا ىلع قلطي لوحلا ناك املو

 نالوح عيضرلل مت اذإف عا يي نأ دارا نمل نیلی : لاق

 «ةيذغألا رئاس ةلزنمب كلذ دعب نبللا راصو «هعاضر مت دقف

 مدي ياخ ريع N دعي حاضرلا كاك ادولو

 مُكَصفَو مامحو# :ىلاعت هلوق نمو ءصنلا اذه نم ذخؤيو

 ۲۳۳۰۲۳۲ :ناتيآلا ةرقبلا ةروس ريسفت -۲ ٤

  3 aهبات 2
 و  EREYوا فوم يره هرکس نه

 » م ورم ساس و نول ےس ےس رع . هجم يربو

 لعق نمو أو دنع ارارض شوكي الو ورغم نشو حرس
 ا

 و 0 ادىل

 ,CEE درر Kay r2 03 ا

 تکل لزم موا تم

 3 س م 2 و عر 1

 6 8 لک و 1 ویی
 هتك لد 1 ق هلأ نلف ملا اط اَ

 کک وب كلذ فو هرم مهن 244 00 اد 57
 رے لق يدم مر يد

 ھى طك كامو لاي نمود د کنم

 واى الفلات + © ومحال 0
 نفت ووو أخلت
 کک ا لس فلكم الأ نب و

 ف كلل تب اول لو وویل دولوم او اه دلوبو

 نتي اع حاجا قريات

 واوان

 دوجو نكمي هنأو ءرهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ نأ بَ نوش نو

 . اهب دلولا

 * يوردملاب نُمَوْكك نرل بألا : يأ ول روُلُوْلا لعو#

 بألا ىلع نإف «ةقلطم وأ هلابح يف تناك اذإ امل لماش اذهو

 . عاضرلل ةرجألا يهو ءاهتوسكو اهتقفن : يأ ءاهقزر
 ةرجأ اهل بجي ال «هلابح يف تناك اذإ اهنأ ىلع اذه لدو

 الل :لاق اذهلف ءهلاح بسحب لكو ءةوسكلاو ةقفنلا ريغ

 «ينخلا ةقفن قفني نأ ريقفلا فلكي الف «اَهَمَسُو لإ قت فلك

 .دجي ىتح ةقفنلاب اًئيش دجي مل نم الو

 لحي ال :يأ وروي ل دووم الو اَهِولَوب دلو اص ال

 ال وأ ءهعاضرإ نم عنمت نأ امإ ءاهدلو ببسب ةدلاولا راضت نأ

 .ةرجألا وأ ة ةوسكلاو ةقفتلا نم اهل بجي ام ىطعت

 هجو ىلع هعاضرإ نم عنتمت نأب ورب هَل دووم الو#

 نم كلذ: رحنا بارلا وغ طاف لطب رأ هل ةراضبلا

 .ررضلا عاونأ

 )١( هجيوزت مدعب : ب يف .



 يناثلا ءزجلا

 هل بوهوم هنأل .هيبأل دلولا نأ مل ُدوُلوَم8## :هلوق لدو

 لوا يفر هلام م دال اهل اج كالذلف هسک وم نالو

 . مالا فالخب «ضري

 اذإ لفطلا ثراو ىلع : يأ 4 كلذ ل ُلْنِم ِثراَوْلأ لَو : هلوقو

 نم بألا ىلع ام لثم لام هل سيل لفطلا ناكو «بأللا مدع

 براقألا ةقفن بوجو ىلع لدف «ةوسكلاو عضرملل ةقفنلا

 ش رسوملا ثراولا بيرقلا ىلع «نيرسعملا
 لبق يبصلا ماطف : يأ (اًلاًص» ناوبألا : يأ ادا نا

 اميف راتو # نييضار انوكي نأب «اَيْهَنَي ضار نع# نيلوحلا

 اًيِضَرو ةحلصم ناك نإف ؟ال مأ يبصلل ةحلصم وه له ءامهنيب

 . نيلوحلا لبق هماطف يف #اَمَِبَع حج المل
 نود امهدحأ ىضر نإ هنأ ىلع اهموهفمب ةيآلا تلدف

 .ةماظف روجي ال هنآ «لفطلل ةحلضصم نكي ل وأ هرغآلا
 مهل : يأ 4دا اوعضرس نأ مدي نيو :هلوقو

 هع حاج ف ةراضملا هجو ريغ ىلع مهتاهمأ ريغ عضارملا

 تين تاحضرملل : يأ يلب مَع آم مسلس ا
 ءوثثلاو ريخلاب كلذ ىلع مكيزاجنف 4 يب وا

(E)نهب صبي اجور توردو مكن نووي لاول  

 ف َنَلَعَف اَميِف کم رع ىج الل نجا یاو او ريفا ةر

 جوزلا يفوت اذإ : يأ ريح ولم امي هلو يفوعملاب نهسشنأ
 ءاّبوجو مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ ةصبرتم هتجوز تثكم
 يف كرحتيو «ةعبرألا ةدم يف لمحلا نيبتيل «كلذ يف ةمكحلاو
 ءلماوحلاب صوصخم ماعلا اذهو «سماخلا رهشلا يف هئادتبا

 فصنلا ىلع اهتدع ةمألا كلذكو «لمحلا عضوب نهتدع نإف
 . مايأ ةسمخو نارهش «ةرحلا ةدع نم

 انج الفظ نهتدع تضقنا : يأ 4 َنْهْلِجَأ نب اًدإَف# لوقو

 ر اهتعجارم نم :يأ 4ًىهسشنأ ف َنْلَعَه ايف كَ

 .هوركم الو مرحم ريغ هجو ىلع م بيطلاو

 اهنع ىفوتملا ىلع ةدعلا ةدم دادحالا بوجو اذه يفو

 عمجم وهو «تاقرافملاو تاقلطملا نم اهريغ نود ءاهجوز
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 اهرهاظ «مكلامعأب ملاع :يأ رج ولم ام ب هلو

 . اهيلع مكيزاجمف ءاهيفخو اهيلج ءاهنطابو
 < َنَأَمَم ميف کي حاج الف :هلوقب ءايلوألل هباطخ يفو

 ال امم اهعنميو «ةأرملا ىلع رظني يلولا نأ ىلع ليلد 4 َنهِسمنَأ
 ا نظاف فاز سيان ىلع ا ا رجب
 . هيلع بجاو

 وأ اسلا َةَبَطِح نم ءوب مصرع ایف کیل حاج رۋ (۳)

 حاج

 ۲٠٠۰۲۳۲ :ناتيآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت -۲ 1.6
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 ىح حاَكِيأأ َةَدَقُع م او و اووم نأ لل ارس
 ر وز 00 بقوم

 دا کیش ف ام ملعي ملعي

 ناو حاکی دفع ودل

 مارس سس لشستلا أومن 5

 هلأ نأ اركغاو لجأ بككلا ملي
 وأ ءةافو نم ةدتعملا مكح اذه * ٌميِلَح رومع هلأ نأ اوملعأو

 يف اهل حرصي نأ اهنيبم ريغ ىلع مرحيف «ةايحلا يف ةنابملا
 امأو 4رب هودا ال نكلَو# :هلوقب دارملا وهو «ةبطخلا
 . حانجلا هيف ىلاعت طقسأ دقف ضيرعتلا

 اذهلف «حاكنلا ريغ لمتحي ال حيرصتلا نأ امهنيب قرفلاو

 يف ةبغر اهتدع ءاضقنا يف اهبذكو ءاهلاجعتسا نم اًفوخ مرح
 قحل ءاضقو «مرحملا لئاسو عنم ىلع ةلالد هيفف «حاكنلا

 . اهتدع ةدم هريغل اهتدعاوم مدعب لوألا اهجوز
 وهف «هريغو حاكنلا لمتحي يذلا وهو «ضيرعتلا امأو

 نأ بحأ ينإو «جوزتلا ديرأ ينإ : اهل لوقي نأك «نئابلل زئاج
 هنأل ءزئاج اذهف «كلذ وحنو «كتدع ءاضقنا دنع ينيرواشت

 . هيلإ يوق عاد سوفنلا يفو « حيرصلا ةلزنمب سيل
 اهتدع يف يه نم جوزتي نأ هسفن يف ناسنالا رامضإ اذكو

 سَ لع کیشن 3 ES .( را :لاق اذهلو ءتضقنا اذإ



 TT 8 س كَ

 .ةدعلا يضقنت

f f AEءريخلا اووناف : يأ €كيسنأ ن اَم كني هَل نأ اًولْعاَو» ع يشع م6 ا  
 سا ءرشلا اوونت الو

 باتف بونذلا هنم تردص نمل روع هلأ نأ اوملعاو#
 ىلع نيصاعلا لجاعي مل ثيح ملح هبر ىلإ عجرو ءاهنم

 وأ نهوسمت مل ام <
 م ور أ 1

 أعلتم ٌمِرَدَق رتقمأ

 0 : 00 جاوزألا

 مكيلعف «ةعتملاب ربجني هنإف ءاهل رسك كلذ يف ناك نإو ءرهملا

 نهرطاوخل اًربج «لاملا نم اًئيش نهوطعت نأب نهوعتمت نأ
 عجري اذه مردف رسعملا : يأ « رقما لَو مرد مسول لعل

 :لاق اذهلو ءلاوحألا فالتخاب فلتخي هنأو «فرعلا ىلإ

 مهل سيل 4َنِدِسْحْمْلا لع بجاو قح اذهف فعمل اتم

 قلعتو «نهقايتشاو نهفوشتل اوببست امكف نهوسخبي نأ
 كلذ ةلباقم يف - مهيلعف «هيف نبغر ام نهوطعي مل مث «نهبولق
 . ةعتملا -

 ةمكح ىلع هلدأو «يهلالا مكحلا اذه نسحأ ام هللف

 «!!؟نونقوي موقل اًمكح هللا نم نسحأ نمو !!هتمحرو هعراش

 . رهملا ضرف لبقو «سيسملا لبق تاقلطملا مكح اذهف

 :لاقف «نهل ضورفملا مكح ركذ مث
 نط متضرف دقو ل نأ لب نم َنُهوُمَْتَلط نو ( ۷

 عر 7

 ةَدَقَع ءور ىل اوي وأ نوعي نأ لإ مَ اَم ُِصِم سيو

 هللا نإ مكب ّلْضَفْلا اوسنك الو یول بأ ارت ناو اکیلا

 و «سيسملا لبق ءاسنلا متقلط اذإ : يأ €ريرمب ومص امي

 ءهفصن ضورفملا رهملا نم تاقلطمللف ءرهملا ضرف
 . ةقصب

Ss Ssنع وفعت نأب خف  

aوری ىلا مْ را اهوفع حصي ناك اذإ ءاهجوزل  

 هديب يذلا هنأل «''”حيحصلا ىلع جوزلا وهو جاكي ٌةَدَفُم
 بجو ام نع وفعي نأ حصي ال يلولا نألو ؛هتدقع لح

 . ليكو الو كلام ريغ هنوكل «ةأرملل

 هنوكل «هاوقتل برقأ ناك افع نم نأو «وفعلا يف بغر مث
 نأ يغبني ال ناسنإلا نوكلو ءردصلا حرشل اًبجوم اًناسحإ

 وه يذلا لضفلا ىسنيو .فورعملاو ناسحالا نم هسفن لمهي

 ۲۳۰۹-۲۳۹ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲ ۱۰٩

 ىلع مهنيب اميف سانلا ةلماعم نأل ءةلماعملا تاجرد ىلعأ

 «بجاولا ذخأ وهو «بجاو فاصنإو لدع امإ :نيتجرد

 سيل ام ءاطعإ وهو «ءناسحإو لضف امإو «بجاولا ءاطعإو

 الف «سفنلا يف امم ضغلاو «قوقحلا يف حماستلاو «بجاوب

 «تاقوألا ضعب يف ولو «ةجردلا هذه ىسني نأ ناسنإلل ىغبني

 و عجن اًكومخو

 تبوس امي هلآ نإ : لاق اذهلو مركلاو لضفلاب نينسحملا
 رع

 ريصب

Oِتولَسَصل َلَع وظف :ىلاعت لاق 59  

 انابكَر وأ الاجر ْمُحْفِح نإ © بيَ ھل اوموفو طَسْوْل ةراكتلاو
 .* وكنت وكت م اٿ مُكحَمَلَع امك هئا اڪ ڏات مدع اڌ

 ىلعو ءاّمومع تاولصلا ىلع ةظفاحملاب ىلاعت رمأي
 اهيلع ةظفاحملاو ءاًصوصخ رصعلا يهو ىطسولا تاولصلا

 ام عيمجو ءاهعوشخو ءاهناكرأو ءاهطورشو ءاهتقوب اهؤادأ

 لصحت تاولصلا ىلع ةظفاحملابو بحتسمو بجاو نم اهل

 ءاشحفلا نع ىهنلا ديفتو «تادابعلا رئاس ىلع ةظفاحملا

 هني أوموفو# : هلوقب رمأ امك اهلمكأ اذإ اًصوصخ «ركنملاو

 تونقلاو مايقلاب رمألا هيفف «نيعشاخ '"”نيليلذ : يأ نت
 نمألا عم اذه ءعوشخلاب رمألاو «مالكلا نع يهنلاو

 . ةنينأمطلاو

 نم فوخلا لمشيل هنم فاخي ام ركذي مل فِ نإ

 نإ :يأ «فواخملا عاونأ نم كلذ ريغو «عبسو ملاظو رفاك

 ىلع :يأ *اًلاَبيل اهولصف ةفصلا كلت ىلع مكتالصب متفخ
 . اهريغو لبالاو ليخلا ىلع *اناَبُكُر أ مكمادقأ

 , اهيلبقتسم ريغو ةلبقلا يلبقتسم اونوكي نأ كلذ ىلع مزليو
 رمأ ثيح ءاهتقو ىلع ةظفاحملا ىلع ديكأتلا ةدايز اذه يفو

 ال هنأو ءطورشلاو ناكرألا نم ريثكب لالخالا عم ولو كلذب

 اهتالصف «ةديدشلا ةلاحلا هذه يف ولو اهتقو نع اهريخأت زوجي

 اهتالص نم بجوأ لب «لضفأو نسحأ ةروصلا كلت ىلع

 مكنع فوخلا لاز :يأ منيا إل تقولا جراخ اًئئمطم
 ةالصلا هنمو ءركذلا عاونأ عيمج لمشي اذهو لأ أوُرُكْذاَل

 « نوبل أووُكَت مل ات متع انگ ¥ اهمامتو اهلامك ىلع

 اذهل يتباتك تقو يل رهظ ام بسحب اذه) :هصن ام أ شماه ىف ءاج )4١

 وه حاكنلا ةدقع هديب يذلا نأب لوقلا نأ يل نيبت كلذ دعب مث ءعضوملا
 امك ىنعملاو «هل ظفللا ةدعاسمل حصألا وه بألا وهو «برقألا يلولا
 هنإ :ليقو) :يه فلؤملا طخب ةدايز ب شماه ىفو .ربدتملل رهاظ وه

 أدب انه نم () .(ةميركلا ةيآلا ظفل هيلع لدي يذلا وهو ءبألا
 «ليصفتلا نم ءيشب ةمدقملا يف هيلإ ترشأ دقو «نيتخسنلا نيب فالتخالا

 .ريسفتلا رخآ يف قحلم يف ب ةخسنلا نم ذوخأملا ريسفتلا تبثأ دقو



 يناثلا ءزجلا

 ركشلاو ركذلاب اهتلباقم ىضتقت «ةميسج ةنمو ةميظع ةمعن اهنإف

 كم سا e 2 و ا را ا

 ةّيِصَو 0 نورو س توفي ا 8
E 

 ا

 مهفلخ نوكرتيو نوتومي نيذلا 00 : يأ يڪ

 اوا لإ انيكك ریا و ارصويفا ملف اورا
 ال ةنس ةدم مهتويب نمزلي نأ نوصوي :يأ #جاَرْخِإ ّرْيَع
 اهيأ 42 ع حج الف نهسفنأ نم 4َنَعَح ن اهنم نجرخي

 ريع هاو ْنوُرْعَم نم كرهشتأ ف تع ام يف# ءايلوألا

 رثكأو «كلذ وحنو بيطلاو ةنيزلا ةعجارم نم : يأ 4ٌميكحَح
 E اهب حرفا ا هتك دا ىرصلا

 10 رهن همي هسا نصب نصرا ورا وردو مكن نوو

 رهشأ ةعبرأ نأ ىلع تلد ىلوألا ةيآلا لب ءاهخسنت مل :ليقو

 اهلعف يغبني ةبحتسم يهف كلذ ىلع داز امو «ةبجاو اًرشعو

 كلذ نأ ىلع ليلدلاو «ةجوزلل ةاعارمو «جوزلا قحل اًليمكت
 ليمكت لبق نجرخ نإ ءايلوألا نع حانجلا ىفن انه هنأ بحتسم

aا  

 وَلا لع اًقح ”ورعَمْلاب تم ِتَفلطَمْللَو )۰۲٤۱ ۲٤۲)

 :يا 4 رون كلل وج مت ا چک كذلك ٠

 ءادأو اهرطاخل اًربج < قتم لك ىلع اًمح فورعملاب عاتم ةقلطم

 لبق تقلط نم ىلع ةبجاو ةعتملا هذهو ءاهقوقح ضعبل
 نسحأ اذه «مدقت امك اهريغ قح يف ةنس ضرفلاو «سيسملا

 اًجاجتحا ةقلطم لك ىلع ةبجاو ةعتملا نإ :ليقو ءاهيف ليق ام
 ىلع لومحم قلطملا نأ ةدعاقلا نكلو «ةيآلا هذه مومعب

 ضرفلا لبق ةقلطملل ةعتملا ضرف هللا نأ مدقتو ءدّيقملا

 ةميظعلا ماكحألا هذه ىلاعت نّيب املو ءًةصاخ سيسملاو
 :لاقف هدابع ىلع اهب نتما ةمحرلاو ةمكحلا ىلع ةلمتشملا

 هلالحو «هدودح يأ «ءدِضَياَ مڪه نب تللڌک ل

 اهنوفرعتف اهنولقعت مكلعل ءمكل ةعفانلا ماكحألاو همارحو

 لمعلا هل بجوأ كلذ فرع نم نإف ءاهنم دوصقملا نوفرعتو
 : ىلاعت لاق مث ءاهب

 كَ مرتو نبا جرح نا لإ رک متا 040-40
 و ا ر واو
 ا هلأ كر | ره 1 و هلأ مهل لاقف توما ردح فولأ

 E ا 0

 هدو طط سَ لار بوک ا 5

1۹¥ 

 7. او
 جو ومر

 ول 0 زكسصلاَو ٍِتولَصَصلَاَلَعَأوظِفنَح

 آکار 5 م ©9 بتن

 روم عت اونو مل ام مڪَماڪامک هک ورڪ ڏاک
 َةَيِص ازا کو نک رکا

 نجحنا ڄار خلع لولا السم هجا

 نم کر هش ےن نیا ات حاتجالف
 اذنكم تقم ِتدلاَْمنإَو © مح را فورم

 ر رک © سیا لات ا
 “اے کس

 0 اا
 ديد نم أوجرح دلایل مهر مهرب

 E ااا وم هل ا دل  ءدي ر2 رور IR ے ےس

 ل 71
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 اعصار هع ر

 9 ومرة لي راو زك
 رذح اهنم مهجرخأ يذلا نأب «مهدصاقم قافتاو مهترثك ىلع

 نم ةمالسلا جورخلا اذهب نودصقي ءهريغ وأ ءابو نم توملا

 اووم هلا مهل لاقف# ءردق نع رذح ينغي ال نكلو «توملا

 ريغب وأ يبن ةوعدب امإ هلأ ىلاعت هللا نإ من اوتامف

 ءايحإب هقلخل هتايآل نانو ءاملحو اًمطلو مهب ةمحر «كلذ

 َلَعل ميظع :يأ «ٍلْسَم وثآ هلآ تإ :لاق اذهلو «ىتوملا
 لب ءاّركش ةمعنلا مهديزت الف ورك ال ْمُهَرْكَأ كلو سالا

 روكشلا مهنم ليلقو «هيصاعم ىلع هللا معنب اوناعتسا امبر
 أ مث «معنملا ةعاط يف اهفرصيو اهبرقيو ةمعنلا فرعي يذلا

 ةملك ءالعال رافكلا ءادعألا لاتق وهو «هليبس يف لاتقلاب ىلاعت

 ميم ها نأ أوملعأو هلا ليس ىف اولو : : لاقف هنيد رصنو هللا

 هللا هجو كلذب اودصقاو مكتاين اونسحأف :يأ 4 ٌميِلَع

 نأ متننظ ولو ءاًئيش لاتقلا نع دوعقلا مكديفي ال هنأ اوملعاو

 ركذ اذهلو «كلذك رمألا سيلف «مكءاقبو مكتايح دوعقلا يف

 اوجرخ نيذلا عفني مل امكف ءرمألا اذهل ةئطوت ةقباسلا ةصقلا

 نم اورذح ام مهاتأ لب «مهجورخ توملا رذح مهرايد نم

 يف لاتقلا ناك املو «كلذك مكنأ اوملعاف ءاوبستحي نأ ريغ



 يناثلا ءزجلا

 ىلاعت رمأ «كلذ يف لاومألا لذبو ةقفنلاب الإ متي ال هللا ليبس

 اد ن :لاقف اًضرق هامسو ءهيف بغرو هليبس يف قافنالاب

 قرط يف هلاومأ نم رسيت ام قفنيف .اَنَسَح اسر هلأ ٌصِرْفُي كِل

 لالحلا وه نسحلاو «داهجلا يف اًصوصخ «تاريخلا
 4 ردك نان أ و اا و دب لا
 «ةريثك فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ ةرشعب ةنسحلا

 ناك املو ءاهيلإ ةجاحلاو هتقفن عفنو هتينو قفنملا ةلاح بسحب

 مهولا اذه ىلاعت عفد رقتفا قفنأ اذإ هنأ مهوت امبر ناسنالا

 ءاشي نم ىلع قزرلا عسوي : يأ طصْبيَو ضيفي هاو : هلوقب

 عجار رومألا رادمو «هيديب هلك فرصتلاف ءءاشي نمع هضبقيو

 عمو «هضبقي ال قافنالاو «قزرلا طسبي ال كاسمالاف «هيلإ
 ام نودجي موي مهل لب ءهلهأ ىلع عئاض ريغ قافنالاف كلذ

 هلو :لاق اذهلف ءاًمعاضم اًرفوم الماك هومدق

 . مكلامعأب مكيزاجيف
 ءاضقلا عم عفنت ال بابسألا نأ ىلع ليلد تايآلا هذه يفف

 :اهيفو « هللا رماوأ اهب كرتت ىتلا بابسألا اًصوصخو «ردقلاو

 رمألا : اهيفو ءرادلا هذه يف اًنايع ىتوملا ءايحإب ةميظعلا ةيآلا

 كلذل ةيعادلا بابسألا ركذو ءهللا ليبس ىف ةقفنلاو لاتقلاب

 ضبقي هللا نأو ءهتفعاضمو ءاّضرق نطل ءهيلع ةثاحلا

 .نوعجرت هيلإو طسبيو

 4 نوع

(YEA-TEDدق نم لوسا ن نم املا لل رق د ملا  
 ذعر و ع مم ےک 06

 لاک هلأ ييي يف لِتَمن اكحِلَم اک نسا ُمُهَّل تل لا ذإ جم
 2 22 عى لعام تجر ويطل 0 3

 ا اَمَو الام مق لآ لاتقل س 1 بيڪ نإ ا لَه
 ب ا ہے 4 r يم r کک

 ےک ےس 2 2 2 ر دو2 وي و عسر
 دعس َتْوُي ملو ُهَنِم كمل ىح نو اتسع كْزُمْلا هل نک نأ

 A Ê رے فا ا د ا ا رخ
 يللا ىف ةَطََب دارو مّ دق هنآ نإ لَم لالا ی

 0 ةي غو هلو كك .رم هكحْلم يتوب هلو يسجلاو م م وتا نب عا رع ا اع لاقل « عمل
 0 ق م ا ی م ا چ ی و ی نع قريع

 ِهيِف توبات 3 نأ 0 ديا َّنِإ مميت هَل لاک
 دع د 3ِ 52 هر ب

 ٌنوُردَحه ُلاَءَو یس

 مهو ليئارسإ ينب نم الملا ةصق هيبن ىلع ىلاعت صقي
 ةداعلا يف مهنأل ءركذلاب الملا صخو «ءاسؤرلاو فارشألا

 ام ىلع مهريغ مهعبتيف اوقفتيل مهحلاصم نع نوثحبي نيذلا مه
 مالا هيلع يسوم ديني مهل يبت نإ اونا مينا كلذو «هنوري

 يف لِيَ اكلم انل نّيع : يأ «اكحِيَم انآ تبا :هل اولاقف

 يف مهلعلو ءانودع انب مواقيو انقرفتم عمتجيل هَ لیکس

 ۲٤٩-۲٤۸ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲ 1٩۸

 e N \ 5 ب 1 نأ ىل

3 
8 

 ار لار 5 وأ يَ اس دارو مڪي

 © 2ير ةو ءا سس دكْلُم قوي
 ميا ةة تمام ةا إمّا

 ر تن جرا لا ر

 E ةّيقبو مڪ ير نم نم ةَ يس ديف ُتوباَّتلَأ

 ةكبكملا أبيع دورا وسوم لاء رس
 هر

 © تريب شكو كسل بأ لکن

 لئابقلا ةداع ترج امك <« ؛مهعمجي سيئر مهل سيل تقولا كلذ

 رخ الا ثلا نم ترکی نأ نيفري ال ثيب لك تولا باذيصا

 نوكيو نيفرطلا يضري كلم نييعت مهيبن نم اوسمتلاف «سيئر
 ا لا نا ىنب ءايبنأ تناكو «مهدئاوعل اًضاخ هنييعت

 اغا كلت يمينا اولاق ملف رک يب : هفلخ يبن تام املك
 لاتقل ْمُْكِيََع بيك نإ م a مهيبن مهل ل

 ال مكيلع بتك اذإ وهو اًئيش نوبلطت مكلعل : يأ ام الأ

 ىلع اودمتعاو و الا يبلع ضرع «هب نوموقت

 َدَكَو هلأ ليس يف َلِمَقَن الآ آن ا امو## :اولاقف « مهتينو مهمزع

 دقو لاتقلا نم انعنمي ءيش يأ : يأ «اًمبآَسلَو ائرديو ني اک

 اذهف ءانيرارذ تيبسو انناطوأ نم انجرخأ نأب «هيلإ انئجلأ

 ضرف هنأ عم فيكف ءانيلع بتكي مل ولو لتاقن اننوكل بجوم
 ملو ةنسح مهتاين نكت مل امل اذهلو «لصح ام لصح دقو انيلع

 ولوت لاصتلا مله بيك اً مهبر ىلع مهلكوت وقي
 ام لازو «ةمداصملا نع اوفعضو ءادعألا لاتق نع اونبجف

 0 اند شفا
 اومزتلاف «مهبولق ىوقو «مهتبثو هللا مهمصعف هني الي لیلق



 يناثلا ءزحلا

 فرش اوزاحف «هئادعأ ةعراقم ىلع مهسفنأ اونطوو « هللا رمأ

 ءهللا رمأ اوكرتو مهسفنأ اوملظف مهرثكأ امأو «ةرخآلاو ايندلا

 اًيجم 4ه هَل لاو ٥ نيب مَع هك :لاق اذهلف

 اذه ناكف كلَ تئولاط ْمُكَل تسب دَ ها د مهتبلطل

 كرتو دايقنالاو لوبقلا هيف مهيلع بجاولا هللا نم اييعت

 نكي نأ :اولاقف ءاوضرتعي نأ الإ اوبأ نكلو « ضارتعالا
 سرق داحس تاي کو هني كلل نَحَك و اع ثمل هک

 بسنلاو فرشلا يف اننود وهو اكلم نوكي فيك : يأ لالا

 موقي ام هدنع سيل ريقف وهف اذه عمو «هنم كلملاب قحأ نحنو
 وهو «دساف نظ ىلع مهنم ءانب اذهو «لاومألا نم كلملا هب

 ةرثكو بسنلا فرشل مزلتسم تايالولا نم هوحنو كلملا نأ

 ميدقتلا بجوت يتلا ةيقيقحلا تافصلا نأ اوملعي ملو ءلاملا

 ةلئطمأ هلآ إل :مهيبن مهل لاق اذهلف ءاهيلع ةمدقم

 ىف ةطسبو هللا )دارو كلذل دايقنالا مكمزلف 4مي

 أ «مسجلاو ملعلاب مكيلع هلضف : يأ «ٌوَسِحلاَو ملل

 مت اذإ هنأل «كلملا رومأ متت امهب نيذللا مسجلاو يأرلا ةوقب

 كلذب لصح «بيصملا يأرلا هيضتقي ام ذيفنت ىلع يوقو هيأر
 ولف ءرمألا هيلع لتخا نيرمألا نم دحاو هتاف ىتمو «لامكلا

 رهقو قرخ كلملا يف لصح «يأرلا فعض عم ندبلا يوق ناك

 اًملاع ناك ولو ءةمكح ريغ ىلع ةوق «عورشملل ةفلاخم

 هذفني ال يذلا يأرلا هدفي مل اهذيفنت ىلع ةوق هل سيلو رومألاب

 هربو هتمحرب صخي ال ءمركلا ريثك لضفلا سَو هلو اًنيش
 كلذ عم هنكلو ءعيضو نع اًقيرش الو ءدحأ نع اًدحأ ماعلا

 ام مالكلا اذهب لازأف «هيف هعضيف لضفلا قحتسي نمب لع

 كلملا بابسأ نأ هنييبتل ةهبشو كشو بير لك نم مهبولق يف
 هل سيل «هدابع نم ءاشي نم هيتؤي هللا لضف نأو ءهيف ةرفوتم

 ةيسح ةيآ اًضيأ مهيبن مهل ركذ مث ءداص هناسحال الو ءدار

 ءاليوط اًنامز هودقف دق يذلا توباتلا نايتإ يهو ءاهنودهاشي

 اهل نئمطتو ء«مهبولق اهب نكست ةنيكس توباتلا كلذ يفو

 هب تتأف «نوراه لآو ىسوم لآ كرت امم ةيقب هيفو «مهرطاوخ
 . اًنايع هنوري مهو هل ةلماح ةكئالملا

 8 ا کک )۲-۲4(

 2 SE م و

 کک ھت کیک ا و اورق يي غ فغا نک الإ ۍم
 ر

 َتوُلاَجَي َمَويْلأ اتل ةا ال اولا محم اوما ریو وه مدواج

7 2-1 
 ن
 چت
a 

 ةف ني مَڪ هلآ اوُقَلُم مه تاني يزل َلاَق يروحو
 2 يع نر ني قرع عض ل دي يرعب

 او 0 برسل مم هلأ هللا ندا رڪ ةو و تبع ةي
 0 ري

 َتّيَقَو اص اس رنا اسبر اولا ورو تولاجل اور

 ۲٤۹-۲٠۲ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲ ۱۹

 هلآ ذب مشوره 0 0 رو هلا لع اصن بنو اكَماَدَقَأ

 هلا
 رر ها

 اكم ُمَسَلَعَو َةَمْكْفْلَو كللملا هَ تتروُلاَج د واد لَو

 رال ET ها حْ الوو ءاي
 3 كساء كلَ ٠ تيرس لع لصف هَل ' نحل

 2 س ساس
 كّلمت امل : يأ *ترسرملا نمل َكَنِإَو حلا تع اهون

 لاتقل اوزهجت كلملا هل رقتساو «ليئارسإ ينبب 2 ا

 اًددع اوناکو < «ليئارسإ ينب دونجب تولاط لصف املف «مهودع

 نئمطملا تباثلا نيبتيل هللا رمأب مهنحتما ءاًريفغ اًمجو اًريثك

 رهت مڪي هلا كرإ# : لاقف كلذك سيل نمم

 هتابثو هربص مدعل انعبتي الو صاع وهف یم سَم ُهَنِه
 الإ ينم هنإف هنم برشي مل : يأ #ُهَمَعَظَي ْمَّل نَمَو# هتيصعملو

 نأ هللا لعلو «كلذ يف هيلع حانج الف ويب غ فرعا نك

 اغلا نأ ىلع لدي ام ءالجبالا اذه فو ءهيتكق ةكرب ايفا لعجب

 نم اوبرشو مهرثكأ ىصعف «ناحتمالا ققحتيل مهيلع لق دق

 نع اوصكنو مهباقعأ ىلع اوعجرو ءهنع يهنملا برشلا رهنلا
 ةدحاو ةعاس ءاملا نع مهربص مدع يف ناكو «مهودع لاتق

 لواطتيس يذلا لاتقلا ىلع مهربص مدع ىلع ليلد ربكأ

 يقاب نع مهعوجر يف ناكو «ةريبكلا ةقشملا هيف لصحتو
 ةناكتساو اًعرضتو «هللا ىلع الكوت نوتباثلا هب دادزي ام ركسعلا

 «مهودع ةرثكو مهتلقل ربص ةدايزو «مهتوقو مهلوح نم اًؤربتو

 : يأ وه رهنلا : يأ # موواج املك :ىلاعت لاق اذهلف

 هللا رمأ اوعاطأ نيذلا مهو 4مم ْاوُنَماَح تأ تولاط

 مهتلق .. .اوأرف هنع يهنملا برشلا رهنلا نم اوبرشي ملو
 انآ ةا الإ :مهنم ريثك لاق :يأ اولاق .مهئادعأ ةرثكو

 لق مهددُعو مهددعو مهترثكل *ُةوِووُمجَم َتوُلاَجِي مولا

 مهو «كلذ نونقيتسي :يأ 4دا اشك مَُبَأ رطب <رّذل
 نيتئمطمو عهيقابل نيتشم + خسارلا نيقيلاو تبانلا ناميالا لهأ

 كيت مكي ني مكإ» ي مهل نيرمأد 007

o 8ينغت الف ءهللا هلذأ نم ليلذلاو هللا  

 هلو هرصن عم ةلقلا رضت الو ءهنالذخ عم ةرثكلا

 ةنوعمل بلاج مظعأف «قيفوتلاو ةنوعملاو رصنلاب برضا
 ءمهعم ترثأو مهبولق يف هتظعوم تعقوف « هلل دبعلا ربص هللا

 ¥ : مهعيمج 4أَولاَمل هدونجو تولاجل اوزرب امل اذهلو

 تبثو «ربصلا انعزوأو ءانبولق وق :يأ اتص اَ عيف
 «نيرفاكلا موقلا ىلع انرصناو «رارفلاو لزلزتلا نع انمادقأ
 هللا باجتساف ءاّرافك اوناك هدونجو تولاج نأ ملعن انهاه نم

 مهرصنو «كلذل ةبجوملا بابسألاب مهنايتال ءاعدلا كلذ مهل

 هلل رمألاف هتئيشمو هتدارإب : يأ 4 ِنّدِإِب '



 ۱1۰ ىناثلا ءزجلا
 اس سالم ل يو

 ناكو «مالسلا هيلع 4د واد لَو ملأ تإ مَهوُمْرَهُف ره مهيلع

 هديب رافكلا كلم لتق رشاب : يأ 4تتسوُلاَج تولاط دونج عم

 دواد هللا ىتآ :يأ لا ةنكاءو# هربصو هتوقو هتعاجشل

 / ( كلبلا»
 ميظعلا 0 ىلع ةلمتشملا ةوبنلا يهو «ةمكحلا عم

 نم اک اي اکی مملو :لاق اذهلو «ميقتسملا طارصلاو

 كلملا هل هللا عمجف «ةيسايسلا مولعلاو ةيعرشلا مولعلا

 ءمهريغل كلملا نوكي ءايبنألا نم هلبق نم ناك دقو «ةوبنلاو

 نينمآ هللا اودبعو مهرايد يف .اونأمطا ىلاعت هللا مهرصن املف

 هلك اذهو «ضرألا نم مهنيكمتو مهئادعأ نالذخل ؛ نينئمطم

 اذهلف ءكلذ لصحي مل نكي مل ولف «هليبس يف داهجلا راثآ نم

 ِتَّدَسََل ٍضْعَبِب مُهّصْعَب سائلا لآ ٌمْفَد لولو# : ىلاعت لاق

 راجفلا ديك هليبس يف لتاقي نمب عفدي هنأ الول : يأ «َزَأْلا
 ءاهيلع رافكلا ءاليتساب ضرألا تدسفل رافكلا بلاكتو

 راهظإو «ىلاعت هللا ةدابع نم مهعنمو ءرفكلا رئاعش مهتماقإو

 مهل عرش ثيح *تريبلكمأا لع لصف ود هللا يڪو هنيد

 نم مهنكمو ءمهنع ةعفادملاو مهتداعس هيف يذلا داهجلا

 لاق مث ءاهنوملعي ال بابسأو ءاهنوملعي بابسأب ضرألا
 ئ 4 قلاب ع اهون ہلا ٹسکیا كلت : یلاعت

 راصبتسالاو رابتعالل نمضتملا ءاهيف بير ال يذلا قدصلاب

 نم ةداهش هذهف *ترَسْرمْلا نمل كرو رومألا قئاقح نايبو

 نم هيلع هللا هصق ام اهتلدأ ةلمج نم يتلا هتلاسرب هلوسرل هللا

 يتلا .مهئادعأو مهعابتأو ءايبنألاو «نيفلاسلا ممألا رابخأ

 موق يف نكي مل لب ۽ ملع كلذب هدنع ناك امل هايإ هللا ربخ الول

 هيبنو اًّقح هللا لوسر هنأ لدف «رومألا هذه نم ءيش هدنع نم

 هلك نيدلا ىلع هرهظيل قحلا نيدو قحلاب هثعب يذلا ءاًقدص

 .نوكرشملا هرك ولو
 ولوأ هب ركذتي ام ربعلاو تايآلا نم ةصقلا هذه يفو

 ءدقعلاو لحلاو ةملكلا لهأ عامتجا نأ :اهنمف «بابلألا

 لمعلا مث «همهفو مهرومأ هب ميقتست يذلا قيرطلا يف مهثحبو
 عقو امك ءمهدوصقم لوصحو مهئاقترال ببس ربكأ «هب

 هب عمتجت كلم نييعت يف مهيبن اوعجار نيح ءألملا ءالؤهل

 نأ :اهنمو «مهنم ةعاطلا هل لصحتو «مهقرفتم مليو مهتملك

 زيمتو اًحوضو دادزا هبشلا هيلع تدروأو ضروع املك قحلا

 ىلع اوضرتعا امل «ءالؤهل ىرج امك ماتلا نيقيلا هب لصحو
 عانقإلا اهب ةبوجأب اوبيجأ كلملل تولاط قاقحتسا

 ةوقلا عم ارلاو ملعلا نأ : اهنم اهنمو «بيرلاو هبشلا لاوزو

 0 00 امهدقفبو «تايالولا لامك امهب ةذفنملا

 ليئارسإ ينب ىلع هكلمتب هيلع ّنم : يأ 4ةَمْكِلَ

 ٣- :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت ۲٠۳

 22 سومو و جه

 ل نمو يم سيلف هنو برش نفرت
 ع

 وح مرو iC ر اس ہو ی دع حم 03
 نوای ور یر الم

 3 واب ص 2 وة

 او وههرواجاملف مهن
7 E رب 

 جو جو تول اجب مولا أ ةقاطال

 رک اکو ی مک رکا وک مهن كر
 al هكا رو رص رص
 دلا ن کک

 ع

 امو

 ہواہے ذأ تي نس

 ووا از م هومر © توكل
 کاملا ها هلا

 ا

 لشفلا ببس سفنلا ىلع لاكتالا نأ اهنمو ءاهررضو اهناصقن
 ببس هيلإ ءاجتلالاو ربصلاو هللاب ةناعتسالاو ءنالذخلاو

 ىف لَم الآ آنآ ا مو : ا «رصنلا

 كلذ ةجيتن هنأكف 4 اًنِياَسَو اريد نم کچرا قو هَل ليس

 املَو# :هلوق يف يناثلاو ءاولوت لاتقلا مهيلع بتك امل هنأ

 تكي اص اع [ينأ ار واک ومحو تاي اد
 ا مُهوُمَرِهت 0 تنزلكحلأ ٍرَوَعْل لع اصن نو ااا

 «بيطلا نم ثيبخلا زييمت ىلاعت هللا ةمكح نأ :اهنمو 4ل

 رذيل نكي مل هنأو «نابجلا نم رباصلاو ,بذاكلا نم قداصلاو

 نأ :اهنمو زييمتلا مدعو طالتخالا نم هيلع مه ام ىلع دابعلا

 نيقفانملاو رافكلا ررض عفدي نأ ةيراجلا هننسو هتمحر نم

 ءاليتساب ضرألا تدسفل كلذ الول هنأو «نيلتاقملا نينمؤملاب

 : ىلاعت لاق مث ءاهيلع هرئاعشو رفكلا
 ا مک نم مهني نيني ع ممم اتل لسا ق 206 52

 جور تلا منم نبأ ىسع اًت تجرد ْءَهَضَعَب عو

 0 ر
 ام دعب س مِهِدَعَب نم َنيِذَل ذآ َلَمَمْقَأ ام هلآ اس ولو سدا

 اا 22 د ء و

 و لك لق ہنی نا نك ميت اٹک کر تیا ےب



 ثلاثلا ءزجلا

 7 و هل 2 و رک سس

 هنأ ىلاعت ربخي 4دب ام ُلَعْفَي هللا کلو ْاوُلَمَمْفَأ ام ا كَم

 سانلا رئاس نيب نم مهصخ امب «ضعب ىلع لسرلا ضعب لضف
 مث هلا ىلإ قلخلا مهئاعدو ءسانلا ىلإ مهلاسرإو هئاحيإب

 فاصوألا نم مهيف عدوأ امب «ضعب ىلع مهضعب لضف

 هللا هملك نم مهنمف «ماعلا عفنلاو ةديدسلا لاعفألاو ةديمحلا

 ىلع هعفر نم مهنمو «مالكلاب هصخ نارمع نب ىسومك
 ام لئاضفلا نم هيف عمتجا يذلا ةي انيبنك تاجرد مهرئاس

 نيلوألا هب قاف ام بقانملا نم هل هللا عمجو «هريغ يف قرفت
 ىلع تالادلا تيا ترم نأ ىسع ابتو نيرخآلاو
 هنم حورو ميرم ىلإ اهاقلأ هتملكو هلوسرو هللا دبع هنأو «هتوبن

 هللا هب هديأ يذلا نيقيلاو ناميالاب : يأ دملا جورب ُهَتديََو#

 همزالي مالسلا هيلع ليربجب هديأ : ليقو هب رمأ ام ىلع هاوقو

 ام ِدَحَب أَم مِهِدْمَي ْنِم ذَا َلَمَمْمأ ام هلآ آس ولو هلاوحأ يف

 ٍنكَلَول ناميالا ىلع عامتجالل ةبجوملا 4ث ُمُهَنأَج

 اذه نسر ناكفا# رق نك ليو ع ا نً مُهتيَف اوفا

 هللا ءاش ولف اذه عمو «ةلتاقملاو ةاداعملاو قرفتلا فالتخالا

 هللا ةئيشم نأ ىلع كلذ لدف ءاولتتقا ام فالتخالا اذه دعب

 ةضراعم مدع عم بابسألا عفنت امنإو «بابسألل ةبلاغ ةذفان

 «بجوم لك لازو «ببس لك لحمضا تدجو اذإف «ةئيشملا

 هتئيشمو ةبلاغ هتدارإف دير اَم ُلَعْفَي هلأ كلو :لاق اذهلف

 ام لعفي لزي مل ىلاعت هللا نأ ىلع ةلالد هوحنو اذه يفو «ةذفان

 نع هب ربخأ ام هلعفي ام ةلمج نمو ءهتمكحو هتئيشم هتضتقا
 لوزنلاو ءاوتسالا نم هي هلوسر هنع هب ربخأو «هسفن

 «ةيرايتخالا لاعفألاب اهنع نوربعي يتلا لاعفألاو «لاوقألاو

 هيلع بجيف «هبرب هتفرعم فلكملا ىلع بجي امك

 ‹مهقح يف زوجيو مهيلع عنتميو مهل بجي ام «هلسرب هتفرعم
 : اهنم «ةددعتم تایآ يف هب هللا مهفصو امم كلذ عيمج ذخؤيو

 «يداوبلا لهأ نم ال ىرقلا لهأ نم «ءاسن ال لاجر مهنأ

 ةديمحلا تافصلا نم مهل هللا عمج «نوراتخم نوفطصم مهنأو

 يف حدقي ام لك نم نوملاس مهنأو «رايتخالاو ءافطصالا هب ام

 ال مهنأو ءةيرزم بويعو نامتكو ةنايخو بذك نم مهتلاسر

 ىلاعت هللا نأو «فيلكتلاو ةلاسرلاب قلعتي اميف أطخ ىلع نورقي

 مل نمو «مهتعاطو مهب نامياإلا بجو اذهلف «هيحوب مهصخ

 رفاك وهف هبس وأ مهنم دحاو يف حدق نمو «رفاك وهف مهب نمؤي
 هل نيبت نآرقلا رّبدت نم «ةريثك لمجلا هذه لئالدو «هلتق مّحتي

 : ىلاعت لاق مث ءقحلا

 :ةدئاف

 قاي نأ لبق ٍلْبَق نم كَفَرَ اَ اِنَ انماء نيل ای )۲

E O LLاذهو 4إ ويظل مه  
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 و ےس ا 20
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 اة دكت نیو مانت یک

 د ©9 درام لع هلا کک و
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 69 نرمل 12100
 روملاظلا مه َنورفكْلآَو ةعافش

 سر و رو ے ے عمال ل ہم

 20000 هتي دخت ال مويقلا ىلا

e 
 0 فلام ر مهي

 نم هللا ا

 موي يف اًرفوم اًرجأو اًرخذ مهل نوكيل «ةبحتسمو ةبجاو ةقدص

 ولو هيف عيب الف ءريخلا نم ةرذ لاقثم ىلإ نولماعلا هيف جاتحي

 باذع نم هب يدتفيل اًبهذ ضرألا ءلمب هسفن ناسنالا ىدتفا

 ال «قيدص الو ليلخ هعفني ملو «هنم لبقت ام ةمايقلا موي

 .نولطبملا رسخي هيف يذلا مويلا وهو «ةعافشب الو ةهاجوب
 يف ءيشلا اوعضو نيذلا مهو «نيملاظلا ىلع يزخلا لصحيو

 اودعتو هدابع قحو هللا قح نم بجاولا اوكرتف «هعضوم ريغ

 وه يذلا هللاب رفكلا ملظلا عاونأ مظعأو «مارحلا ىلإ لالحلا

 ىلإ رفاكلا اهفرصيف هلل نوكت نأ نيعتي يتلا ةدابعلا عضو

 اذهو وبلا مه َنوُرهَكْلاَو# : ىلاعت لاق اذهلف ءهلثم قولخم

 لاق امك «ماتلا ملظلا مهل تبث نيذلا يأ «رصحلا باب نم

 : ىلاعت لاق مث : يع ملل كرا كل : ىلاعت
 مار رع وع ر ریدر م 4

 ع ي ىلا وه الإ هلل ل لا (555)
 03 - رم لكم ر ر يي 27 ا ر

 الإ مدع عفش ىِزَلأ اذ نم ضرالا يف اَمر ٍتْومَسلا ىف ام ول مو

 يلع نم ءى نولي لو مقلع انو ویر قب امي دیا
 رر 2 ہر چ ھر 7

 وهو اهنج روني الو صلو تولا هيت



 ثلاثلا ءزجلا

 اهلضفأو نآرقلا تايآ مظعأ ةميركلا ةيآلا هذه * ْمِيَِمْلا لَمْ

 ةميظعلا رومألا نم هيلع تلمتشا امل كلذو 0

 يف بيغرتلا يف ثيداحألا ترثك اذهلف «ةميركلا تافصلاو

 دنعو ًءاسمو اًحابص هتاقوأ ىف ناسنإلل اًدرو اهلعجو ءاهتءارق

 ةت نع ىلاغتا ريخاف «تابوتكملا تاللا رابدأو-ةمون
 وهف ءهاوس قحب دوبعم ال : يأ وه الإ َهَلِإ ل هنأب ةميركلا

 ةعاطلاو ةدابعلا عاونأ عيمج  نوكت نأ نيعتت يذلا قحلا هلالا

 نوكلو «همعن ميظعو هتافص لامكو هلامكل «ىلاعت هل هلأتلاو

 اًنتجم ةرماوأ الئتمم «هّبرل اًدبع نوكي نأ اًمحتسم دبعلا
 «ةلطاب هاوس ام ةدابعف «لطاب ىلاعت هللا ىوس ام لکو «هيهاون

 عيمج نم اًريقف اًرّبدم اًصقان اًقولخم هللا ىوس ام نوكل
 ىلا :هلوقو «ةدابعلا عاونأ نم اًئيش قحتسي ملف «هوجولا

 ءامسألا رئاس ىلع نالدي ناميركلا نامسالا ناذه 4 ممل

 ةايحلا هل نم ّيحلاف ءاّموزلو اتمضتو ةقباطم ةلالد ىنسحلا
 رصبلاو عمسلاك «تاذلا تافص عيمجل ةمزلتسملا ةلماكلا
 هسفنب ماق يذلا وه : مويقلاو «كلذ وحنو «ةردقلاو ملعلاو

 بر اهب فصتا يتلا لاعفألا عيمجل مزلتسم كلذو «هريغب ماقو

 مالكلاو لوزتلاو ءاوتسالا نم ءءاشي ام هلعف نم نيملاعلا

 ةتامالاو قزرلاو قلخلاو لوقلاو
 ضعب لاق اذهلو «يرابلا ةيمويق يف لخاد كلذ لك «ريبدتلا

 «باجأ هب هللا يعد اذإ يذلا مظعألا مسالا امهنإ : نيققحملا

 ُهُدْحَأَت ال هنأ هتيمويقو هتايح مامت نمو «ىطعأ هب لئس اذإو

 فا توا ى اك ا يالا لاو 49 هلو هك
 قلاخلا وهو «كولمم هاوس امو كلاملا وه :يأ ضال

 الو هسفنل كلمي ال «ربدم قوزرم قولخم هريغو ربدملا قزارلا
 :لاق اذهلف «ضرأللا يف الو تاوامسلا يف ةرذ لاقثم هريغل

 هدنع عفشي دحأ ال :يأ فيْ لإ ءُهَدِع مشی یَا اد نما

 نأ دارأ اذإ ىلاعت هنكلو «ىلاعت هلل اهلك ةعافشلاف «هنذإ نودب

Eا  

 نب ام مليا : لاق مث «نذالا لبق عفاشلا ءىدتبيي ال «هيف عفشي
 : يأ < مَع مو رومألا عيمج نم ىضم ام : يأ هيدي

 اهمدقتم ءرومألا ليصافتب طيحم ىلاعت هملعف اهنم لبقتسي ام

 دابعلاو «ةداهشلاو بيغلاب «نطاوبلاو رهاوظلاب ءاهرخأتمو
 ام الإ ةرذ لاقثم ملعلا نم الو .ءيش رمألا نم مهل سيل

 امي الإ هيلع نِ ءَ َنوُلِحُي الو :لاق اذهلو «ىلاعت مهملع
 لامك ىلع لدي اذهو 4َّنرنَو توسل هيك حو س
 عسي هنأ يسركلا ةلاح هذه ناك اذإ «هناطلس ةعسو هتمظع

 ءامهيف نم ةمظعو امهتمظع ىلع ضرألاو تاوامسلا

 عاونأ رئاسو ءءايحالاو ة

 ٣- :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت ٠٠٥۷۰۲٥٦ 11۲

 مظعأ وه ام انه لب «ىلاعت هللا تاقولخم ربكأ سيل يسركلاو

 هذه ةمظع يفو «وه الإ هملعي ال امو ء«شرعلا وهو هنم
 لابجلا لقلقتو ءراصبألا لكتو راكفألا ريحت تاقولخملا

 ءاهعدبمو اهقلاخ ةمظعب فيكف «لاجرلا لوحف اهنع عكتو
 دق يذلاو ءعدوأ ام رارسألاو مكحلا نم اهيف عدوأ يذلاو

 «بصن الو بعت ريغ نم الوزت نأ ضرألاو تاوامسلا كسمأ

 هتاذب نَا رَ هح هلقثي : يأ مي ال : لاق اذهلف
 هردقب يلعلا تاقولخملا عيمجل هرهقب يلعلا ءهشرع قوف

 توربج هتمظع دنع لءاضتت يذلا #َميِظَمْلاا# هتافص لامكل

 «ةرهاقلا كولملا فونأ هلالج بناج يف رغصتو ءةربابجلا

 رهقلاو «ةميسجلا ءايربكلاو «ةميظعلا ةمظعلا هل نم ناحبسف
 ةيهلالا ديحوت ىلع ةيآلا هذه تلمتشا دقف «ءىش لكل ةبلغلاو

 ةطاحإ ىلعو «تافصلاو ءامسألا ديحوتو اا ديحوتو

 هتمظعو «هدجمو هلالجو هناطلس ةعسو هملع ةطاحإو هكلم

 اهدرفمب ةيآلا هذهف «هتاقولخم عيمج ىلع هولعو هئايربكو
 ىنسحلا ءامسألا عيمجل ةنمضتم «هتافصو هللا ءامسأ يف ةديقع

 :ىلاعت لاق مث ءالُعلا تافصلاو
 نمف ىلا َنِم دس ني دق نيذلا ىف ءاكإ الف )١61775(

 ر

 ےہ ع لوو

 1 قبولا وعلب َك لمس دَ لاب لوو توشاي فک
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 ES E مافن

 يلو ورك تذل رولا لِ تمل

 مه ٍراَلأ بحس تكليكأ بسلا لإ رولا تي

 ىلإ ةجاحلا مدعل ا يف هاركإ ال هنأ یلاعت ربخي *توُدِنَ

 ,همالعأ ةيفخ رمأ ىلع الإ نوكي ال هاركإلا نأل «هيلع هاركالا

 اذه امأو «سوفنلل ةهاركلا ةياغ يف رمأ وأ ءهراثآ ةضماغ

 «لوقعلل همالعأ تنيبت دقف ميقتسملا طارصلاو ميوقلا نيدلا

 قفوملف «يغلا نم دشرلا فرعو «هرمآ نّيبتو «هقرط ترهظو
 دصقلا ءيس ناك نم امأو «هراتخاو هرثآ هيلإ رظن ىندأ رظن اذإ

 «لطابلا هيلع راتخيف قحلا ىري سفنلا ثيبخ «ةدارالا دساف
 يف ةجاح هلل سيل اذهف «حيبقلا ىلإ ليميف نسحلا رصبيو
 نبل هركملاو «هيف ةدئافلاو ةجيتنلا مدعل «نيدلا ىلع ههاركإ

 رافكلا لاتق كرت ىلع ةميركلا ةيآلا لدت الو ءاًحيحص هناميإ
 بجوم وه ثيح نم نيدلا ةقيقح نأ اهيف امنإو «نيبراحملا
 ملف همدعو لاتقلا امأو «قحلا عابتا هدصق فصنم لكل هلوبقل

 نكلو ءرخأ صوصن نم لاتقلا ضرف ذخؤي امنإو «هل ضرعتت
 لهأ ريغ نم ةيزجلا لوبق ىلع ةميركلا ةيآلا يف لدتسي
 توغاطلاب رفكي نمف «ءاملعلا نم ريثك لوق وه امك «باتكلا
 اًناميإ هللاب نمؤيو «ناطيشلا ةعاطو هللا ىوس ام ةدابع كرتيف



 ثلاثلا ءزجلا

 ةي َكَسَتْسَأ دقق هتعاطو هبر ةدابع هل بجوأ اًمات

 تخسرو هدعاوق تتبث يذلا ميوقلا نيدلاب :يأ ؛َقْنوْل

 كسمتسا هنوكل «هرمأ نم ةقث ىلع هب كسمتملا ناكو «هناكرأ

 ةيضقلا سكع نم امأو أ َماَصينَأ لا يتلا ىقثولا ةورعلاب
 يتلا ىقثولا ةورعلا هذه قلطأ دقف .توغاطلاب نمآو هللاب رفكف

 ميحجلا ىلإ.هلآم لطاب لكب كسمتساو «ةاجنلاو ةمصعلا اهب

 مهنم هملع ام بسحب امهنم الك يزاجيف يع عين هال
 ةورعلاب كسمتسا نمل ةياغلا وه اذهو ءرشلاو ريخلا نم

 مهلصوأ يذلا ببسلا ركذ مث ءاهب كسمتسي مل نملو ىقثولا
 مهتيالو لمشي اذهو #اونَماَد تدل لَو هلا :لاقف كلذ ىلإ

 دق ءاّدحأ هب نوكرشي الو الدب هنع نوغبي الف هولوت نأب «مهبرل

 مهالوتف «هءادعأ اوداعو هءايلوأ اولاوو ءاّيلوو اًبيبح هوذختا

 رفكلا تاملظ نم مهجرخأف ءهناسحإب مهيلع نمو هفطلب
 ناكو «ملعلاو ةعاطلاو ناميالا رون ىلإ لهجلاو يصاعملاو
 رشحلاو ربقلا تاملظ نم مهملس نأ اذه ىلع مهؤازج

 رورسلاو ةحسفلاو ةحارلاو ميقملا ميعنلا ىلإ ةمايقلاو

 «هبزحو ناطيشلا اولوتف توعد موال اوك ےیل
 ءمهديسو مهبر ةيالو اوكرتو هولاوو اّيلو هللا نود نم هوذختاو
 ءاّرأ يصاعملا ىلإ مهنوزؤي اوناكف مهل ةبوقع مهيلع مهطلسف

 ناميإلا رون نم مهنوجرخيف ءاجاعزإ رشلا ىلإ مهنوجعزيو
 ناكف «يصاعملاو لهجلاو رفكلا ةملظ ىلإ ةعاطلاو ملعلاو
 ميعنلا مهتافو «تاريخلا اومرح نأ كلذ ىلع مهؤازج

 يف هءايلوأو ناطيشلا بزح نم اوناكو «تارسملاو ةجهبلاو

 ايد مه رالا بأ كلوا :ىلاعت لاق اذهلف ةا ناد

 هللا هلا نأ دير ىف مهنا حح یا َلِإ رك ملا (256)
 4 Tf 1 ت ۾ 0 و 23
 -يحأ انأ لاق ٌثيمَيَو -ىحي ىىزلا قب مهر لاق دإ کاملا

 س ا ل عمم ل - 20 هام رک ےس عر س 1م ع عر
 م ا ِتاف ٍقِرشملا یم نيْمَسلاب قا ہلا تإ مع لاق تیما
 لوقي ديبا مومل ىد ال هار مَع ىلا تھی برتسلا ص ورور چ یک و رر ت ر ير ورحم
 ىلإ :يأ 4ير ىف مهب ج ىلا لإ رَ ملأ :ىلاعت
 امو ‹كيكشتلا لبقي ال اميف هتجاحمو هدانعو هلهاجتو هتءارج

 ىأرو ىغبو ىغطف 4 كللَمْل ُهَلَأ َهْنَتاَء نا الإ كلذ ىلع هلمح

 يف ميهاربإ جاح نأ كلذ هلمحف «هتيعر ىلع اًسترتم هسفن

 ف ميهاربإ لاقف «هللا لعفي امك لعفي هنأ معزف هللا ةيبوبر

 «فرصتلا عاونأب درفنملا وه :يأ «ُتيِميَو ءينُي ىلا

 «ريبادتلا عاونأ مظعأ امهنوكل ةتامالاو ءايحالا هنم صخو

 يف نوكي ام أدبم ةتامالاو ءايندلا ةايحلا أدبم ءايحالا نألو
 انأ لقي ملو * ٌتيِمأَو -يحأ انأ## : جاحملا كلذ لاقف «ةرخآلا 7 دسو 4ر م هم . : <

 :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲ 11۳
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 نم م ھجری اونم ا٤ لآ لو هلآ
 م orl صر

 ايلْوأ اورفك رذلاو
 م ے هه

 1 - ر و يبخل

 ل ةياء تاجو َكِراَمح

 ا 2 م

 امنإو «فرصتلاب لالقتسالا عدي مل هنأل «تيمأو ييحأ يذلا

 اًصخش لتقي هنأ معزف «هعنص عنصيو هللا لعفك لعفي هنأ معز

 هآر املف ءهايحأ دق نوكيف اًصخش يقبتسيو «هتامأ دق نوكيف

 نوكي نأ حلصي ال ءيشب ملكتيو هتلداجم يف طلاغي ميهاربإ

 ميهاربإ لاقف ليلدلا يف هعم درطا «ةجح هنوك نع اًلضف ةهبش

 دحأ لك هبرقي انايع : يأ 4ِقِرْمَمْلا ىِ ںیْنّشلاب قا هلأ تکل
 درطب هل مازلإ اذهو برملا ىم اب ِتأَتال رفاكلا كلذ ىتح

 يف هل ةوق ال اًرمأ هل لاق املف «هاوعد يف اًقداص ناك نإ هليلد

 ىلا تهب هليبس يف حدقي اًحداق الو «هلیلد شوشت ةهبش
 هتجح تعطقناو اًباوج هيلإ عجري ملف ريحت :يأ رک

 نأ ديري يذلا دناعملا لطبملا ةلاح هذهو «هتهبش تطقسو

 :ىلاعت لاق كلذلف ءروهقم بولغم هنإف «هبلاغيو قحلا مواقي

 مهرفك ىلع مهيقبي لب 4مل موق ىد ال لول
 ناك ولف الإو كلذ مهسفنأل اوراتخا نيذلا مهو «مهلالضو

 بابسأ مهل رسيو «هيلإ مهادهل ةيادهلاو قحلا مهدصق

 برلا درفت ىلع عطاق ناهرب ةيالا هذه يفف «هيلإ لوصولا

 ةبانالاو ةدابعلاب درفي نأ كلذ نم مزليو «ريبدتلاو قلخلاب



 ثلاثلا ءزجلا

 :هللا همحر ميقلا نبا لاق «لاوحألا عيمج يف هيلع لكوتلاو

 امنإ ملاعلا كرش نأ يهو ءاّدج ةفيطل هتكن ةرظانملا هذه يفو

 مانصألا تروص مث ءروبقلاو بكاوكلا ةدابع ىلإ دنتسم وه

 ميهاربإ امهب لدتسا ناذللا ناليلدلا نمضتف ءاهروص ىلع

 «تيميو يبحي يذلا وه هدحو هللا نأب ٌةلمجج كلت ةيهلإ لاطبإ
 دعب الو هتايح لاح يف ال ةيهلالل تومي يذلا يحلا حلصي الو

 نمو «ٌةتامإو ًءايحإ هيف افرصتم اًرهاق اًرداق ابر هل نإف «هتوم
 هتروص ىلع منصلا ذختي ىتح اَلا نوكي فيكف كلذك ناك
 هذه سحلل اهربكأو اهرهظأ بكاوكلا كلذكو «هنود نم دبعيو

 اهسفنب اهل فرصت ال «ةرخسم ةربدم ةبوبرم يهو «سمشلا

 داقنتف اهقرشم نم اهب يتأي هناحبس اهقلاخو اهبر لب ءام هجوب
 نود نم ديغيبهلإ ال (ةريدش ةرخسم:ةبويرم يهف يشو رمل

 : ىلاعت لاق مث «اةداعسلا راد حاتفم نم» . هللا

 را لاق اًهِشوُرُع لع ُةَيِواَح یهو رتی لع رص ىيلَك وأ (059)

 3 2 عم 2م رے a ا ت ا 2 5

 جكس ل لب هش رع اب ا اتوم دعب هلا وزنه یب نَا
 25 شے 4 5:5 م يه هك عل يول ع صر ا 7 ر 5 ت ت

 02 2 9 روي ضعب ل 2 زاف ماع َةَمأم تشمل لي لاق م وأ امو تشل لاق َتْنِبل
 ر و ی وک ه- و مر عر رغ يو >2 ا ا

 کال كراج لإ رظناو هسي مل تبارسو تیاعط لإ
 ے4 72 2م ا زم هج ا د رحم
 مث اهن ٌفْيحح ماَظِْل 0 رظنأو ساتل ةتياء

 كررت امله مهل اهركت

 ريبدتلاو قلخلاب هللا a ليلد اًضيأ اذهو 4ٌريِيَ
 ُةيِواَح هو يَ لع رك ىِيَلَك وأ :لاقف ءايحالاو ةتامالاو
 اهناطيح تطقسو اهناكس ينفو اهلهأ داب دق : يأ اًهشورع ىلع

 اهلهأ نم ةشحوم تيقب لب «سينأ اهب قبي ملف ءاهشورع ىلع
 ِهِذنَه حُب نا لاو اًبجعتم لجرلا كلذ اهيلع فقوف «ةرفقم
 املف «ىلاعت هللا ةردقب اًلهجو كلذل اًداعبتسا 4 اهتم دب هَل
 ماعط هعم ناكو «هرامح يفو هسفن يف ةيآ هارأ اًريخ هب هللا دارأ

 كَ لَ تفي مَڪ لَ مكب مك ماع قام کا کاما «بارشو

 هنوكل اهيف تام يتلا ةدملا كلتل اًراصقتسا 4 موي سَ ذأ ا

 ليقف «هتوم لبق هلاح دهع ناكو «هساوحو هتفرعم تلاز دق

 مل كِباََسَو كِماَعَط لإ ٌرظنأت راح ئاي تش هللا لب :هل

 نينسلا لواطت ىلع هلاح ىلع يقب لب ريغتي مل : يأ ب 1

 ا اا

 عرسأ نم بارشلاو ماعطلا نأ عم ء.داسفلاو ريغتلا نع هظفحو

 قزمتو تام دق ناكو كرام لإ ٌرظنأَول اًداسف ءايشألا

 کلر # هلاصوأ تقرفتو ءهماظع ثرثتناو هدلجو همحل

 .مهروبق نم تاومألا هثعبو هللأ ةردق ىلع سيات هَ

 كلذب اوملعيف ءراصبألاب اًدهاشم اًسوسحم اًجذومنأ نوكتل

 بيڪ اولا کل ٌْرظنأَو# لسرلا هب تربخأ ام ةحص

 ۲٠٣۰۰۲۰۹ :ناتيآلا ..ةرقبلا ةروس ريسفت - ١15

 ضعبب اهضعب بكرنو «ضعب يف اهضعب لخدن : يأ كاَمّرِدنُت
 «ىلاعت هللا اهفصو امك اًنايع اهيلإ رظنف امل اوست ممل
 هللا نأ ملعأ لاق ىلاعت هللا ةردق ملعو كلذ 4مل تبت اكل

 لجر اذه نأ ةيآلا قايس نم رهاظلاو 4ٌرييَق ِءَْش لَ َلَع
 سانلل اليلدو ةيآ هلعجي نأو ءاّريخ هب هللا دارأ ثعبلل ركنم

 ولو € اتوم دب هلآ وذم حُب َّنَأ» :هلوق اهدحأ .هجوأ ةثالثل

 ةيآ هارأ هللا نأ : يناثلاو .كلذ لقي مل اًحلاص اًدبع وأ ابن ناك

 رکنا امب رقيف هنيعب هاريل هسفنو هرامحو هبارشو هماعط يف
 نلإ تداعو ترم ةروكذملا ةيرقلا نأ ةيآلا يف ركذيب ملر
 ريثك كلذ يف الو «كلذ ىلع لدي ام قايسلا يف الو ءاهتلاح

 «تبرخ ةيرق يف ىتوملل هللا ءايحإ ىلع ةلادلا ةدئافلا ام «ةدئاف

 ليلدلا امنإو !؟اهورمعف مهريغ وأ اهلهأ اهيلإ عجر مث
 «هلاحب هبارشو هماعط ءاقبإو هرامح ءايحإو هئايحإ يف يقيقحلا

 ناك رمأ هل نيبت :يأ 4مل يبت اسفل :هلوق يف ثلاثلاو

 . ملعأ هللاو «هانركذ ام ةحص كلذب ملعف «هيلع ىفخيو هلهجي
 : ىلاعت لاق مث

 قولا ىت فيڪ را َبَر مهر لاق ذلو (3)

 ن كَم لات ینگ َنيَملظَل کلو نب لك نیو هَل

 ناب نها م ج نھی لج لل لع لفل أ رك ك هرم
 ةيسح ةلالد مظعأ اًضيأ هيف اذهو 4ٌميكَح رع هَ نأ َمَلَعأَو ايس

 ىلاعت ربخأف ءءازجلاو ثعبلل ىتوملا نا هللا ةردق ىلع

 «ىتوملا ىيحي فيك هرصبب هيري نأ هلأس هنأ ميهاربإ هليلخ نع
 هدهاشي نأ بحأ هنكلو «ىلاعت هللا ربخب كلذ نقيت دق هنأل

 َمَلوأ# :هل هللا لاق اذهلف «نيقيلا نيع ةبترم هل لصحيل اًنايع
 ةلدألا دراوتب هنأ كلذو 4ی َنِيَمظَل نكلو ب لب لاق وو

 يف ىعسيو .ناقيالا هب لمكيو «ناميإلا هب دادزي امم ةينبقيلا

 نُمَرِصَف ربطلأ ني ٌةعبَرَأ دخل :هبر هل لاقف «نافرعلا اولوأ هلين

 ىلعو ةدهاشمو كنم ىأرمب كلذ نوكيل نهمض : يأ كَل

 طلخا «نهقزم : يأ ارج نمي ٍلَبَج لك لڪ لج مث كيدي

 نم يأ «لبج لك ىلع لعجاو «ضعبب اهضعب نهءازجأ
 هع مث ءازجألا كلت نم ءزج ءهنم برقلا يف يتلا لابجلا

 هذه يف كنيتأيو «ةلماك ةايح نهل لصحت : يأ ايس كتي

 لصحو كلذ مالسلا هيلع ميهاربإ لعفف «ناريطلا ةعرسو ةوقلا

 هارأ يذلا ضرألاو تاوامسلا توكلم نم اذهو ءدارأ ام هل

 ٍضراْلاَو تولا َتْوْكْلَم َميِهَْبِإ ۍرپ تردکو# هلوق يف هايإ هللا

 يأ ےک دع E مَعَ :لاق مث ؛ «َنيِيَيوُمْلا نم نکیل

 ءيش هيلع صعتسي ملف «تاقولخملا اهب رخس ةميظع ةوق وذ
 هلاعفأف كلذ عمو «هلالجل ةعضاخ هتزعل ةداقنم يه لب ءاهنم



 751١-7514 :تايآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت -۲ 110 ثلاثلا ءزجلا

 ل د 4 AA XS : ىلاعت لاق مث اع اكيد لعفي ال ؛ کا لات

 واهلا حم يڪ نر ر معو ا ج بح لسمك ولأ لیس يف ةهلونأ نو 0 ب نذل لم (111)
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 4 ڪڪ اًاَمْضَأ رم فولي ا هلأ صرف یا ( اد نس

 يف : يأ وأ ليس يف دهوا دو َنوُفِضَنَي يذلا لَم :لاق انهو
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 راضحإ اذهو 4ةّبح ُةَتاَي ْوْبَس لك يف لاس َمْيَس تتبنآ ٍةَجَح
 ب هيما يبلانا ىذا «لثملا اذهب ةفعاضملا ةروصل

 عم ناميالا دهاش ىوقيف ءهتريصبب ةفعاضملا هذه دهاشيف

 ةلمؤم اهب ةحماس قافنإلل ةنعذم سفنلا داقنتف «نايعلا دهاش

 هذه #فعصي لاول ءةليلجلا ةنملاو ةليزجلا ةفعاضملا هذهل

 هصالخإو قفنملا لاح بسحب :يأ 4 ا نَمِل# ةفعاضملا

 اهعوقوو اهعفنو اهلحو ةقفنلا لاح بسحبو «هقدصو

 هذه نم رثكأ «ُفَِصُي هلو# نوكي نأ لمتحيو ءاهعقوم

 لا باسح ريغب مهرجأ مهيطعيف 4255 سل ةفعاضملا
 هيفحي الو لئان هصقني ال ءءاطعلا عساو «لضفلا سَو

 عون اهيف ةفعاضملا كلت نأ قفنملا مهوتي الف «لئاس

TT 

 نمو ةفعاضملا هذه قحتسي نمب 4ْميلَع# وهف اذه عمو «هترثك
 هملع لامكل اهعضوم يف ةفعاضملا عضيف ءاهقحتسي ال
 .هتمکحو

 ال مث هللا لیس ىف مهلومآ توقفي نذل (۳۰۲۲

 قزح لو هه دنع یا ل ىذا وا ا ا

 ر ةف مو فورم لوق © توری م الو رھی

 يف مهلاومأ نوقفني نيذلا :يأ 4 يلح ىع هلو ىذأ اهم

 نملا نم اهدسفيو اهصقني امب اهنوعبتي الو «هليبسو هللا ةعاط

 هيلع ددعي نأب «ناسللاب وأ بلقلاب هيلع قفنملا ىلع اهب
 «ةيلعف وأ ةيلوق هل ةيذأ الو ءهتلباقم هنم بلطيو «هناسحإ

 مه الو مهيلع فوخ الو «مهب قئاللا مهرجأ مهل ءالؤهف

 اولمع مهنأل ءرشلا مهتم نورا مهل لمحت او

 : يأ فورم و تا تادسفملا نم اًملاس هلل اًصلاخ المع

 هيف «ميرك لوق لك كلذ يف لخديو «هركنت الو بولقلا هفرعت

 لئاسلا در هيف لخديو «ملسملا بلق ىلع رورسلا لاخدإ

 كرتب كيلإ ءاسأ نمل «ٌةَرفْعَمَو# هل ءاعدلاو ليمجلا لوقلاب

 لئاسلا نم ردصي امع وفعلا هيف لخديو «هنع وفعلاو هتذخاؤم

 يتلا ةقدصلا نم ريخ ةرفغملاو فورعملا لوقلاف «يغبني ال امم

 ةرفغملاو ءيلوق ناسحإ فورعملا لوقلا نأل «ىذأ اهعبتي

rl 
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 اولين اونماَءَندَلأ اهيأتَي 69 يلح ُنَعمَساَو ىدَأ
 سات اس هلام فني یز یدل کیک

 ىنا لكك كىت زىلا ۇبارا او
Eُهَكَرَم ل ياو  E E 

 69 َيرفکلا ملایر یا 7 و امضى

 ءدسفم هيف ام ناسحإ امهالكو «ةذخاؤملا كرتب اًضيأ ناسحإ

 وأ نمب ىذأ اهعبتي يتلا ةقدصلاب ناسحالا نم لضفأ امهف

 نم لضفأ ىذأ اهعبتي ال يتلا ةقدصلا نأ ةيآلا موهفمو «هریغ

 اهل اًدسفم ةقدصلاب نملا ناك امنإو «ةرفغملاو فورعملا لوقلا

 دبعلاف «هلل هلك ناسحالاو ءهدحو ىلاعت هلل ةنملا نأل ءاّمرحم

 نإف اًضيأو ءهنم سيل وهو هلضفو هناسحإو هللا ةمعنب نمي ال
 الإ ئغبني ال هايعسألاو لذلاو: ءةيلغ نمي نمل ديعتسم ّناملا

 هيلإ ةرقتفم اهلكو «هتاقولخم عيمج نع هتاذب ينغ هللاو ءهلل

 مكقافنإو مكتقدصف «تاقوألاو تالاحلا عيمج يف تاذلاب

 4 وع لاو مكيلإ اهعفنو مكيلإ اهتحلصم دوعي مكتاعاطو

 00 «هاصع نم ىلع «2يع» وهف اذه عمو ءاهنع

 نم هعنمي هملحو هناسحإو هتمحر نكلو «هيلع هتردق عم ةبوقعب

 مهلعل تايآلا مهل فرصيو مهلهمي لب «نيصاعلل هتلجاعم

 الو «مهيف ريخ ال هنأ ىلاعت ملع اذإف «هيلإ نوبينيو هيلإ نوعجري
 هباقع مهب لزنأ «تالثملا مهب ديفت الو «تايآلا مهنع ينغت

 لت ارا رص

 .هباوث ليزج مهمرحو

 ٠ يرل اهيات ( 9
als 0 7 را رع r 

 ئذألاو نمل مُكَيِنَقَدَص الطب ال اوم
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 هدابع ىهني #َيِرفكْل مقل ىهي ال هَل

 هيفف «ىذألاو نملاب مهتاقدص 00 ةمحرو مهب اًمطل ىلاعت
 لامعألا نأ ىلع اذهب لدتسيو «ةقدصلا لطبي ىذألاو نملا نأ
 هل اوره 4 :ىلاعت لاق امك «ةنسحلا لامعألا لطبت ةئيسلا

 وعش ال راو لمع طب نأ ضعي مڪو رهجک لوما
 نم اهلباق ام لطبت تائيسلاف تائيسلا نبهذي تانسحلا نأ امكف

 4 كلم اوب الل» ىلاعت هلوق عم ةيآلا هذه يفو «تانسحلا

 عع E ام لك نم اهظفحو لامعألا ليمكت ىلع ثح

 لاب نمو الو سائلا ءار ملام یني ىذا :هلوقو «یدس لمعلا

 ءادتبا يف هللا هجو كلذب متدصق نإو متنأ : يأ 4کلا ِمولاو

 مكلامعأ ريصتف «مكلامعأل نالطبم ىذألاو ةنملا نإف «رمألا

 «ةرخآلا رادلاو هللا هب ديري الو سانلا ةاءارمل لمعي يذلا ةلزنمب

 نأ لمعلا طرش نأل ءدودرم هلصأ نم هلمع نأ كش ال اذهف

 هلامعأف هلل ال سانلل لمع ةقيقحلا يف اذهو «هدحو هلل نوكي

 لَك هلاحل قباطملا هلثمف «روكشم ريغ هيعسو ةلطاب
 ليا ُمباَصََ بارز ِهَيِلَع# ديدشلا سلمألا رجحلا وهو «ٍناَوَقَص

 نم ءيش هيلع سيل :يأ 4اس ٌمَكَرَدل ريزغ رطم :يأ
 ةلزنمب ساق ظيلغ هبلق «يئارملا اذه لاح كلذكف «بارتلا
 ىلع يذلا بارتلا ةلزنمب هلامعأ نم اهوحنو هتقدصو ؛ناوفصلا

 ةلباق ةيكز ضرأ هنأ نظ هلاحب لهاجلا هآر اذإ .ناوفصلا

 نأ نيبتو بارتلا كلذ لاز هلاح ةقيقح تفشكنا اذإف «تابنلل

 هئاکزو را تا علاص نبع لق ةأو «بارسلا ةلزنمب هلمع

 هعافتنا نم عنمت ةئيبخلا تادارالاو هيف يذلا ءايرلا لب «هيلع

 مهلامعأ نم ءىس ب لع تورم هلل اذهلف «هلمع نم ءيشب

 اهولعجو ءاهعضوم ريغ يف اهوعضو مهنأل ءاهوبستكا يتلا
 نع اوفرصناو ءاّعفن الو اًررض مهل كلمي ال «مهلثم قولخمل

 اذهلف «ةيادهلا نع مهبولق هللا فرصف «هتدابع مهعفنت نم ةدابع

 گلا وَلَا ىرَهَي ال هاو :لاق

 هلأ ٍتاحْرَم اصيب مهلا توُعِفَنُي تولا ُلئعو# (019)

 تاك يَ ت زا مج لكك ني يك
 امي هلو لَم لاو ابي ْمَل ني بيت اهلك
 میا هلع وكت جو ىلع ارم تملا اذه 4

 توفي يدل لنمو ## :ىلاعت لاقف ‹مهتاقدص هب لبقتو

 مهبر ىضر كلذب مهدصق :ئأ 4 را تاکصرم ماما أ مهو

 ىلع قافنالا ردص :يأ 4 َمِهِسْفأ نم اتيت هبرقب زوفلاو
 فعضو ددرتلا هجو ىلع ال ءهب ةيخس سفنلا هل ةحرشنم هجو

 ١- :ناتيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت ١527568

 نأ امإ :ناتفآ اهل ضرعي ةقفنلا نأ كلذو ءاهجارخإ يف سفنلا

 وأ ءءايرلا وهو مهحدمو سانلا ةدمحم اهب ناسنالا دصقي

 نم اوملس ءالؤهف «ددرتو ةميزع فعضو روخ ىلع اهجرخي
 نم كلذ ريغل ال هللا تاضرم ءاغتبا اوقفنأف نيتفآلا نيتاه

 لمك ¥ ءالؤه ةقفن لثمف ءمهسفنأ نم اًنيبثتو ءدصاقملا
 وهو نانتجالا نم «لالظلا ةريزغ راجشألا ةريثك : يأ # ٍمَكَج

 : يأ «َةٌوَتَرِب## ةنجلا هذهو ءاهيف ام اهراجشأ رتسل ءرتسلا

 ءهرخآو هطسوو راهنلا لوأ يف سمشلل حاض عفترم لحم

 حايرلا نع لزان لحمب تسيل ءاهنسحأو رامثلا رثكأ هرامثف
 *(ٌلياَو# ةوبرب يتلا ةنجلا كلت : يأ ايبا ف ءسمشلاو

 تفعاضت : يأ *«ِنْيَئْعِض اهلك تا ريزغلا رطملا وهو

 «كلذل ةبجوملا بابسألا دوجوو اهضرأ بيطل اهتارمث
 اب نإق# اهلمكيو اهيمني يذلا ريثكلا ءاملا لوصحو

 ةلاح هذهف ءاهتبنم بيطل اهيفكي ليلق رطم :يأ 4 َّنَطَف ليا
 «هلاح بسح ىلع لك ةليلقلاو ةريثكلا تاقفنلا لهأ نيقفنملا

 يذلا وه اهل يّمَتّملاو ءاهلمكأو ةيمنت متأ قفنأ ام هل يمني لكو
 ءاهديرت ال ثيح كتحلصم ديري يذلا «كسفن نم كب محرأ

 تعرسأل ةفصلا هذهب رادلا هذه ىف ناتسب دوجو ردق ول هللاىف

 عم «هدتع لاتنقالا لصحتلو ءدحأ لك ةيلغ محازتو ممهلا هيلإ
 ءاهئانعو اهبصن ةدشو اهتافآ ةرثكو اهئاتفو رادلا هذه ءاضقنا

 ةريصب نيعب هيلإ رظني نمؤملا نأك هللا هركذ يذلا باوثلا اذهو

 عمو «تاحرفلاو تارسملا عاونأ هيف رمتسم مئاد «ناميالا

 ىرتأ «ةدماخ هبلط نع مئازعلاو «ةدقار هنع سوفنلا دجت اذه

 هللا دعوب ناميإ فعض مأ ءاهيمعنو ةرخآلا يف اًدهز كلذ

 رشابو نيقيلا قح كلذ دبعلا نقيت ولف الإو

 اترك تاغ جف نم تعال ت هالا

 تاقفنلا ةرثكب هل هسفن تعوطو «هيلإ همئازع ممه تهجوتو
 * ديب واس امي ل : ىلاعت لاق اذهلو «تابوثملا ءاجر
 متأ هيلع هيزاجيف «لمعلا كلذ ردصمو لماع لك لمع ملعيف
 : ىلاعت لاق مث ءازجلا

(TIDٍباَنَعَأَو ليَ نم هنج ةَ مل هل وكت نأ ڪا 6  

 كلا ةباصأو ٍترمَّتلا نكح نِ ايف و ٌرهتأْلا اهتحت نم رج
 2 را توک ترشا ا ديف ام ااف م ينا ےس ا ر رع ر رو ر

 le ونت لمل تيا مڪآ
 لع

E RS OE E U 
 نم هيف يذلا ناتسبلا اذه بحاص لثمك هلثمف ا

 ةنجلا كلتو ءىولحو ةهكافو اًنوقو ًءاذغ امهنوكل ءامهعفانم رکو اميلضفل او ا ا صخر معارمللا لك

 !؟هباوث ءاجرو



 ثلاثلا ءزجلا

 ناكو «ةنؤم ريغ نم اهيقست يتلا ةيراجلا راهنألا ''”اهيف
 نع فعضف ربكلا هباصأ هنإ مث «هترسو اهب طبتغا دق اهبحاص
 هل ةنواعم مهيف ام ءافعض ةيرذ هل ناكو «هصرح دازو لمعلا

 وه امنيبف ءةنجلا كلت نم مهتقفنو هتقفنو هيلع َّلَك مه لب
 يتلا ةيوقلا حيرلا وهو ءراصعإ ةنجلا كلت تباصأ ذإ كلذك

 تقرتحاف ران راصعالا كلذ يفو ءوجلا يف عفترت مث ريدتست

 مهلا نم ربكلا هباصأ يذلا كلذ يقل امع لأست الف «ةنجلا كلت

 «نزحلا هلتقل هبحاص لتقي نزحلا نأ ردق ولف «نزحلاو مغلاو

 عورزلل رذبلا ةلزنمب هلامعأ نإف هللا هجول المع لمع نم كلذك

 ةفوصوم ةنج هلمع نم هل لصحي ىتح كلذك لازي الو «رامثلاو
 لامعألا دسفت يتلا تادسفملا كلتو «ءاهبلاو نسحلا ةياغب

 ا نوكي ام عوخأ كار ران هيف يذلا راصعإلا ةلزنمب

 يذلا هلمع دجيف «لمعلا ىلع اهعم ردقي ال ةلاحب ناكو ءتام

 خير هن ماس دمو مدن هلأ و9 ءاروثنم ةءابه هعفن لمؤي
 ىندأ هل ناكو لاحلا هذه روصتو ناسنالا ملع ولف باسيل

 نكلو «هترسح ةياهنو هترضم هيف ام ىلع مدقي مل لقع نم ةكسم

 هذه ىلإ هبحاص ريصي ةريصبلا ةلقو لقعلاو ناميالا فعض

 اًميظع كلذ ناكل لقعي ال نونجم نم تردص ول يتلا ةلاحلا

 لاقف هيلع دعو دنا ىلاعت رمأ اذهلف ءاّميسج هرطخو

 . «ةوئتلت مک بلا ممل انا یب كاك »
(TIACTTY)ام تبيع نم اوقف 0 د 4  

 ر ا م ممم م لے ر معمم م هل ا درد رس

 هنم َتيِحْلَا أوُمّميَت الو ٍضرَأْلا َّنْم خا امو ْمْتبَسح
 لج روم € موا ع هك چ ےک 5 همهم عرار

 ىع ١ ن ًاوملعاو هيف اوضمعت ن ِ ديد احا مت روفقنت

 مكد هاو تحتل مُكرْمأَيَو رفا كده

 نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي لع ٌعِسو هلو الشو هن ٌَرْهْفَم

 مهل جرخأ اممو «بساكملا نم مهل رسي ام تابيط نم ةقفنلاب

 هنم اوقفنأف هليصحت ليهستب مكيلع َّنم امكف «ضرألا نم

 اًريهطتو «مكيلع مكناوخإ قوقح ضعبل ءادأو هلل اًركش

 هنوبحت يذلا بيطلا ةقفنلا كلت يف اودصقاو مكلاومأل

 هر الو هنوبغرت ال يذلا ءيدرلا اومميت الو ءمكسفنأل

 ع هَل نأ امار ةحماسملاو نضامغالا هجو ىلع الإ

 دئاع مكلامعأو مكتاقدص عفنو مكنع ينغ وهف ايي
 رماوألا نم هب مكرمأي ام ىلع ديمح وهف اذه عمو «مكيلإ
 اهنأل هرماوأ اولثتمت نأ مكيلعف «ةديدسلا لاصخلاو ةديمحلا

 اوعبتت نأ مكايإو «حاورألا ميعنو سوفنلا ةايحو بولقلا توق

 رقفلاب مكفوخيو «كاسمالاب مكرمأي يذلا ناطيشلا مكودع
 ةياغ اذه لب ءمكل اًحصن اذه سيلو «متقفنأ اذإ ةجاحلاو

 اوعيطأ لب ربل بأ نم وكل مرج وعدي اَنإ8 شغلا
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  1 INSEEمیل ©

 ياك مسا يع ب جو مر سرر ا ا

 دةكا سوي موفي ی ولآ نوب

 © بلاول دَلِإ رڪ یاو اريك کیر

 الو مكيلع لهسي هجو ىلع ةقفنلاب مكرمأي يذلا مكبر

 اًريهطتو مكبونذل *ُهَرِهْنَم مكدعي# وهف اذه عمو «مكرضي

 نم «ةرخآلاو ايندلا يف مكيلإ اًناسحإو 4لو مكبويعل

 حورلاو بلقلا ميعنو ردصلا حارشناو «لجاعلا فلخلا

 اذه سيلو «ةمايقلا موي اهتيفوتو اهباوث لوصحو «ربقلاو

 امب لعل ناسحإلا ميظع لضفلا حسو هنأل هيلع اًميظع

 ءاهنلعو اهرس ءاهريثكو اهليلق تاقفنلا نم مكنم ردصي
 هسفن دبعلا رظنيلف «هناسحإو هلضفو هتعس نم اهيلع مكيزاجيف
 اًرومأ ناتيآلا ناتاه تنمضت دقف «ليمي نييعادلا ٌّيأ ىلإ

 بابسألا نايب :اهنمو «قافنالا ىلع ثحلا :اهنم ةميظع
 ضورعو نيدقنلا نم ةاكزلا بوجو :اهنمو «كلذل ةبجوملا

 # ٌرُدْبَسُك ام تبي نم : هلوق يف ةلخاد اهنأل < اهلك ةراجتلا

 بوبحلا نم ضرألا نم جراخلا يف ةاكزلا بوجو :اهنمو
 رمثلاو عرزلا هل نم ىلع ةاكزلا نأ :اهنمو «نداعملاو رامثلاو

 تجرخأ نمف *مُكَل امج :هلوقل ءضرألا بحاص ىلع ال

 .هيف :نيتخسنلا يف )١(



 ثلاثلا ءزجلا

 نم ءانتقالل ةدعملا لاومألا نأ :اهنمو «هيلع تبجو هل

 نويدلا كلذكو «ةاكز اهيف سيل اهوحنو يناوألاو تاراقعلا

 ردقي ال نم دنع وأ «ةلوهجم تناك اذإ امهوحنو بوصغلاو
 بجوأ هللا نأل ,ةاكز اهيف سيل ءهنم اهجارختسا ىلع اهبر

 نم جراخلا ءامنلا اهيف لصحي يتلا لاومألا نم ةقفنلا

 لاومألا امأو ءاهئامن نم ةاساوم ةراجتلا لاومأو «ضرألا

 «ىنعملا اذه اهيف سيلف اهيلع رودقم الو كلذل ةدعم ريغ يتلا

 مث «ةاكزلا يف ءىزجي الو هجارخإ نع يهني ءيدرلا نأ : اهنمو

 : ىلاعت لاق

 دَ احلا توي نمو اي نم ةا قب ۲
 ىلاعت رمأ امل 4سال اولا لإ ُرَكَدَي امو اَ اَ ن

 ناكو «مکحلاو ا

 ءةمكحلا هللا هاتآو هيلع ّنم نمل لب ء.دحأ لكل لصحي ال كلذ

 ا رارسأ ةفرعمو حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلا يهو

eٌيأو ءاريثك اًريخ هاتآ دقف ةمكحلا هللا | هاتآ نم إو  

 !امهتواقش نم ةاجنلاو نيرادلا ةداعس هيف ريخ نم مظعأ ريخ

 لامكف «ءايبنألا ةثرو نم هنوكو لضفلا اذهب صيصختلا هيفو

 ةيملعلا هيتوق ليمكتب هلامك ذإ «ةمكحلا ىلع فقوتم دبعلا

 دوصقملا ةفرعمو قحلا ةفرعمب ةيملعلا هتوق ليمكتف «ةيلمعلاو

 كلذبو ءرشلا كرتو ريخلاب لمعلاب ةيلمعلا هتوق ليمكتو «هب

 يف اهلزانم رومألا ليزنتو لمعلاو لوقلاب ةباصالا نم نكمتي
 هللا ناك املو «كلذ هنكمي ال كلذ نودبو ءهريغ يفو هسفن

 «قحلل دصقلاو ريخلا ةبحمو هتدابع ىلع هدابع رطف دق ىلاعت

 ءمهلوقعو مهرطف يف زكر امب مهل نيركذم لسرلا هللا ثعبف
 مسق :نيمسق سانلا مسقنا «هوفرعي مل ام مهل نيلصفمو

 مهرضي امو .هولعفف مهعفني ام اوركذتف مهتوعد اوباجأ
 «ةماتلا لوقعلاو «ةلماكلا بابلألا ولوأ مه ءالؤهو ءهوكرتف

 نم مهرطفل ضرع ام اوباجأ لب «مهتوعدل اوبيجتسي مل مسقو
 يلوأ نم اوسيل ءالؤهف ءدابعلا بر ةعاط اوكرتو ءداسفلا

 م وأ ل َرَّكَّدَي امو :ىلاعت لاق اذهلف «بابلألا

e )کیت رذک ني مُكْرَدَت وأ ِةَقَفَن ني مّمَقَفَنَأ امو#  

 ىلع ةازاجملا هيف اذهو «راكصنأ نم تيد اَمَو ٌمُمَكْمَي هلآ
 هللا رمأ يتلا ءاهريثكو اهليلق ءاهبحتسمو اهبجاو اا

 اهملعي ىلاعت هللا نإو ءهسفن فلكملا اهمزلأ يتلا روذنلاو ءاهب

 وه له «هنع تردص ام ملعيو .ءيش اهنم هيلع ىفخي الف
 ةاضرمل بلطو صالخإ نع تردص نإف «هريغ وأ صالخإلا

 مل نإو «ميسجلا باوثلاو ميظعلا لضفلاب اهيلع ىزاج هللا
 ىلع هبجوأ ام فوي ملو «تاقفنلا نم هيلع بجو ام دبعلا قفني
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 ا ےک ت ام کیش اک

 روحو مجرا چر در 4 ع

 توملظتال مناد مڪو رب نم اوفقنتام

 هلأ يس ف اور صحا تأ ارش ©

 دو دس ښکلا فاكر کک کوعیطتسال

 4 م <
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 ري َنِمْأفِفْنُاَمَو اار سالا ڪڪ |
 مهلونأ ترشی كيلا 09

 ع ا کک

 ورځی مه

 © رخ
 هلاقو تاقراخملا ىر ذي ق وا هت ارون وهدف
 ةبوقعلا قحتساو «هعضوم ريغ يف ء ءيشلا عضو دق ملاظ

 : لاق اذهل يرتب ملو قلقتلا "نم دعا هبي ملو":ةغيلبلا

 . 4 راكصنأ نم تلل امو
 وتوو اهوفحت ناک م او ِتقَدَصلا أودت نإ (۲۷۱)

0201 1 

 امي هاو مڪو ني مُكحِنَع رفکیو ر 00 ر ره هرم 1
e:نوكتو اهورهظتف «ِتَمَدَّصلأ أودت نإ : يأ ا  

 معنف : يأ 4ه اًمِعِنَك# هللا هجو اهب دصقلا ناك ثيح ةينالع

 : يأ «اَموُفْحُت نإو# اهب دوصقملا لوصحل 4ه ءيشلا

 ةقدص نأ اذه يفف مَ يح وهف ةَرَقُشْلا اَهَوْوُنَو# اهورست
 توت مل اذإ امأو «ةينالعلا ةقدص نم لضفأ ريقفلا ىلع رسلا

 نم اًريخ سيل رسلا نأ ةيآلا موهفمف ءارقفلا تاقدصلا

 اهراهظإ يف ناك نإف «ةحلصملا ىلإ كلذ يف عجريف «ةينالعلا

 نم لضفأ وهف «هوحنو ءادتقالا لوصحو نيدلا رئاعش راهظإ
 يغبني هنأ ىلع «ةرقفلا اهو :هلوق لدو «رارسإلا

 اًجاتحم يطعي الو «نيجاتحملا هتقدصب ىرحتي نأ قدصتملل

 قدصتملل ريخ ةقدصلا نأ ىلاعت ركذ املو ءهنم جوحأ هريغو



 ثلاثلا ءزحلا

 ني مُكحبَع رك 3 باوثلا لوصح كلذ نمضتيو

 عاما ا ءرشو
 رده كع شل )۲۷۲-۲۷٤(

 امو ميشال ربح نم اشن امو اکی نم
 4 لو متي رنک ب اض ات وللا دو ءا

 يس تف شا ےب ءارقفْلل © تروبلظت

 0 امص طس

1 5 A + 2 1 

 + د دنع ا ه1
 مهير دنع مهرج أ مهلَف ةي

 e م

 ديب ةيادهلاو «نيبملا غالبلا كيلع امنإو «قلخلا يده كيلع
 مسجلا ا رت ايدك هتف ىلع لال هيد «ىلاعت هللا

 ْنِم أاوُهِفْنُم اَمَو# :لاق اذهلف «تتيي مل ولو رئاكلا ناك هوك

 رفاكو ملسم نم ناك صخش ّيأ ىلع ريثك وأ ليلق : يأ رم
 آمنا الإ توزن امو مكيلإ عجار هعفن : يأ ڪش

 نع ةرداصلا نينمؤملا تاقفن نع رابخإ اذه 4 وجو

 يعن هت نأ «ىلاعت هللا هجول الإ نوكت ال اهنأ مهناميإ

 نم اِنت اَمر صالخالا مهل بجويو ةيدرلا دصاقملا نع
 53 يو 36 4 حرس

 ٌمنأو# مكروجأ نوفوتست ةمايقلا موي ڪک فو رح

 î يأ * تمل

 ىلوأ مه نيذلا تاقفنلا فرصم ركذ مث «مكتائيس يف دازي ال

 يناثلاو ءرقفلا اهدحأ :تافص تسب مهفصوف ءاهب سانلا

 ةعاط ىلع اهورصق : يأ هلأ ليس ف اوُرِصَحْأ# : هلوق

 ءهل نوسوبحم كلذل نودعتسم مهف «هريغو داهج نم هللا

 تب الل : ل

 :هلوق عبارلا «بسكتلل اًرفس :يأ «ضألا ف
 رع

 قدصل نايب اذهو ففعل تي َءايِيَأ لها دی

 هرعت :لاق هنأ : سماخلا . مهففعت نسحو مهربص

 را اهركذ يتلا ةمالعلاب : يأ هيي

 مهلاحب لهاجلا نإف يب لهاا 2ک :هلوق يفانب
 سرفتملا نطفلا امأو SI نير دان هل يب

 ال :هلوق سداسلا «مهتمالعب مهفرعي ا ام درجمف

 فاحلإ لاؤس مهنولأسي ال :يأ الإ کالا تولع

 مل كلذل اوجاتحا اذإ لاؤس مهنم ردص نإ لب «حاحلإ :يأ

 تاقدصلاب مهقحأو سانلا ىلوأ ءالؤهف ءاولأس نم ىلع اوحلي

 يه ثيح نم ةقفنلا امأو «تافصلا ليمج نم هب مهفصو امل

 ۲۷۲-۲۸۱ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -1

 اهيلع باثي ربو ناسحإو ريخ يهف «ناك صخش ٍّيأ ىلع

 هللا کک ريح نم اوقف اَمَو# :لاق اذهلف ءرجؤيو اهبحاص

 ىلع تاقوألا عيمج يف نيقدصتملا ةلاح ركذ مث 4 ٌميِلَع وب

 4لا ٍلِيَس يف ْمُهَلَوَمَأ وقفي بذل :لاقف لاوحألا عيمج

 EE «هتاضرم قيرطو هتعاط : : يأ

 ْمُهَرَجَأ هك ٌةَسناَكَعَو اس راما لَا مهسفنأ تاوهشو

 ال ميحرلا برلا دنع ريخ نم ميظع رجأ : يأ 4مِوَتَت دنع

 نزح اذإ دورك ْمُه الَو# نورصقملا فاخ اذإ 4ميلَع فح

 نم اوجنو «بولطملا دوصقملا لوصحب اوزافف .نوطرفملا

 نئلإ نيتسحملا ةلاح ىلاعت لمك املو «بوهرملاو رورشلا

 ةياغ مهيلإ نيئيسملا نيملاظلا ةلاح ركذ تاقفنلا عاونأب هدابع

 :لاقف ةءاسالا

0 

 n 35 0 27ج لك ازيا و 7 أ لكَ 5 2
  3ذل
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 د ب ا
 ٍراَثلأ ٌبدَحِصأ كيتلؤأ داع مو ا لق هسا

 بحي ال هو ْتكَدَصل یدو ا هنأ یحی © توُديَخ بف مه

 ةركصلأ اوماقآو ٍتنحِللَصلَأ اواو ْاوُنَماَع حر نإ © 0 ٍراقك لك
 د با سس يد ر يقرا وا و هم ہو رر

 مه الو مهِيلع فوخ الو هير دنع َمُهْرْجَأ هل ڪلا اونو
4 200 gt 
 لا ن 0 ىب ام اوردو هلأ اوفا انما تدل اهيات © تونزحي

 ر و

 نإَو ءهِلوُسَرَو هللا نم رحب دا اوم مل نک ٥ َنيِيِمْؤُم رنک نإ

 E و وو سريا ب
 نِإَو 0 توملظت الو ًنوملظ ال ٣ مڪر سوء ملف مشب

 م ووم هر زر ا 5
 نإ مكس وک اوفس آو ورسم لإ طم تغ وڈ تك

 2 مور هع ه- رر ءس ىو لع

 ُُط ووت مث هلأ ىلإ ديف توج اموی اوُفَتاَو © تروم رشک

 ابرلا ةلكأ نع ىلاعت ربخي دوملظب ال مه تبسَڪ ام ني

 مويل مهروبق نم نوموقي ال مهنأ «مهبلقتم ةدشو مهلآم ءوسو

 : يأ هيلا ني ايلا بكتب ىلا فَي اك لإ روشن
 ىرايح مهروبق نم نوموقيف «نونجلاب ناطيشلا هعرصي

 «لايولا رسعو لاكتلا ميظعل نيعقوتم «نيبرطضم ىراكس
 ال اذهو ابر ُّلَثِم عيبا اَمَنِإ اولاَق#و مهلوقع تبلقت امكف

 «هدانع ميظع لهاجتم وأ ؛هلهج ميظع لهاج نم الإ نوكي

 لاوحأ مهلاوحا راقت مهلاوحأ سنج نم هللا مهازاج

 موفي امك لإ َنوُموُمَي ال :هلوق نوكي نأ LL «نيناجملا

 يف مهلوقع تبلسنا امل هنأ 4ْنَيَمْلا َّنِم نطل ُهْطَبَحَتِي ىلا

 .مهؤارأ تفعضو مهمالحأ تفخ ةيوبرلا بساكملا بلط

 مدع يف نيناجملا نوهبشي مهتاكرحو مهتئكيه يف اوراصو

 .هاري : نيتخسنلا يف )١(



 ا _ ب7٠٠ كلاثلا ءزجلا

 اًدار ىلاعت هللا لاق ءمهنع يبدألا لقعلا بالسناو اهماظتنا

 هيف امل : يأ ميسا هلأ َّلَحأَو# : ةميظعلا هتمكح اًئيبمو مهيلع

 «هميرحتب ررضلا لوصحو ةجاحلا ةدشو ةحلصملا مومع نم

 ام دري ىتح ةيبسكلا تافرصتلا عاونأ عيمج لح يف لصأ اذهو

 «ةبقاعلا ءوسو ملظلا نم هيف امل أري ْمّرَحَو#م عنملا ىلع لدي
 «ةئيسن ةلعلا يف هكراشي امب ابرلا عيبك ةئيسن ابر :ناعون ابرلاو
 عيب وهو «لضف ابرو . ملس ءلام سأر ةمذلا يف ام لعج هنمو

 باتكلاب مرحم امهالكو ءالضافتم هسنجب ابرلا هيف يرجي ام
 لضفلا ابر حابأ نم ذشو «ةئيسنلا ابر ىلع عامجاإلاو ءةنسلاو
 بونذلا رئابك نم ابرلا لب «ةضيفتسملا صوصنلا فلاخو

 ريكذتو ظعو :يأ وير ني ةظِعوم ماج س9 اهتاقبومو

 ةمحر هتظعومل هللا هضيق نم دي ىلع ابرلا يطاعت نع بيهرتو
 هلعف نع #ىهساف# هيلع ةجحلل ةماقإو ءظوعوملاب هللا نم

 تالماعملا نم مدقت ام : يأ َتَلَس اَم ملف هيطاعت نع رجزناو
 لد ءةحيصنلل هلوبقل ءازج ةظعوملا هغلبت نأ لبق اهلعف يتلا

 کل :هرْمآَو# رخآلاو لوألاب يزوج هتني مل نم نأ ةيآلا موهفم

 ىلإ )1 سوا هرومأ نم لبقتسي اميفو هتازاجم يف 4َ
 کیوان كلذ ىلع رصأ لب < وس ل

 هللا مهمحر ءاملعلا فلتخا *َنوُدِددَح اهب مه راسلا ب تنا

 نم رئابكلا لهأ ديلخت اهرهاظ يتلا ديعولا صوصن يف
 هذه لاقي نأ اهيف نسحألاو .هللاب كرشلا نود يتلا بونذلا

 تابجوم رانلا يف دولخلا اهيلع هللا بتر يتلا رومألا

 درت هعنمي ام دجوي مل نإ بجوملا نكلو «كلذل تايضتقمو
 ةمألا فلس عامجإو ةنسلاو باتكلاب ملع دقو «هاضتقم هيلع

 عم ام الولف ءرانلا يف دولخلا نم عنام ناميالاو ديحوتلا نأ

 عطقب اهيف دولخلل اخلاص هلمع راصل ديحوتلا نم ناسنالا

 هبهذي : يأ اربا هلأ يحمي : ىلاعت لاق مث .هرفك نع رظنلا
 عزنو هيف تافآلا عوقول اًببس نوكيف < اًمصوو اّناذ هتكرب بهذيو
 ىلإ هل اًداز نوكي لب «هيلع رجؤي مل هنم قفنأ نإو «هنع ةكربلا

 لاملا يف ةكربلا لزنيو اهيمني :يأ 4ِتَكَدَصلأ بيو رانلا
 نم ءازجلا نأل اذهو ءاهبحاص رجأ يمنيو هنم تجرخأ يذلا

 ىلع مهلاومأ ذخأو سانلا ملظ دق يبارملا نإف «لمعلا سنج

 مهيلإ نسحملاو «هلام باهذب يزوجف «يعرش ريغ هجو
N EN 

 هللا معنل 4 راک لك ّبِحُي ال هاو هدابع

 # رئآال هللا دابع هرش نمو هنم ملسي الو تاقا نم هيلع
 ءابرلا ةلكأ ركذ امل .هتبوقعو همثال ببس وه ام لعف دق :يأ

 ردصي مل مهعفتي اًناميإ نينمؤم اوناك ول مهنأ مولعملا نم ناكو

 بجوأ ام يدؤي ال

 ۲۷۰-۲۸۱ :تايآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -۲

 دو 2 سرس مصر

 a ویا زال

 د ص د ر

eداع رمو هلل  

 ت اس ور ا

 ااا ا واونما۶ء
 ر رک س ص س ووو عسا

 مِهُيِلَع فوخالو مهب ر دنع e ار

 اأو ونا اوم تسيل هيي 9 ل
 امنت هلو 3€ َنيِنِمْؤُمم سكن ابرام یت ام اوردو
 2 اسد ىو حر ب

e 
 تاك إو ود و اک دل

 نإو

 و 1 و
 e رسم لإ کک

 2 00 | ومشت رتنک نإ ا ور هس ء2 ےب
 © كلبا تبسم ی نک کا ما هو ے واک 2
 مهبطاخو «مهرجأو نينمؤملا ةلاح ركذ ءردص ام مهنم

 مه ءالؤهو «نينمؤم اوناك نإ ابرلا لكأ نع مهاهنو «ناميالاب
 .هوقتي نأ مهرمأو «هرمأل نوداقنيو مهبر ةظعوم نولبقي نيذلا

 تالماعملا :يأ ابرلا نم ىقب ام اورذي نأ هاوقت ةلمج نمو

 ان ن0 لا انه قنا ا اهاكأو «ةدوجوملا ةرضاحلا

 هنإف هتحيصن لبقي ملو هللا ةظعومب رجزني مل نم امأو «فلس

 يف نادي هل سيل فيعض زجاع وهو «هل براحم هبرل قاشم

 اذإ ىتح .هلمهي الو ملاظلل لهمي يذلا ميكحلا زيزعلا ةيراحم

 مكمل ابرلا نع «ٌرْسَّبُت نو ردتقم زيزع ذخأ هذخأ «هذخأ

 هومتلماع نم 4َنوُمِلظَت الإ اهيلع اولزنأ : يأ 4 ْمُكِلَوَمَأ سومر

 سوؤر صقنب دونَ اَلَو# ابرلا يه يتلا ةدايزلا ذخأب
 ءافو دجي ال # َمَرَمَع وذ# نيدملا f} نإو# اوا

 ام دجي ىتح ه هرظن نأ هيلع يجاو ادو 4م لإ ُةَرِظنَم#

 امإ #ت دكني تك نإ رسل اع ارقد دآو» هي قوي

 ْ . اهضعب وأ اهطاقسإب
 < هك َ 7 م

 ام نيش لك قوت مث هلأ ديف توج امي اوتو
 و دل امس

| 

 «نآرقلا نم لزن ام رخآ نم ةيآلا هذهو «َنوُملظي ال مهو ْتَبَسك



 ثلاثلا ءزجلا

 اهيف نأل «يهاونلاو رماوألاو ماكحألا هذهل ةمتاخ تلعجو

 ملع نم نأو ءرشلا لعف ىلع ديعولاو «ريخلا ىلع دعولا
 يلجلاو ريبكلاو ريغصلا ىلع هيزاجمف هللا ىلإ عجار هنأ
 ةبغرلا هل بجوأ «ةرذ لاقثم هملظي ال هللا نأو «يفخلاو

 ىلإ ليبس ال بلقلا يف كلذ يف ملعلا لولح نودبو «ةبهرلاو

 .كلذ

 سك لأ 4 نبع مند اإ أاوُنَماَ تيرا اھا (۲۸۳)

 بي نأ ټيک بأ الو لذصلاب رَ مکتب کیلو ويت

 وأ اًنيِعَص وأ اًهيفَس ُّنَحْلا هع ىلا نک نإ ایس ُهَنِم ْسَكْبَي الو
 2 ي | د :ي دهم ر ءو ق ا و رق هر ادعو ع م

 نع

 او

 دەت ب ر ےک ظ ولم حلوم يسر 4 2 و 775

 نم َنوَصَر ني نانو لجرف ِنيِلِجر انوكي مل نک ْمُكِلاَجَي
 سقس ی rr ت و ا ا ر عع * 2 € ر
 باي الو رحالا امهندحإ رجحنتف امهندحإ لضت نأ ءادهشلا

 ولجأ لإ اريبك وأ اًريَِص هوب نأ ومش الو أوغد ام اَذِإ ءاَدَهّشل e ها ع ر عساس ےک ہور ر سس ص رش 0
 5 کک 2 موس 34 2 مهم ع ا و جو راس 26 ءا ل

 برکت نأ لإ ترت الأ داو َةَدََّتلِل موُقَأَو هللا نع طسفأ مکی
 ر

 ود کچ ق ارو ريس سال مجاب هر رە اسس و م يس نس عسسل
 اهوبتكت الأ حاتج 2كقَع سيلف مكحنيب اهنوريدت ةرضاح ةردجت

 3 ع
 ع يقام وفا ع "حاس يت م حم اسس سا رسو 39 أوُلَعَمَت نإ ير 2 م رع سس راح

 ديهش الو 01 راضي ال متعيابت اذإ ًاودهشاو

 و عم رد یم هو يمل کیو ي ورم ره

 ءَ لكحي هاو هلا حمو ها اوُهَّتاَو مڪپ قوش هئ قوسف
 تلمتشا دقو «نآرقلا تايآ لوطأ يهو «نيدلا ةيآ هذه يلع

 هنأ :اهدحأ ءرادقملاو ةعفنملا ةليلج ةميظع ماكحأ ىلع

 ربخأ هللا نأل «هريغو ملس نم تانيادملا عاونأ عيمج زوجت

 اًركاذ اهل ررقم رابخإ نونمؤملا اهيلع يتلا ةنيادملا نع
 دب ال هنأ :ثلاثلاو يناثلا ءزاوجلا ىلع لدي كلذو ءاهماكحأ

 حصي الف اًمولعم اًنيعم نوكي نأ دب ال هنأو «لجأ نم ملسلل

 دوقع عيمج ةباتكب رمألا :عبارلا ,لوهجم لجأ ىلإ الو الاح

 ىلإ ةجاحلا ةدشل ءايابحتسا امإو اًبوجو امإ «تانيادملا

 نايسنلاو طلغلا نم اهلخدي ةباتكلا نودب اهنأل ءاهتباتك
 نأ بتاكلا رمأ :سماخلا «ميظع رش ةرجاشملاو ةعزانملاو

 رابتعا لجأل هسفن يف الدع نوكي نأ :سداسلا «بتكي

 هنأ :عباسلا «هتباتك الو هلوق ربتعي ال قسافلا نأل ءهتباتك

 ةقادص وأ ةبارقل امهدحأل ليمي الف ءامهنيب لدعلا هيلع بجي

 قئاثولا ةباتكب اقراع بتاكلا نوكي نأ :نماثلا «كلذ ريغ وأ

 ال هنأل «قئوتلا هب لصحي امو ءامهنم دحاو لك اهيف مزلي امو
 بُتكَيلَوإ» :هلوق نم ذوخأم اذهو كلذب الإ لدعلا ىلإ ليبس

 طخب ةقيثو تدجو اذإ هنأ :عساتلا 4لدسلاب باك مكب
 دوهشلاو وه ناك ولو ءاهب لمعي ةروكذملا ةلادعلاب فورعملا

 ال : يأ شي نأ تاک باب الو :هلوق :رشاعلا ءاوتام دق

 «نينيادتملا نيب بتكي نأ ةباتكلا هميلعتب هيلع هللا َّنم نم عنتمي

 ۲۸۲ :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت -؟ ۱۲۱

۸ EAA 
 تم مر ا 0

 کس لجأ لزب مداوم لأ اھا

 بالو ل دتا باك مک تيب کيلو هوبا

 عيسي اًمِعَصوَأ اويس َُقَحْلاِ لع أَنا

 . ll 3l حل سر رایو 007

 ناکام او ل جرف نيلجرانوکي مل نف مكحِلاَجَر نم
 ر هشيم اس رو الد ب هم € 2 ر و و ر ر

 ركنتفاَم هن َدَحِإلِضت نأ ٍءادهشلا نم َنوصَر نمم
 هر و 2 وس سو م عل 5-1 حو حض و سو

 اومكشالو اوعدام اذإ ءادبشلا ب ايالو ىرحالا امهندحإ

 :vs را سوه ر ر < ع رق ساس ےس

 طسفأ مكد ولجأ لإ اًريبكحوأ وص هوبشكت نأ
 السر ہک و يدم يك ب عكس لس ساي وس ٥

 برکت نأ ل اَوباَبرَم الأ ی دآو ةدلمسلل موقأو هلأ دنع

 8 و دص ردا و وے ر ا ف er ص زا ھے ےک ر

 حاتج يلع سيلف مكحبنيب اهن وردت رض اح هرج
 رر س رو رے س م ےس م چ رق د <

 بناکر اضیالورتعیایت اذا ود هشأو اهوبنكتال
  oروو  Taيم قو 4 ٠

 اوقتاو مكيقوسف.هّنِإ اولعفت ناو ديهشالو
 لص

 نيجاتحملا هللا دابع ىلإ نسحيلف «هميلعتب هيلإ هللا نسحأ امكف
 رمأ :رشع يداحلا مهل ةباتكلا نم عنتمي الو ءهتباتك ىلإ

 : رشع يناثلا «قحلا هيلع نم هالمأ ام الإ بتكي ال نأ بتاكلا

 :رشع ثلاثلا «نيدلا هيلع نم نيدقاعتملا نم ىلمي يذلا نأ

 ءاّئيش هنم سخبي الو هيلع يذلا قحلا ج وف نأ هرمأ

 رمأ هللا نأل «لوبقم هسفن ىلع ناسنإلا رارقإ نأ :رشع عبارلا

 كلذب هرارقإ بتك اذإف «بتاكلا ىلع لمي نأ قحلا هيلع نم

 ىعدا ولو «هسفن ىلع هب رقأ ام وهو «هنومضمو هبجوم تبث
 نم قح هيلع نم نأ :رشع سماخلا ءاّرهس وأ اًطلغ كلذ دعب

 ةلقو ةرثك نم اهتفصو اهرادقم ىلع “""ةنيبلا يتلا قوقحلا
 «قحلا هل نم لوق نود لوبقملا وه هلوق نأ «ليجأتو ليجعتو

 هلوق نأ الإ «هيلع يذلا قحلا سخب نع ههني مل ىلاعت هنأل

 :رشع سداسلا «هتفصو قحلا رادقم نم هلوقي ام ىلع لوبقم
 اًنيش صقنيو سخبي نأ قوقحلا نم قح هيلع نم ىلع مرحي هنأ
 هعباوت نم كلذ ريغ وأ هلجأ وأ ءهنسحو هبيط وأ ءهرادقم نم

 «تبثأ ام ىلع اهنأ نوكي ام برقأو «لصألا يف ةحضاو ريغ ةملكلا )١(

 . ملعأ هللاو



 ثلاثلا ءزجلا

 قحلا ءالمإ ىلع ردقي ال نم نأ :رشع عباسلا «هقحاولو

 هبانم هيلو بوني هنإف كلذ وحن وأ «هسرخ وأ ههفس وأ هرغصل
 ام لدعلا نم يلولا مزلي هنأ :رشع نماثلا ءرارقالاو ءالمالا يف

 :هلوقل سخبلا مدعو «لدعلا نم قحلا هيلع نم مزلي

 نأل «يلولا ةلادع طرتشي هنأ :رشع عساتلا «ٍلدمْلا»

 توبث :نورشعلا «قساف نم نوكي ال روكذملا لدعلاب ءالمالا
 ىلع نوكي قحلا نأ :نورشعلاو يداحلا .لاومألا يف ةيالولا

 يناثلا «مهيلو ىلع ال .فيعضلاو نونجملاو هيفسلاو ريغصلا

 هوتعملاو نونجملاو هيفسلاو ريغصلا رارقإ نأ :نورشعلاو

 ءالمإلا لعج هللا نأل ءحيحص ريغ مهفرصتو مهوحنو

 نم اًفوخ ءٌةمحرو مهب اًمطل اًئيش هنم مهل لعجي ملو «مهيلول
 يف يلولا فرصت ةحص :نورشعلاو ثلاثلا .مهلاومأ فالت

 ناسنإلا نوك ةيعورشم هيف :نورشعلاو عبارلا ءركذ نم لام

 ءهبحاص نم دحاو لك نونيادتملا اهب قثوتي يتلا رومألا ملعتي

 الإ عورشملا متي ال امو «لدعلاو قثوتلا كلذ نم دوصقملا نأل

 ‹ عورشم ةباتكلا ملعت نأ :نورشعلاو سماخلا «عورشم وهف هب

 الو ءاهريغو نويدلا ةباتكب رمأ هللا نأل «ةيافك ضرف وه لب
 رومأم هنأ :نورشعلاو سداسلا «ملعتلاب الإ كلذ لصحي

 دوصقملا نأل «بدنلا هجو ىلع كلذو «دوقعلا ىلع داهشالاب

 ةحلصمل دئاع وهف «قوقحلا ظفحي ام ىلإ داشرالا كلذ نم

 كلذ وحنو فقو وأ ميتي يلو فرصتملا ناك نإ معن «نيفلكملا

 قحلا ظفحي هب يذلا داهشالا نوكي نأ نيعت هظفح بجي امم

 لاومألا يف ةداهشلا باصن نأ :نورشعلاو عباسلا ءاّبجاو

 لبقي هنأ اًضيأ ةنسلا تلدو «ناتأرماو لجر وأ نالجر اهوحنو

 ةداهش نأ :نورشعلاو نماثلا «يعدملا نيمي عم دهاشلا

 :نورشعلاو عساتلا «لجرلا ظفل موهفمل ةلوبقم ريغ نايبصلا

 نأل «لبقت ال اهوحنو لاومألا يف تادرفنم ءاسنلا ةداهش نأ

 نيتأرملا ماقأ هللا نإ :لاقي دقو «لجرلا عم الإ نهلبقي مل هللا

 عم نك ءاوس ةدوجوم يهو ءاهركذ يتلا ةمكحلل لجر ماقم

 دبعلا ةداهش نأ :نوثالثلا .ملعأ هللاو «تادرفنم وأ لجر

 نِ نييس اوُدِيْدَْساَو» : هلوق مومعل رحلا ةداهشك ةلوبقم غلابلا
 نأ :نوثالثلاو يداحلا ءانلاجر نم غلابلا دبعلاو ڪلا

 اوسيل مهنأل «ةلوبقم ريغ ءاسن وأ اوناك اًروكذ رافكلا ةداهش

 يناثلا ءلدع ريغ وهو ةلادعلا ىلع ةداهشلا ىنبم نألو ءانم

 يف دحاولا نأو «ةأرملا ىلع لجرلا ةليضف هيف :نوثالثلاو

 :نوثالثلاو ثلاثلا ءاهظفح صقنو هظفح ةوقل نيتأرملا ةلباقم

 :هلوقل ةلوبقم هتداهشف ركذف رْكُذ مث هتداهش يسن نم نأ
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 رك
 نم ذخؤي :نوثالثلاو عبارلا (ئرألا اَمُهَدَحِ مخ ع ج

 ۲۸۲ :ةيآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت -" 1۲۲

 ةبجاولا قوقحلا يف هتداهش نايسن فاخ اذإ دهاشلا نأ ىنعملا

 «بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال ام نأل ءاهتباتك هيلع بجو
 ةداهشلل يعد اذإ دهاشلا ىلع بجي هنأ :نوثالثلاو سماخلاو

 هارهُشلا بأي لو : هلوقل ىبأي نأ هل زوجي ال ءروذعم ريغ وهو

 ةفصب فصتي مل نم نأ :نوئالثلاو سداسلا أعد ا اإ
 ةدئافلا مدعل ةباجالا هيلع بجي مل ءمهتداهش ةلوبقملا ءادهشلا

 نع يهنلا :نوثالثلاو عباسلا ءءادهشلا نم سيل هنألو ءاهب

 ةفصو ريبكو ريغص نم اهلك نويدلا ةباتك نم رجضلاو ةمآسلا

 «دويقلاو طورشلا نم دقعلا هيلع ىوتحا ام عيمجو لجألا

 داهشإلاو ةباتكلا ةيعورشم يف ةمكحلا نايب :نوثالثلاو نماثلا
 لأ داو ةد ُموََأَو هلأ دنع طسقأ# هنأو ءدوقعلا يف

 ءدالبلاو دابعلا ماوق هب يذلا لدعلل ةنمضتم اهنإف ابر

 كشلا نم دعبأو لمكأو موقأ نوكت ةباتكلاب ةنرتقملا ةداهشلاو

 كلذ نم ذخؤي :نوثالثلاو عساتلا ءرجاشتلاو عزانتلاو بيرلاو

 ال لب ءاهيلع مادقالا هل زجي مل هتداهش يف كشو هبتشا نم نأ

 ٌةَرْواَح رج برکت نأ لإ : هلوق :نوعبرألا «نيقيلا نم دب

 ةصخرلا هيف 4موُبُدَعَم لآ عج یک سک تیب اتوب
 ةدش مدعل ءرضاحب اًرضاح ةراجتلا تناك اذإ ةباتكلا كرت يف

 يف صخر نإو هنأ :نوعبرألاو يداحلا «ةباتكلا ىلإ ةجاحلا

 :هلوقل داهشالا عرشي هنإف ءةرضاحلا ةراجتلا يف ةباتكلا كرت

 ةراضم نع يهنلا :نوعبرألاو يناثلا مَعَ اإ أُدِهْمَآَول
 ثلاثلا هيلع ةقشم لوصحو لاغتشا تقو ىعدي نأب بتاكلا

 ىلإ ىعدي نأب ءاّضيأ ديهشلا ةراضم نع يهنلا :نوعبرألاو

 ريغ وأ «هيلع قشي لغش وأ ضرم يف اهئادأ وأ ةداهشلا لمحت

 اینم ڈس الو تي اس لوا : هلوق لعج ىلع اذه كلذ
 ا ےک ا ام ا ا
 ةرجأ تا وأ عانتمالاب قحلا بحاص اراضي نأ بتاكلاو

 سماخلاو نوعبرألاو عبارلا امه ناذهو كلذ وحنو ةقاش

 تامرحملا هذه باكترا نأ :نوعبرألاو سداسلا .نوعبرألاو

 4ي او مِ اواعفت نَوإ» :هلوقل «قسفلا لاصخ نم
 قافنلاو ناميالاو قسفلاك فاصوألا نأ :نوعبرألاو عباسلا

 هيف نوكتف «ناسنإلا يف أزجتت كلذ وحنو ةيالولاو ةوادعلاو

 هَل :هلوقل ءرفكو ناميإ ةدام كلذكو ءاهريغو قسف ةدام

 نماثلا .قاف وأ نوقساف متنأف لقي ملو 4ب قوش
 - هعضوم مدقتل انه ام ىلع مدقتي نأ هقحو - :نوعبرألاو

 نم َنْوَصَر نَّمِم## :هلوقل ءدهاشلا يف ةلادعلا طارتشا

 فرعلا اهيف طرتشي ةلادعلا نأ :نوعبرألاو عساتلا . ياش

 سانلا دنع اًربتعم اًيضرم ناك نم لكف «نامزو ناكم لك يف



 كلاثلا ءزجلا

 ةداهش لوبق مدع اهنم ذخؤي :نوسمخلا «هتداهش تلبق

 ةيآلا هذه نم طبنتسي امم ماكحألا هذهف «ىكزي ىتح لوهجملا

 يف هللو ءرصاقلا مهفلاو ةرضاحلا لاحلا بسح ىلع ةميركلا

 هلوقو .هدابع نم ءاشي نم اهب صخي رارسأو مکج همالك
 1 : ىلاعت

  (AY)هم نهرو انک اود لك وتس لع رک ديا 0
 و مير هَل ب وو اک وا ىِرَأ ويلك اصعب مُكْسَنب يأ ناک

TT داف اهمڪپ نسو و ةن اک د 

 مكني بتكي 4 ارد و نیرفاس مك نإ :يأ 4یک

 بحاص اهضبقي :يأ 4 ٌةَسوُبقَم نمره قثوتلا هب لصحيو
 نأ ىلع اذه لدو «هقح هيتأي ىتح هدنع ةقيثو نوكتو قحلا

 ىلع اًضيأ لدو «قئوتلا اهنم لصحي ال ةضوبقملا ريغ نهرلا
 لوقلا ناك «هب تنهر ام ردق يف افلتخا ول نهترملاو نهارلا نأ

 نع اًضوع نهرلا لعج هللا نأ كلذ هجوو «نهترملا لوق

 لوبقم نهترملا لوق نأ الولف «قحلا بحاص قثوت يف ةباتكلا
 ناك املو «دوصقملا ىنعملا لصحي مل هب تنهر يذلا ردق يف

 هللا صن امنإو ءاّرفسو اًرضح زاج قثوتلا نهرلاب دوصقملا
 اذه «هيف بتاكلا مدعل هيلإ ةجاحلا ةنظم يف هنأل ءرفسلا ىلع

 ناك امف ءهقحل قثوتي نأ بحي قحلا بحاص ناك اذإ هلك

 «نهر نود نم هلماعي نأ بحأو هميرغ نم اًئمآ قحلا بحاص

 سخاب الو هل ملاظ ريغ الماك هيلإ يدؤي نأ قحلا هيلع نم يلعف

 هب نسحأ نم يزاجيو حلا ءادأ يف 4مي هلأ نيَو هقح

 اهيلع ينبم قحلا نل 4کلا اوثنكت ا او# ناسحالاب نظلا

 ام كرتي هنأل «بونذلا مظعأ نم اهمتكف ءاهنودب تبثي ال

 «بذكلا وهو هدضب ربخيو قدصلا ربخلا نم هيلع َبَجَو

 لاق اذهلو 0 هل نم قح تاوف كلذ ىلع بترتيو
 يلع نوم امی انمي لاو لق نام هو اهو سوا : ىلاعت *

 هدابع هللا دشرأ 0 ةنسحلا ماكحألا هذه تلمتشا دقو

 ول قلخلا نأ ىلع تلد ةميمع حلاصمو ةميظع مكج ىلع اهيلإ
 «مهنيد حالص عم مهايند تحلصل هللا داشرإب اودتها

 عطقو قوقحلا ظفحو «ةحلصملاو لدعلا ىلع اهلامتشال

 دمحلا هللف «شاعملا رمأ ماظتناو «تاعزانملاو تارجاشملا

 ًءانث يصحن ال «هناطلس ميظعو ههجو لالجل يغبني امك

 هيلع .
 هي ام أوُدَبُك نو ضل ىف امو ِتوْمَسلا ىف ام و (185)

 برو 445 نل ُدوْمَيَه لآ وب کیا وف دا مڪيش

 ا ا شم قا ذك
 مهقزرو مهقلخ عيمجلا «ضرألا يف امو تاوامسلا يف

 ۲۸۳-۲۸٦ :تايآلا ءةرقبلا ةروس ريسفت -۲ ١

 ءاّديبعو هل اكلم اوناكف «ةيويندلاو ةينيدلا مهحلاصمل مهربدو

 الو ًةايح الو اتوم الو اًعفن الو اًرض مهسفنأل نوكلمي ال

 هلدعو هتمكحب مهيف فرصتي يذلا مهكلامو مهبر وهو ءاروشن

 هورسأ ام ىلع مهبساحيسو مهاهنو مهرمأ دقو ءهناسحإو

 رغما انساب ىلا نمل وهو 4414 ل رفا
 لع هلو هرفكي ام هل لصحي مل يذلا هبنذب ءاشي نم بذعيو

 هرهق عوط قلخلا لك لب «ءيش هزجعي ال 4ُرِدَف وى نكح
 . هئارجو هريدقتو هتئيشمو
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 نونمؤمْلاو هنر نِم هيا َلْرْنَأ امي لوسا
 اي ما ولقد + و - 1 ر -

 ىلاعت ربخي € ٌريِصَمْلا ك تكتم اك كَلئاَرَقُع ا E الاتو

 مهتعاطو مهدايقناو ءهعم نينمؤملاو لوسرلا ا نع
 هتكئالمو هللاب اونمآ مهنأ ربخأف «ةرفغملا كلذ عم مهلاؤسو

 نع هب هللا ربخأ ام عيمجب ناميالا نمضتي اذهو «هلسرو هبتكو

 هلالج توعنو هلامك تافص نم هلسر هنع هب تربخأو «هسفن

 ليطعتلاو ليثمتلا نع ههيزنتو «ليصفتلاو لامجالا هجو ىلع
 نيذلا ةكئالملاب ناميالا نمضتيو «صقنلا تافص عيمج نعو
 عيمجب ناميالا ىلعو .اًليصفتو ةلمج عئارشلا مهيلع تصن

 هتنمضتو لسرلا هب تربخأ ام لكب ا «بتكلاو لسرلا

 نيب نوقرفي ال مهنأو «يهاونلاو رماوألاو رابخألا نم بتكلا

 هللا نيب طئاسو مهنأل «مهعيمجب نونمؤي لب «هلسر نم دحأ

 هللاب رفك لب < ءمهعيمجب رفك مهضعبب رفكلاف «هدابع نيبو

 «كلذ يف كل * نمط انتيهنو هب انترمأ ام امس أ أولاَمو

 دب ال دبعلا ناك املو ءانيصعو انعمس اولاق نمم اونوكي ملو

 ىلإ جاتحم وهو ىلاعت هللا قوقح يف ريصقت هنم لصحي نأ
 ةرفغم كلأسن :يأ «َككئاَرتْع# :اولاق «ماودلا ىلع هترفغم

 نم هب انفصتا ام وحمو «بونذلاو ريصقتلا نم انم ردص امل

 قئالخلا عيمجل عجرملا :يأ #« ُرِسَملا كيلو بويعلا
 .رشو ريخ نم اولمع امب مهيزجتف

 است ُهَّنأ تلک ال (185)

 لِمَ الو اَنَّبَر انأطخأ وأ ایس نإ آن ا

 ال اَم ایس کو ار انی نم ترا َلَع ماس اگ اًبضإ اع
 زما یکے چ ررر وور صع
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 صناف الوم تنا اعنا ل قاب نع ناو ب اذ ةكاط

 هيف ام اوبن نول :ىلاعت هلوق لزن امل تذل مومل
 نيملسملا ىلع كلذ قش لآ دي کینیا ةف وأ میش
 ةضراعلاو ةمزاللا رومألا نم بلقلا يف عقي ام نأ اومهوت امل

 ال هنأ ةيآلا هذهب مهربخأف ءهب نوذخاؤم اهريغو ةرقتسملا

 اهفلكي الو ءاهتقاط هعست اًرمأ :يأ اهعسو الإ اًسفن فلكي



 ثلاثلا ءزجلا

 نم نذل يف کی َلَمَج امو :ىلاعت لاق امك ءاهيلع قشيو
 قشت يتلا رومألا نم تسيل يهاونلاو رماوألا لصأف جرح

 ةيمحو «نادبألل ءاودو حاورألل ءاذغ يه لب ءسوفنلا ىلع

 ةمحر هب مهرمأ امب دابعلا رمأ ىلاعت هللاف ءررضلا نع

 ةنظم يه يتلا راذعألا ضعب لصح اذإ اذه عمو ءاًناسحإو

 ‹«فلكملا نع هطاقسإب امإ «ليهستلاو فيفختلا لصح ةقشملا

 رفاسملاو ضيرملا نع فيفختلا يف امك هضعب طاقسإ وأ

 «ريخلا نم تبسك ام سفن لكل نأ ىلاعت ربخأ مث «مهريغو

 الو «ءىرخأ رزو ةرزاو رزت الف ءرشلا نم تبستكا ام اهيلعو
 ريخلا يف «بسكاب نايتالا يفو «هريغل دبعلا تانسح بهذت

 لب «هنم يعس ىندأب ناسنالل لصحي ريخلا لمع نأ ىلع لادلا

 ىلع ةلالدلل رشلا لمع يف «بستكا» ب ىتأو بلقلا ةين درجمب
 لضخيو' خي ىح ناسنالا ىلع بتكي ال رشلالمع»نآ
 «هعم نينمؤملاو لوسرلا ناميإ نع ىلاعت ربخأ املو «هيعس

 ريصقتلل ةضرع ناسنالا ناكو «هلمعب ىزاجيس لماع لك نأو
 هعستو قيطن ام الإ انفلكي ال هنأ ربخأو «نايسنلاو أطخلاو

 نأ كي يبنلا ربخأ دقو «كلذب نينمؤملا ءاعد نع ربخأ ءانتوق

 ل ر :لاقف ءءاعدلا اذهل ةباجإ .تلعف دق :لاق هللا

 :نايسنلا نأ :امهنيب قرفلاو أأأ أ آتي نإ اذا
 دصقي نأ :أطخلاو «اًنايسن هكرتيف هب رمأ ام نع بلقلا لوهذ

 ر ق ق رو ايش
 مهب ةمحر امهب عقي ام ةمألا هذه نع هللا افع دق ناذهف

 «سجن وأ ءبوصغم بوث يف ىلص نم اذه ىلعف ءاًناسحإو
 Es ءهندب ىلع ةساجن يسن دق وأ

 مارحالا تاروظحم نم اًروظحم لعف وأ ءاّيسان اًرطفم لعف

 ثنحي ال كلذكو «هنع وفعم هنإف ءاّيسان فالتإ اهيف سيل يتلا

 اًسفن فلتأف أطخأ ول كلذكو ءاّيسان هيلع فولحملا لعف نم

 درجم ىلع بترم نامضلا امنإو «مثإ هيلع سيلف الام وأ
 اهكرت اذإ ةيمستلا اهيف بجت يتلا عضاوملا كلذكو «فالتإلا

 : يأ ارض آَنَنِلَع لِمَ الو ارل . رضي مل اًيسان ناسنإلا

 لعف دقو كن ني ترا لع ُهَتلَمَح اك ةقشم فيلاكت
 تاراهطلا نم رماوألا يف ةمألا هذه نع ففخ هللا نإف ىلاعت

 ام اَنلَيَحُي الو ار اهريغ ىلع هففخي مل ام تادابعلا لاوحأو

 ل ٌرفْغاَو اَنَع فعول دمحلا هلو لعف دقو وب ان َةَّفاَط ا

 ءرورشلاو هراكملا عفد امهب لصحي ةرفغملاو وفعلاف 4 احر
 انبر :يأ اوم تأ رومألا حالص اهب لصحي ةمحرلاو
 انتأشنأو انتدجوأ ذنم انايإ كتيالو لزت مل يذلا انهلإو انكيلمو
 انيلع تمعنأ مث «تاقوألا ددع ةلصتم انيلع ةراد كمع

 ٣- :ةيآلا «ةرقبلا ةروس ريسفت 785 15<
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 # ةضصوبقم هراز اود چت ملو رفس لع رتک نو

 وو هما نشو یر اتمع مک صعب نأ ن
 3 چ

 كاهن نمو ةد سلا اومن الو را
 تملا فام 9€ يلع واما باو باک فا
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 َلِمحَساَلَواَمَّبَر اناطخأ وأ اتي س نإ ان ذخاۇت ال ابر

 ررر مر دل حا 2 راع لآ 2

 ت 2 انمحرأو انلرفعاو اًنع فعأو دي 7 ةَهاطال امامت

 تررؤنكملا مولال افات دل وم تن 7 ند 2
 يتلا مالسالا ةمعن يهو ءةميسجلا ةحنملاو ةميظعلا ةمعنلاب

 نأب كتمعن مامت انالومو انبر اي كلأسنف ءاهل عبت معنلا عيمج

 .«كلسربو كب اورفك نيذلا «نيرفاكلا موقلا ىلع انرصنت

 ةجحلاب مهيلع انرصناف «كرمأ اوذبنو كنيد لهأ اومواقو

 مهلذختو ضرألا يف انل نكمت نأب «نانسلاو فيسلاو نايبلاو

 هللا دمحلاو ءرصنلا اهب لصحي ىتلا لامعألاو ناميالا انقزرتو

 1 . نيملاعلا بر
 ىلع هللا ىلصو «هقيفوتو هللا نوعب ةرقبلا ةروس ريسفت مت

 . ملسو دمحم



 ثلاثلا ءزجلا

 ةيندم يهو

 ىراصنلا ةمصاخم يف ةيآ نينامثو عضب ىلإ اهردص لزن

 نيد قحلا نيدلا يف لوخدلا ىلإ مهتوعدو مهبهذم لاطبإو
E 

 َكَيَلَع لر ٥ ُمُويَقلا لآ وه 1 هلل ه 2لال )١-5(

 5 و ضرما 1 هيلع فخم ال هللا نإ © ياَقِئنأ 7 هللأو

 ت رع ترا يمر مم 5 9 دغر ا
 وه الإ هل هل اسی تیک واڪ ألا يف ڪري ىلا وه © يامل

 هنأو «هتيهولأب رابخالاب ىلاعتو كرابت اهحتتفا « ْرِيكَدَل ريما

 الإ دبعتلاو هلأتلا يغبني ال يذلا ءوه الإ هلإ ال يذلا هلإلا

 قحلا هلالا وه هللاو ءلطاب وهف هاوس دوبعم لكف «ههجول
 ؛ةيمويقلاو ةايحلا ىلإ اهعجرم يتلا ةيهولألا تافصب فصتملا
 حجل :ةمولسملا ةلماكلا ةييطنلا خفا نم لاف
 رصبلاو عمسلاك ءاهب الإ ةايحلا لمكت الو متت ال يتلا تافصلا

 ماري ال يذلا زعلاو ماودلاو ءاقبلاو ةمظعلاو ةوقلاو ةردقلاو

 ماقو «هتاقولخم عيمج نع ىنغتساف هسفنب ماق يذلا مقل
 دادعإلاو داجيالا يف هتاقولخم عيمج هيلإ ترقتفاف هريغب

 ريبدت «مهفيرصتو قئالخلا ريبدتب ماق يذلا وهف ءدادمالاو

 و هداج ىلاعت هيك نو «حاورألاو بولقللو ماسجألل

 لجأ وه يذلا «باتكلا يالي دمحم هلوسر ىلع لزن نأ مهب

 هرماوأو هرابخإ يف قحلا ىلع لمتشملا اهمظعأو بتكلا

 هلزنأو ءلدعلا وهف هب مكح امو «قدص هب ربخأ امف «هيهاونو
 اَمَل اقيم هباتك اولمعتيو مهبر ةدابعب قلخلا موقيل قحلاب

 Sa ابا كسلا ريكا تاب يح سارا
 يف اهل قباطملا وهو ءدودرملا وهف هدر امو «لوبقملا وهف

 هل ةدهاش يهو «نولسرملا اهيلع قفتا يتلا بلاطملا عيمج

 مل نإ مهبتكب قيدصتلا ا ال باتكلا لهأف «قدصلاب

 هب مهرفك نإف «هب اونمؤي

 ىلع يو ىلع :يأ رفا كرأو» : ىلاعت
 نأ رهاظلا ساک ىَدُهل نآرقلا لازنإ لَ نيل ىسيع
 ةاروتلاو نآرقلا 5 0 :يأ «مدقت ام لكل عجار اذه

 وهف هللا ىده لبق نمف «لالضلا نم سانلل ىده ليجنالاو

 .لاق مث «مهبتکب مهناميإ
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 اَمَو-ِلوَْت ه ءاعيبأو ةت فلا ءاعتبا هم
 72 ةو هل

 :هليوأت ملَفياَمَو

 ثلا را هلالض ىلع يقب كلذ لبقي مل نمو «يدتهملا
 عيمج ىلع ةلادلا تاعطاقلا نيهاربلاو تانيبلاو ججحلا : يأ

 قلخلا هيلإ جاتحي ام رسفو لصف كلذكو «بلاطملاو دصاقملا
 ةجح الو رذع دحأل قبي ملف «ةرهاظ ةيلج ماكحألا تيقب ىتح

 نأ تیا اورقك ذل نإ : لاق اذهلف «هتايآبو هب نمؤي مل نمل

 ال دي تاع رل للعلا حازأو اهحضوو اهنيب امدعب يأ
 و

 هزجعي ال يوق : يأ # يع لاو هفصو كردي الو «هردق ٌرَدَقُي

 يف ءى وع ن ال هلآ نل هاصع نمم 4راا وڏ ءيش
 تامولعملاب هملع ةطاحإ ريرقت هيف اذهو «َِسَسلا ف الو ِضْرَدْل

 كلذ ةلمج نمو ءاهنطابو اهرهاظ ءاهيفخو اهيلج ءاهلك

 اهلاني الو «نيقولخملا رصب اهكردي ال يتلا نوطبلا يف ةنجألا

 لک اهردقيو «ريبدت فطلأب اهربدي ىلاعت وهو «مهملع

 «ةكَي تنگ راينا ن زوي ىِرأ رشط : لاق اذهلف «ريدقت
 لإ ال ىثنأو ركذو «حيبقو نسحو «هصقانو قلخلا لماك نم
 هللا ةيهلإ ريرقت تايآلا هذه تنمضت 4مي ريدا وه لإ
 ناع هو كلذ نف ير هاوه ام ا نارو ءار
 «مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع ةيهلإ نومعزي نيذلا ىراصنلا



 ثلاثلا ءزجلا

 نيتنمضتملا «ةماتلا هتيمويقو ةلماكلا هتايح تابثإ تنمضتو

 ءرابكلا عئارشلا تابثإو «مدقت امك ةسدقملا تافصلا عيمج

 «هريغو دتهم ىلإ سانلا ميسقتو «سانلل ةيادهو ةمحر اهنأو

 هتئيشم ذوفنو يرابلا ملع ةعس ريرقتو ءاهب دتهي مل نم ةبوقعو
 ر

 نه تلک ك هني بتكلا كع را ىلا وخل (4-0)
 هنو هب امي يَ وي يف لأ مك ةدهيتتم راو بككلا

 لآ لإ د و ” مشب امو دولت ةآميبأو َةنَسْهْلا اعتب 0 03 7 ور سر ا ا 7
 یر رکو م ل 2 2 7 5 رم

 ل ر o ېک لآ أولوأ ای ا

 ےک

 كنإ ةمحر دندَل نم ان ْبَهَو انديه ْذِإ دعب اسولف خر 0 ُباَهَوْلا تنأ ا

 دمع ُكِلْخُي ل هل ك ٌديِف ر ال مزل سالا ما كتا اس

 نک ## : ىلاعت لاق امك مكحم هلك ميظعلا نآرقلا داملا

 ةياغ ىلع لمتشم وهف « ريح ركع ْندَأ نم تف م ما تي 3

 اًح هلأ ن ُنَحَأ سو ناسحالاو لدعلاو ماكحالاو ناقتالا

 هضعب قيدصتو ةغالبلاو نسحلا يف هباشتم هلكو *َنئِقْوب مومل
 روكذملا هباشتلاو ماكحالا امأو «ىنعمو اًظفل هتقباطمو هضعبل

 : يأ كَ تي هيل هللا هركذ امك نآرقلا نإف ةيآلا هذه يف

 «بتكلا بأ ىه لاكشإ الو ةهبش اهيف سيل «ةلالدلا تاحضاو

 هرثكأو همظعم يهو «هباشتم لك هلإ ا يذلا هلصأ : يأ

 ريثك ىلع اهانعم سبتلي : يأ 4ةدَهَِمَتُم ُرَخَأل تايآ هنم )ول
 ماهفألا ضعب ىلإ ردابتي وأ «ةلمجم اهتلالد نوكل ناهذألا نم

 لكل ةحضاو ةنيب تايآ اهنم نأ لصاحلاف ءاهنم دارملا ريغ

 ىلع لكشت تايآ هنمو ءاهيلإ عجري يتلا رثكألا يهو «دحأ

 مكحملا ىلإ هباشتملا دري نأ اذه يف بجاولاف «سانلا ضعب

 الو اًضعب هضعب قدصي قيرطلا هذهبف «يلجلا ىلإ يفخلاو
 ىلإ اومسقنا سانلا نكلو «ةضراعم الو ةضقانم هيف لصحي

 نأب ةماقتسالا نع ليم : يأ 4ُهَيَد رهيو يف نَا مَ نيتقرف
 تفرحناو «لالضلاو يغلا مهدصق راصو «مهدصاقم تدسف

 : يأ هَ َهَبَتَم اَم عيف داشرلاو ىدهلا قيرط نع مهبولق
 نوسكعيو «هباشتملا ىلإ نوبهذيو حضاولا مكحملا نوكرتي

 نمل #«ِةَْنْلا عيا هباشتملا ىلع مكحملا نولمحيف رمألا

 هابتشالا ببسب ةنتفلا هب لصحت هباشتملا نإف «مهلوقل مهنوعدي

 حوضول «ةنتفلل الحم سيل حيرصلا مكحملاف الإو «هيف عقاولا
 ْمَلَمَي امه رايات ةَعيباَو# :هلوقو «هعابتا هدصق نمل هيف قحلا
 :هلوق نم (هللا» ىلع فوقولا يف نيرسفملل 44 لإ یوا

 ءاهدنع نوفقي مهروهمج :نالوق هنأ الإ يوا مشي اول
 «لمتحم هلك كلذو # رم هلأ يف َنْوُحِسلاَو» اهيلع فطعي مهضعبو

 باوصلا ناك ههنكو ءيشلا ةقيقح ملع هب ديرأ نإ ليوأتلا نإف

 ۷-٩ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ ۲١

 ملعب هللا رثأتسا يذلا هباشتملا نأل هنأ لإ ىلع فوقولا

 قئاقحو ءاهتيفيكو هللا تافص قئاقح وحن «هتقيقحو ههنك
 اهملعي ال هذهف «كلذ وحنو رخآلا مويلا يف نوكي ام فاصوأ

 ال امل ضرعت هنأل ءاهيلع فوقولل ضرعتلا زوجي الو هللا الإ
 :هلوق نع هللا همحر كلام مامالا لتس امك «هتفرعم نكمي

 ؟ىوتسا فيك : لئاسلا لاقف 42'”[نئَوَتْسأ 1 ٍشْرَمْلا لع نحل
 هب ناميالاو «لوهجم فيكلاو «مولعم ءاوتسالا : كلام لاقف

 تافصلا رئاس يف لاقي اذكهف .ةعدب هنع لاؤسلاو «بجاو

 كلت «كلام مامالا لاق امك لاقي نأ اهتيفيك نع لأس نمل

 «بجاو اهب ناميالاو ءةلوهجم اهتيفيكو .ةمولعم ةفصلا

 ءاهتيفيكب انربخي ملو اهب هللا انربخأ دقو .ةعدب اهنع لاؤسلاو

 هذه نوعبتي غيزلا لهأف ءانل دح ام ىلع فوقولا انيلع بجيف

 ليبس ال امل اًفلكتو «ينعي ال امل اًضرعت تاهبتشملا رومألا

 يف نوخسارلا امأو «هللا الإ اهملعي ال هنأل ءهملع ىلإ مهل

 «نوملسيو نومّلسُيف هللا ىلإ ىنعملا نولكيو اهب نونمؤيف ملعلا
 باوصلا ناك «حاضيالاو فشكلاو ريسفتلا ليوأتلاب ديرأ نإو

 ريسفت نأ ربخأ دق هللا نوكيف (هللا» ىلع نخسر ¥ فطع

 اهملعي ال ةهبشلا نم هيف ام ةلازإو مكحملا ىلإ هدرو هباشتملا
 نونمؤيف ءاًضيأ نوملعي ملعلا يف نوخسارلاو «ىلاعت وه الإ

 هباشتملاو مكحملا نم € : نو وو محا اهتودرنو اهب

 الو ضراعت هيف سيلف هدنع نم ناك امو اير ٍدنِع نيل
 هضعب دهشيو ءاّضعب هضعب قدصي قفتم وه لب «ضقانت

 اوملع اذإ مهّنَأ وهو «ريبكلا لصألا ىلع هيبنت هيفو «"”ضعبل

 اوملع «هباشتملا لمجم مهيلع لكشأو «هللا دنع نم هعيمج نأ

 املو .كلذ هجو اومهفي مل نإو ءمكحملا ىلإ ٌدودرم هنأ اًنيقي

 عابتا نع رجزو «هماكحأب ناميالاو ميلستلا يف ىلاعت بغر
 لبقيو هللا ظعاومب ظعتي : يأ (ُرَّكََدَي اًمّو# : لاق هباشتملا

 ةنيزرلا لوقعلا لهأ : يأ «ِبَنَأْل الأ الإ هميلعتو هحصن

 .مهلوقع ىلإ ريكذتلا لصي مدآ ينب ةصالخو «ملاعلا بل

 نم امأو «هنوکرتیف مهرضي امو «هنولعفيف مهعفني ام نوركذتيف
 "اهتحت ةجيتن الو اهل لصاح ال يتلا روشقلا مهمهف مهادع

 .ةعفانلا لوقعلا نم مهولخل ريكذتلاو رجزلا مهعفني ال

 نوعدي مهنأ ملعلا يف نيخسارلا نع ىلاعت ربخأ مث

 :دهاشلا عضوم اهنأل ؛اهتفضأو لصألا نم (ىوتسا) ةملك تطقس )١(

 وهو «ريبكلا لصألا ىلع هيبنت هيفو) :اهصن ةدايز لصألا شماه يف (۲)
 ءهباشتملا لمجم مهيلع لكشأو «هللا دنع نم هعيمج نأ اوملع اذإ مهنأ
 يل ني ملو < (كلذ هجو اومهفي مل نإو مكحملا ىلإ دودرم هنأ اًئيقي اوملع
 هل لصاح ال يذلا روشقلا لصألا يف () .انه اهنأ برقألا نأ الإ اهلحم
 .تبثأ ام باوصلا لعلو «هتحت ةجيتن الو



 كلاثلا ءزجلا

 قحلا نع اهلمت ال يأ ايده ْإ َدََب اوف حي ال ار :نولوقيو
 انتبتف «”نيدتهم نيداه نيميقتسم انلعجا لب ءانم اًدانعو اًلهج

 نم ال هول نيغئازلا هب تيلتبا امم انفاعو «كتياده ىلع

 نم اهب انمصعتو تاريخلل اهب انقفوت ةميظع : يأ ةَ كند
 «تابهلاو اياطعلا عساو :يأ 4ُباَمَولَأ َتنَأ َكَّنِإإ9 تاركنملا

 . تايربلا عيمج كدوج مع يذلا ناسحإلا ريثك

 ُكِلْخُي ال هلآ كنإ هيف بير ال مول سال ماج كتل اسو

 هللا ىنثأ دقو ءاهئيسو اهنسح مهلامعأب مهيزاجمف دامي

 ةداعس ناونع يه تافص عبسب ملعلا يف سلال مر اع

 « هللا ىلإ لصوملا قيرطلا وه يذلا ملعلا :اهادحإ :دبعلا

 اذهو «ملعلا يف خوسرلا :ةيناثلا ءهعئارشو هماكحأل نيبملا

 نأ يضتقي ملعلا يف خسارلا نإف «ملعلا درجم ىلع دئاز ردق

 ملعلا رهاظ هللا هملع دق ءاّققدم اًفراعو ءاّققحم اًملاع نوكي
 ءالمعو الاحو اًملع ةعيرشلا رارسأ يف همدق خسرف «هتطابو

 ىلإ ههباشتمل درو هباتك عيمجب ناميالاب مهفصو هنأ :ةئلاثلا

 : ةعبارلا اير نع نِ ل وب ام وشب :هلوقب «همکحم
 نوغئازلا هب ىلتبا امم ةيفاعلاو وفعلا هللا اولأس مهنأ

 ةيادهلاب مهيلع هللا ةنمب مهفارتعا : ةسماخلا «نوفرحنملا

 عم مهنأ :ةسداسلا 4اَنتيََع د دعب اوف ع ال UY : هلوق كلذو

 ءرش لك عافدناو ريخ لك لوصح ةنمضتملا هتمحر هولأس اذه

 مهناميإ نع ربخأ هنأ :ةعباسلا «باهولا همساب هيلإ اولسوتو

 : ىلاعت لاق مث ا ا

 لو مهلومأ سون نل اورقک تل ل ۳ (٠0

 وعرف لاَ 0 ه رال هوقو مه کیتکوأو س 3 ّنِي رها

 2 بالا ديس او مودي ها مهَدَحَلم اني أبَدَك ا نم لاو

 حو مو مس
 ع

 ٌداَهِمْلا سني توبلفتس اورقک تیل لك ه

 هك رييس ف ليك مثقل تي قة 6 ہک اک

 نم فرص ديو او نما تار مهن مهري راك ْئََقُأَو

 نأ ىلاعت ربخي « رسصبألا رل ءب كلل ف كن اس

 اوقحتسا دق «هباتكو هنيدب نيدحاجلا ءهلسربو هب رافكلا

 مهنع ينغي ال هنأو مهبونذو مهرفكب باذعلا ةدشو باقعلا

 كلذب نوعفدتسي ايندلا يف اوناك نإو ءاّئيش مهدالوأ الو مهلام

 ادكلؤأو لوما رڪ ڪا :نولوقيو «مهيلع درت يتلا تابكنلا

 اونوكي مل ام هللا نم مهل ودبي ةمايقلا َمويف 4َنيَدَعُمِ نح اَمَو

 هدب اک ام مهب َقاَحَو اوبسَڪ ام ام ُتاَعْيَس يه ادو نوبستحي

 عفني امنإ «هللا دنع ردق لاومألاو دالوألل سيلو كورس

 اول :ىلاعت لاق امك ءةحلاصلا هلامعأو هللاب هناميإ دبعلا

 عا ل ورحت

 ۱۰-۱۳ :تايآلا «نارمع لآ ةروس جا كج 1۷

 ليمو نماء نم ال جمل اع گیرم ىلاي ددکوآ او كلون
 ہوو>م

 نوما ٍتّفرخْلا يف مهو اول فلا ۶ زج + ی کیلو اللص

 نومزالملا ءاهبطح : يأ «رانلا دوقو مه رافكلا نأ انه ربخأو

 ينغت ال اهنأ ىلاعت هللا ركذ يتلا لاحلا هذهو ءاّدبأ اًمئاد اهل

 ممألا يف ةيراجلا هتنس ءاّئيش رافكلا نع دالوألاو لاومألا

 ةنعارفلا نم مهدعب نمو هلبق نمو نوعرفل ىرج امك «ةقباسلا
 هللا تايآب اوبذك امل دونجلاو لاومألا بابرأ ةاغطلا ةاتعلا

 مهبونذب هللا مهذخأ ءاودناعو لسرلا هب تءاج ام اودحجو

 بابسأب یتا نم ىلع باقعلا ديدش هللاو ءاّملظ ال هنم الدع
 ددعتو اهعاونأ فالتخا ىلع بونذلاو رفكلا وهو «باقعلا

 ایگ تیز دمحم اي 4ز :ىلاعت لاق مث ءاهبتارم
 ةراشإ اذه يفو 4ُهاَهْلا َسْفيَو ٌمَكَهَج لإ ورتو توخ
 ربخأ امك عقو دقو ءرافكلل ريذحتو ةبلغلاو ا نينمؤملل
 نيكرشملا رافك نم مهئادعأ ىلع نينمؤملا هللا رصنف «ىلاعت

 نيئمؤملا هدنجو هدابعب ىلاعت اذه لعفيسو «ىراصنلاو دوهيلاو
 ةدهاشملا نآرقلا تايآ نم ةيآو ةربع اذه يفف «ةمايقلا موي ىلإ

 يف نوبولغم مهنأ عم رافكلا نأ ىلاعت ربخأو «نايعلاو ٌّنسحلاب

 ءراوبلا رادل ةمايقلا موي نوعومجمو نوروشحم مهنأ رادلا

 سئبو «مهداهم داهملا سئبف مهسفنأل هودهم يذلا وه اذهو

 00 : يأ 45 مک اَ دق مهؤازج 0
 4لآ لبس ف ليت ةف ردب موي اذهو اتما نيك
 رافك :يأ فاك رنو هباحصأو ةي لوسرلا ض

 «سانلا ءائرو اًرخفو اًرطب مهرايد نم اوجرخ نيذلا شيرق

 .ردب يف نيتفئاطلا نيب هللا عمجف « هللا ليبس نع نودصيو

 مُهَتْوَرَي#» :لاق اذهلف «نينمؤملا فاعضأ نوكرشملا 1

 نوديزي نيرفاكلا نونمؤملا ىري :يأ «ِنْيَمْلا أر هجي

 اذه دكأو ءاهيلع ديزتو ةفعاضملا غلبت «ةريثك ةدايز اهيلع

 هرصنب مهديأو نينمؤملا هللا رصنف بملأ ىأر# :هلوقب
 كاذ امو «مهنم اًريثك اورسأو «مهديدانص اولتقو «مهومزهف

 ةربع اذه يفف «هب رفك نم لذاخو ءهرصن نم رصان للا نأل الإ

 لوقعلاو ةذفانلا رئاصبلا باحصأ :يأ ءراصبألا ىلوأل

 ىرخألاو «قحلا اهعم ةروصنملا ةفئاطلا نأ ىلع «ةلماكلا

 ةرهاظلا بابسألا درجم ىلإ رظانلا رظن ولف الإو «ةلطبم
 ةئفلا كلتل ةليلقلا ةئفلا هذه ةبلغ نأب مزجل ددٌعلاو ددعلاو

 دهاشملا ببسلا اذه ءارو نكلو «تالاحملا عاونأ نم ةريثكلا

 ناميالاو رئاصبلا لهأ الإ هكردي ال هنم مظعأ ببس راصبألاب

 ) )1١تبثأ ام باوصلا لعلو «نمم : لصألا يف .



 ثلاثلا ءزجلا

 هدابعل هزازعإو هرصن وهو «هتيافكب ةقثلاو هللا ىلع لكوتلاو هللاب

 . نيرفاكلا هئادعأ ىلع نينمؤملا

 نيَو الا ت توسل بح سك نی (۱۷-0

 ةموسلا ٍليَحْلاَو ةو ٍهَّدلا ترو ةرطقملا ريطتقلاو
 ف رع ه0 ا وک ع کا ےک
 و 02
 دو 9 © ِناَعَمْلأ

 ر رخل نا هرم

 مكلاذ نم ريخب

 ر 00

 تيش وسلا © رال َباَدَع اَنِقَو اود انك رفع
 نيز هنأ ىلاعت ربخي راَحَسَالاب نسل تتنسلاو تيِيدقْلاَو

 ةروكذملا رومألا هذه صخو «ةيويندلا تاوهشلا بح سانلل

 نإ :ىلاعت لاق ءاهل عبت اهريغو ايندلا تاوهش مظعأ اهنأل

 تاروكذملا هذه مهل تنيز املف ال ٌةَنيِز ٍِضَرَألا ىلع ام اتم
 تلامو مهسوفن اهب تقلعت «تاريثملا يعاودلا نم اهيف امب

 :مسق :نيمسق ىلإ عقاولا بسحب اومسقناو «مهبولق اهيلإ
 مهرطاوخو مهراكفأ تراصف «دوصقملا يه اهولعج

 هلجأل اوقلخ امع مهتلغشف ءاهل ةنطابلاو ةرهاظلا مهلامعأو

 نولوانتيو اهتاذلب نوعتمتي «ةمئاسلا مئاهبلا ةبحص اهوبحصو

 اميف الو ءاهولصح هجو يأ ىلع نولابي الو ءاهتاوهش
 ءاقشلا راد ىلإ مهل اًداز تناك ءالؤهف ءاهوفرصو اهوقفنأ

 نأو اهنم دوصقملا اوفرع :يناثلا مسقلاو «باذعلاو ءانعلاو

 هتعاط مدقي نم ملعيل .هدابعل اًناحتماو ءالتبا اهلعج هللا

 اًقيرطو مهل ةليسو اهولعجف «هتاوهشو هتاذل ىلع هتاضرمو

 هجو ىلع هب نوعتمتي امب نوعتمتيو «مهترخآل اهنم نودوزتي

 اهوقرافو مهنادبأب اهوبحص دق «هتاضرم ىلع هب ةناعتسالا

 حسم تليدإ# :اهيف هللا لاق امك اهنأ اوملعو «مهبولقب

 اًرجتمو ةرخآلا رادلا ىلإ اًربعم اهولعجف 4لا دريحلا

 ىلإ اًداز مهل تراص ءالؤهف ءةرخافلا دئاوفلا اهب نوجري

 ىلع مهل ةردق ال نيذلا ءارقفلل ةيلست ةيآلا هذه يفو .مهبر

 نيرتغملل ريذحتو ءءاينغألا اهيلع ردقي يتلا تاوهشلا هذه
 ىلاعت هللا نأ كلذ مامتو ءاهب ةرينلا لوقعلا لهأل ديهزتو ءاهب

 اهنأ ربخأو ءراربألا نيقتملا ريصمو رارقلا راد نع اهدعب ربخأ

 تاذ تايلاعلا تانجلا يهو الأ ءروكذملا مكلذ نم ريخ

 ةرمثملا ةعونتملا راجشألاو «ةيلاعلا فرغلاو ةقينألا لزانملا

 ءمهدارم بسح ىلع ةيراجلا راهنألاو ءرامثلا عاونأب

 عم «نطابو رهاظ بيعو سندو رذق لك نم ةرهطملا جاوزألاو

 يذلا هللا نم ناوضرلا عم «ميعنلا مامت هب يذلا مئادلا دولخلا

 مث «ةريقحلا رادلا كلتب ةليلجلا رادلا هذه سقف «ميعن ربكأ وه
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 داب لاب صبه هنا ت تاو ضرو

 امهنيب ةلضافملا كبلق ىلع ضرعاو ءامهنسحأ كسفنل رتخا

 فاصوألا نم مهيف امب ملاع :ئأ # راج لاب صب هَساَوأت

 قفوي «مهلاوحأب قئاللا وه امو ءةحيبقلا فاصوألاو ةنسحلا

 اهفصو هللا ركذ يتلا ةنجلاف .ءاش نم لذخيو مهنم ءاش نم

 نيذلا مهو ءاهل نيقحتسملا اًضيأ فصو تعن لمكأب اهتعنو

 نأ مئاعد نم ناكو «هنع ىهن ام كرتو هب رمأ ام لعفب هوقتا

 :اولاق

 # ٍراَّنلَأ َباَّذَع اتو ايون ا رفع اكَماء ا آب

 مهبونذ مهل رفغي نأ ناميالل مهقيفوتب مهيلع هللا ةنمب اولسوت
 فاصوأ لصف مث «رانلا باذع وهو ءاهراثآ رش مهيقيو

 نم هللا هبحي ام ىلع مهسفنأ 4َيِدعتلا» :لاقف .ئوقتلا
 4 تيسر ةملؤملا هرادقأ ىلعو «هتيصعم نعو «هتعاط

 هللا مهقزر امم *تتنسلاو# مهلاوحأو مهلاوقأو مهناميإ يف
 مهريغو براقألا نم جيواحملا ىلع تاقفنلا عاونأب

 مهراقتحا ركذ ةديمحلا مهتافص نيب امل 4ٍراَسْمألاِ« برنس
 نوري لب ءاّماقم الو اَلاح مهسفنأل نوري ال مهنأو ءمهسفنأل

 تاقوأ نوعقوتيو «مهبر نورفغتسيف نيرصقم نيبنذم مهسفنأ

 دل 2



 ثلاثلا ءزجلا

 ءرحسلا ىلإ ةالصلا اودم :نسحلا لاق ءرحسلا يهو ةباجالا

 سانلا ةلاح تايآلا هذه تنمضتف .مهبر نورفغتسي اوسلج مث

 نم اهيف امو ةنجلا فصو مث «يضقني عاتم اهنأو ايندلا يف
 هنأ ىلع اًهيبنت ايندلا ىلع ةرخآلا لضفو ءامهنيب لضافو ميعنلا
 «نوقتملا مهو ةنجلا لهأ فصوو ءاهل لمعلاو اهراثيإ بجي

 له ءهسفن دبعلا نزي لاصخلا هذهبف «ىوقتلا لاصخ لصف مث

 ؟ال مأ ةنجلا لهأ نم وه

 يآ الواو ةكيتملاو م وه الإ لإ 5 نَا لآ ک

6 
 هس وم سد A و

 ْمُهَءاَج ام دب نم الإ ل التارت

 باس حرس هلآ تإ لآ تاج ر دک نمو مهب انب كيلا

 اوثوأ َنيِذَلِل لكَ ْنَعبَتأ نمو ول هو تأ أ لف ا نب ه
 تإ 8 لَو ا دَ 526 351 مشين ن لاو

 ديحوتلل ىلاعت هللا نم ريرقت اذه راب يس هاو بلآ كلي

 صاوخ ةداهشو ىلاعت هتداهش يهو «هل ةبجوملا قرطلا مظعأب
 هماقأ اميف ىلاعت هتداهش امأ «ملعلا لهأو ةكئالملا مهو قلخلا

 الإ هلإ ال هنأو «هديحوت ىلع ةعطاقلا نيهاربلاو ججحلا نم

 لصألا اذه ىلع سفنألاو قافآلا يف ةلدألا عونف ءوه

 الإ هديحوتب دحأ ماق ام هنأ الإ كلذ يف نكي مل ولو «ميظعلا

 هماعنإ كلذكو «ديحوتلل ركنملا دحاجلا كرشملا ىلع هرصنو

 الإ مقنلا عفدي الو ءهنم الإ ةمعن نم دابعلاب ام يذلا ميظعلا

 مهسفنأل راضملاو عفانملا نع نوزجاع مهلك قلخلاو ءوه

 نالطبو ديحوتلا بوجو ىلع عطاق ناهرب اذه يفف «مهريغلو
 انل هللا رابخإب اهديفتسنف كلذب ةكئالملا ةداهش امأو «كرشلا

 مه مهنألف ملعلا لهأ ةداهش امأو ءهلسر رابخإو كلذب

 رومألا مظعأ يف اًصوصخ ةينيدلا رومألا عيمج يف عجرملا

 مهرخآ ىلإ مهلوأ نم مهلكف «ديحوتلا وهو ءاهفرشأو اهلجأو
 ةلصوملا قرطلا سانلل اونيبو هيلإ اوعدو «كلذ ىلع اوقفتا دق

 هيلع دوهشملا رمألا اذه مازتلا قلخلا ىلع بجوف «هيلإ
 ديحوتلا ملع رومألا فرشأ نأ ىلع ليلد اذه يفو «هب لمعلاو

 ةداهشلاو «هقلخ صاوخ هيلع دهشأو ءهسفنب هب دهش هللا نأل

 هيفف ءرصبلل ةدهاشملا ةلزنمب «نيقيو ملع نع الإ نوكت ال

 ةلاحلا هذه ىلإ ديحوتلا ملع يف لصي مل نم نأ ىلع ليلد
 ملعلا فرش ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو .ملعلا يلوأ نم سيلف

 مظعأ ىلع ةداهشلاب مهصخ هللا نأ :اهنم «ةريثك هوجو نم

 هداه مهتداهش نرق هللاوأ امو «سانلا نود هيلع دوهشم

 يلوأ مهلعج هنأ : اهنمو ءالضف كلذب ىفكو «هتكئالم ةداهشو

 ترفصتبلا هب نومئاقلا مه ذإ ءملعلا ىلإ مهفاضأف ملعلا

0 
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 < ورو ے <>
 هلم ت طيح َن داك يك

 مص سدس

 «سانلا ىلع ةجحو ءادهش مهلعج ىلاعت هنأ :اهنمو «هتفصب
 ببسلا مه نونوكيف «هب دوهشملا رمألاب لمعلا سانلا مزلأو
 مهلان كلذب لمع نم لك نوكيف «كلذ يف

 ملعلا لهأ ىلاعت هداهشإ نأ : اهنمو ءعاشي نم هيتؤي هللا لضف

 ام ىلع ءانمأ مهنأو ءمهليدعتو مهتيكزت كلذ نمضتي

 امثل :لاقف ءهلدع ررق هديحوت ررق املو «هيلع مهاعرتسا

 نيب هريبدتو هلاعفأ يف طسقلاب اًمصتم لزي مل : يأ *«طْسِقْلا

 اميفو «هنع ىهنو هب رمأ ام يف ميقتسم طارص ىلع وهف «هدابع
 وه الإ َهَلِإ ل :لاقف هديحوت ريرقت داعأ مث «هردقو هقلخ
 هللا رر وه ىلا لصألا اذه نأ ملعاو . 4مي ديل

 «ةيلقعلا ةلدألاو ةيلقنلا ةلدألا هيلع تلد دق ةيدوبعلاب 0

 ةيلقنلا ةلدألا امأف «سمشلا نم ىلجأ رئاصبلا يوذل راص ىتح
 «هريرقتو هب رمألا نم «هلوسر ةنسو هللا باتك يف ام لكف

 كرشلا مذو ءمهتابوقعو هب مقي مل نم ضغبو هلهأ ةبحمو

 نأ نآرقلا داك ىتح «كلذ ىلع ةيلقنلا ةلدألا نم وهف «هلهأو

 ركف درجمب كردت يتلا ةيلقعلا ةلدألا امأو «هيلع ةلدأ هلك نوكي

 ريثك ىلع هبنو اهيلإ نآرقلا دشرأ دقف رومألل هروصتو لقعلا

 كلذو «هرجأ نم



 ثلاثلا ءزجلا

 هنأ فرع نم نإف «هللا ةيبوبرب فارتعالا : اهمظعأ نمف ءاهنم
 وه هنأ كلذ هل جتنأ رومألا عيمجل ربدملا قزارلا قلاخلا

 حضوأ نم اذه ناك املو ءهل الإ ةدابعلا يغبنت ال يذلا دوبعملا

 .هباتك يف هب لالدتسالا نم ىلاعت هللا رثكأ اهمظعأو ءايشألا

 «هريغ نود هلؤي يذلا وه هللا نأ ىلع ةيلقعلا ةلدألا نمو

 ةرهاظلا معنلا نأ فرع نم نإف «مقنلا عفدو معنلاب هدارفتا

 الو ةمقن نم ام هنأو ءهللا نم اهلك ةريثكلاو ةليلقلا ةنطابلاو

 نم اًدحأ نإو ءاهعفدب درفني يذلا وهو الإ ةبرك الو ةدش
 عفد الو ةمعن بلج - هريغ نع الضف - هسفنل كلمي ال قلخلا

 نأو «لطابلا لطبأ نم هللا ىوس ام ةيدوبع نأ نقيت «ةمقن

 عفدو حلاصملا بلجب درفنا نمل الإ يغبنت ال ةيدوبعلا

 ليلدلا اذه ىلع هيبنتلا نم هباتك يف هللا رثكأ اذهلف ءراضملا

 ىلاعت هب ربخأ ام : كلذ ىلع اًضيأ ةيلقعلا ةلدألا نمو ءاّدج

 الو اًعفن كلمت ال اهنأب هنود نم تدبع يتلا تادوبعملا نع

 عامسألا اهبلسو ءاهسفن رصنت الو اهريغ رصنت الو ءاّرض

 كلذ ريغو «اًئيش ينغت ال اهعامس ضرف ىلع اهنأو ءراصبألاو
 نع هب ربخأ امو «صقنلا ةياغ اهصقن ىلع ةلادلا تافصلا نم

 ةردقلاو «ةليمجلا لاعفألاو ةليلجلا تافصلا نم ةميظعلا هسفن

 ةيعمسلا ةلدألاب فرعت ىتلا تافصلا نم كلذ ريغو ءرهقلاو

ORIENيطال ةدابلا نأ فرع  

 0 هلك لامكلا هل يذلا ميظعلا برلاب الإ نّسحَت الو

 ال ءاهلك ءايربكلاو ءاهلك ةردقلاو ءهلك دمحلاو «هلك
 چاو

 ال نيذلا مكبلا مصلا تاصقانلا تارّبَدْملا تاقولخملاب

 دابعلا هدهاش ام كلذ ىلع ةيلقعلا ةلدألا نمو «نولقعي

 لهأل ماركالا نم «هثيدحو نامزلا ميدق نم مهراصبأب
 نأل الإ كاذ امو كرشلا لهأل ةبوقعلاو ةناهالاو ءديحوتلا

 ينيد رش لكل اًعفاد ءريخ لك ىلإ الصوم هللا هلعج ديحوتلا
 ةا ت لل اتوب نفك اودي فرا لو

 ممأ عم لسرلا صصق ىلاعت ركذ اذإ اذهلو «ةيويندلاو

 ةاجنو نيصاعلا تابوقع نع ربخأو «نيصاعلاو نيعيطملا

 ةي تل5 يف نإ :ةصق لك بقع لاق «مهعبت نمو لسرلا
 وه هديحوت نأ نوملعيف «نوربتعملا اهب ربتعي ةربعل :يأ
 ةلدألا نم هذهف ؛كالهلل بجوملا وه هكرتو «ةاجنلل بجوملا
 رثكأ دقو «ميظعلا لصألا اذه ىلع ةلادلا ةيلقنلا ةيلقعلا رابكلا

 «ةنيب نع يح نم ىيحيل اهعونو اهفرصو هباتك يف اهنم هللا
 .ءانثلاو ركشلاو دمحلا هلف «ةنيب نع كله نم كلهيو

 يذلا نيدلاو ةدابعلا نّيِب ءدوبعملا قحلا هلالا هنأ ررق املو

 مالستسالا وه يذلا مالسالا وهو ءهل ناديو هب دبعي نأ نيعتي

 ۲۲۰۲۱ :ناتيآلا ‹نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ 1١

 «هبتك اهيلع تثحو «هلسر اهيلإ تعد ىتلا هتعاطو هديحوتب هلل

 صاالخالل نمضتم وهو «هاوس نيد دحأ نم لبقي ال يذلا وهو

 هلوسر ةعباتمو ءاعدلاو ةبانالاو ءاجرلاو فوخلاو بحلا يف هل
 وهف مهعبات نم لكو مهلك لسرلا نيد وه اذهو «كلذ يف

 مهبتك مهتءاج امدعب باتكلا لهأ تفلتخا امنإو ‹ مهقيرط ىلع

 اًملظو «مهنيب اًيغب هللا نيد ىلع عامتجالا ىلع مهئحت

 بجوملا ربكألا ببسلا مهءاج دقف الإو «مهسفنأ نم اًناودعو

 دل «فالتخالا اوكرتيو قحلا اوعبتي نأ

 ام دب ارم الإ َّبتكْلا اوا ترد َتَلَمْخَأ اَمَوأ# :ىلاعت لاق

 عرس 23 کو هَل تاب ن ن مو ا ب ُرِهْلا ْمُهَءاَج

 قحلا كرت نم اًصوصخو E 4 باسي
 مث «ميلألا باقعلاو ديدشلا ديعولل قحتسم اذهف «هتفرعم دعب

 نمم مهريغو ىراصنلا ةجاحم دنع ةي هلوسر ىلاعت رمأ

 َىِهْجَم ُتَلَآ»» دق : مهل لوقي نأ ءهيلع مالسالا نيد ريغ لضفي
 انملسأو اندهشو انررقأ دق ينعبتا نمو انأ : يأ لمبا نمو هَل

 «هنالطبب انمزجو «مالسالا نيد ىوس ام انكرتو ءانبرل انهوجو
 دورو دنع مكنيدل ديدجتو «مكيف عمط نمل سييأت اذه يفف
 نأ مدقت دق هنأل ءرمألا هيلع هبتشا نم ىلع ةجحو «تاهبشلا

 ةجح اونوكيل «هدابع نم ملعلا لهب هديحوت ىلع دهشتسا هللا
 انيبن وه مهملعأو مهلضفأو ملعلا لهأ ديسو «مهريغ ىلع
 توافتو مهبتارم فالتخا ىلع هعابتأ هدعب نم مث هِي دمحم

 سيل ام حيجرلا لقعلاو حيحصلا ملعلا نم مهلف «مهتاجرد

 ررقتو تبث اذإف ءمهبراقي وأ مهيواسي ام قلخلا نم دحأل

 قلخلا لمكأ هب ماقو «ةرهاظلا هتلدأب هنيدو هللا ديحوت

 بيرو كش لك ىفتناو «نيقيلا كلذب لصح «مهملعأو
 :لاق اذهلف «لطاب نايدألا نم هاوس ام نأ فرعو «حداقو

 لاو دوهيلاو ىراصنلا نم «َبتِكْلا اوتو ل لقول
 ام لثمب :يأ 4اك ني رعنا مهريغو برعلا يكرشم
 مهل «مكناوخإ اوراصو « متيدتها امك # اوده ا ٍدَمَم هب متنمآ

 اوضرو «مالسإلا نع كان نإو» مكيلع ام مهيلعو «مكلام
 كرجأ بجو دقف كبل كَ كلَ امنه هفلاخت يتلا نايدألاب
 الإ اذه دعب قبي ملو يحل هع فاكر «كبر ىلع

 :لاق اذهلف « مهمرج ىلع باقعلاب مهتازاجم

 دابا
 َنكِيَيلا تْولمْفَيَو هللا تبا یورک لآ ل ۲۲۰۲۷١)

 م ا
 يصب هاوو

r 4 
 ج و لا



 كلاثلا ءزجلا

 نم مظعأ مرج ّيأو ءاًمرج سانلا دشأ «ةيآلا هذه يف مهنع

 رفك نم يذلا قحلا ىلع ةعطاق ةلالد لدت يتلا هللا تايآب رفكلا

 مهقح نيذلا هللا ءايبنأ نولتقيو ءدانعلاو رفكلا ةياغ يف وهف اهب

 هللا بجو نيذلا «هللا قح دعب دابعلا ىلع قوقحلا بجوأ

 ءمهرصنو «مهريقوتو مهريزعتو «مهب ناميالاو مهتعاط

 نورمأي نيذلا اًضيأ نولتقيو .كلذ دضب مهولباق ءالؤهو

 ىهنلاو فورعملاب رمألا وهو «لدعلا وه يذلا طسقلاب سانلا

 دشأ تاركنملا تايانجلا هذهب اوقحتساف «ةلباقم رش مهولباقف

 ال ةياغ ىلإ ةدشلا ىف غلابلا ملؤملا باذعلا وهو «تابوقعلا

 بولقلاو نادبألل ملؤملا ءاهردق ردقي الو ءاهفصو نكمي

 دحأ مهل امو «مهيديأ تبسك امب مهلامعأ تلطبو «حاورألاو

 لب «ةرذ لاقثم هتمقن نم مهنع عفدي الو هللا باذع نم مهرصني

 هذهو «ريضو رش لك مهل لصحو «ريخ لك نم اوسيأ دق

 هللا ىلع مهأرجأ ام هللا مهحبق «مهوحنو دوهيلا ةفص ةلاحلا

 . نيحلاصلا هدابعو هئايبنأ ىلعو

 وعني بكا هي ايم اأ تريلا ےب رت ا (15-1)
prsريس  orfيب  e er 4 4يي  r85 4 ¥  

 ت َنوصرعَم مهو رهن قيرف لوي مث مهئدب هلآ بتك کل

15 
 كلذ ه

 ان مهني يف مرو تودع اَمآَيأ ال رالا اتسمت نل أولت مهتاب اس واس ساروا مص ے2 ع صع ع و ميما ع
 رار r GG 59 و ساس ےس ےب سو ري عم هرناس

 تيفو هيف بير ال مول ٌمُهَتَعَمَج اإ تكف ٩ توفي اواك
 2 وے چر

 لاح نع ىلاعت ربخي توب ال ْمُهَو تبَسَڪ ام نين لڪ
 نأ بجي ناكف «هباتكب مهيلع هللا معنأ نيذلا باتكلا لهأ

 هللا ربخأف «هماكحأل اًدايقنا مهعرسأو هب سانلا موقأ اونوكي

 مهو مهنم قيرف ىلوت باتكلا مكح ىلإ اوعد اذإ مهنأ مهنع
 ةياغ اذهو «مهبولقب اوضرعأو «مهنادبأب اولوت «نوضرعي

 نم انبيصيف «مهلعفك لعفن نأ انل ريذحتلا اهنمض يفو «مذلا

 يعد اذإ دحأ لك ىلع بجاولا لب «مهباصأ ام باقعلاو مذلا

 اَمَنِإ :ىلاعت لاق امك «داقنيو عيطيو عمسي نأ هللا باتك ىلإ

 انيس ولو نأ من كيل .ولوُسَرَو هلأ ل أوم اإ توما لو نا
 يصاعم ىلع مهئرجتب باتكلا لهأ رغ يذلا ببسلاو نمط

 روو يف ما باوُدعَم امال ل الا اتسمت نک : مهلوق وه هلل
 اولمعف «ةقيقح هونظف لوقلا اذه اورتفا # توري اوك اّ

 مهتنم مهسفنأ نأل مراحملا نع اورجزني ملو كلذ ىلع

 درجم اذه نإف «كلذ يف اوبذكو ؛ةنجلا ىلإ مهلآم نأ مهترغو

 «ةميخو ةبقاع مهتبقاعو «لآم رش مهلآم امنإو «ءارتفاو بذك

 : يأ ديف َبْيَر ال مول ْمُهَتْمَمَج اإ تيك :ىلاعت لاق اذهلف

 نكمي ال ةلاح «هيلع نومدقي ام ميخوو مهلاح نوكي فيك

 ام سوفنلا ةيفوت موي مويلا كلذ نأل ءاهحبق روصتي الو اهفصو

 ۲۳-۲۷ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ ١١

  Eنفاق ه۳ ⁄
  ۹ےک  2 4 ialر یک 2 ت در رک مو

 بنك نوعی ب کلا نمای ونوأ سلال إرتزلأ
S24 حرا اس رق A e أذ 

 نوُصِرْعُم مهو مهن قبو كوني مث م هندي مکی هلل
 رق یے ر لع رس و ہے تس سي ل سي 7 رہ ا را

 مرو ٍتاَدودْعَم مَآ الإ رال اتمت نل اول اق مهني ك لد
 و و رور ر س د ےس رج و حسو ل 7 3

 مهتعمجا دِإَفِيكَُف 9 تورش واكاَم م هنيديف
 و

 جركل سس 2 م ص ہر 0
 مهو تبسكح 7

 وثم ب و - وور لس
 تفللملا نوت كلملا

 دص
 ےہ سرر اس دي ودر حض ےس

 اك

 LON دے لس دے ع
 () باس رب ءا شد نم قزرتو يحل

 دص
 جعل ا نيس ربع یب

 نمو نينمّوملا نود نم ءايلوأ

 ىلع كلذ نأ ملع دقو «ملظلاب ال لدعلاب اهتازاجمو «تبسك

 دشأ نم مهنأ نيبي ام مهلامعأ نم مدقت دقو ءلامعألا ردق

 . اًباذع سانلا

 3 د
 4 رمم عم دل عبر و مسمر هدام 2 ی ا

 كنإ ريَحْلا كريب اسك نم لذت ُهَنَس نم رينو ءال م تملا
 و میرا صم . ری ر ا سيم هميم رم ے2 ر ت ہا
 جرختو ليلا يف راهنلا جونو ٍراهنلا يف ليلا جلوت © ريف ءىس لک لع
 ب ر ر رویے ر سد سيستم ر رر رس م
 ريَعِب اَ نم قزرتو ىلا نم تملا جنو ٍتّيملا تم لآ

 تنأ :يأ يملا كَم دملا لم : لب هيبنل لوقي باس ع
 «كل قلطملا كلملا ةفصف «كلامملا عيمجل كلاملا كلملا

 هلك ريبدتلاو فيرصتلاو «كل اهيلفسو اهيولع اهلك ةكلمملاو
 ءاهب ىلاعت يرابلا درفنا يتلا فيراصتلا ضعب لصف مث «كل

 هيفو 4اك نكي تالا ٌعْنَبَو کک نم کاٹنا نزن : لاقف
 ةرساكألا نم كلملا عزنيس ىلاعت هللا نأ ىلإ ةراشإلا

 ءدمحلا هللو لعف دقو دمحم ةمأ هيتؤيو مهعبت نمو ةرصايقلاو

 ام كلذ يفاني الو « ىلاعت هللا ةئيشمل عبت هعزنو كلملا لوصحف

 ببس يه يتلا ةينيدلاو ةينوكلا بابسألا نم هتنس هب هللا ىرجأ

 ال هللا ةئيشمب اهلك اهنإف «هلاوز ببسو هلوصحو كلملا ءاقب



 ثلاثلا ءزجلا

 ءاضقلل ةعبات اهلك بابسألا لب «ءيشب لقتسي ببس دجوي

 كلملا لوصحل اًببس هللا اهلعج يتلا بابسألا نمو ءردقلاو

 نيملسملا عامتجا اهنم يتلا «حلاصلا لمعلاو ناميالا

 ا تاللآلا مهدادعإو ‹مهقافتاو

 السو ي اوما يزل هلآ َدَمَوط :ىلاعت هللا لاق «عزانتلا

 e خس ام ضل يف رهف تحل

 فالختسالل ببس حلاصلا لمعلاو ناميالا نأ ربخأف «ةيآلا

 0 يمول رضب كيا ىلا وه :ىلاعت لاقو «روكذملا
 اوما تريلا ایات : ىلاعت لاقو «ةيآلا بوف تیب تلا

 0 كر ع ا أوتيت ةف شيقل اإ
 ر َبَّهَذو اوُلَسْفتف وحرس الو ةلوسرو هلأ اوعيطأو
 مدعو مهتابثو نينمؤملا بولق فالتئا نأ ربخأف برسل مم

 لودلا تأرقتسا اذإ تنأو «ءادعألا ىلع رصنلل ببس مهعزانت

 نيدلا كرت اهكلم لاوز يف مظعألا ببسلا تدجو ةيمالسالا

SAياعم عه مهاب لكسو ءادعألا هج  

 اع س ُلِذْيَو» كتعاطب ات نم ريو :ىلاعت
 نم رمأ كيلع عنتمي ال 4م رىم لك َكَع كَل كتيصعمب

 يف لد جلو كتردقو كنئيشم عوط اهلك ءايشألا لب رومألا
 اذهو ءاذه ىلع اذه لخدت : يأ لَآ يف دالا جلو رامتلا

 رونلاو ءايضلاو لوصفلا نم كلذ نع أشنيف ءاذه ىلع

 ةلدألا ربكأ نم وه ام ءراشتنالاو نوكسلاو لظلاو سمشلاو

 ترو يلا ځو هتمحرو هتمكحو هتمظعو هللا ةردق ىلع

 نم عرزلاكو «ىؤنلا نم رجشلاكو «ةضيبلا نم خرفلاك تيما

 ةضيبلاك يَ نب َتَييل جَو رفاكلا نم نمؤملاكو «هرذب
 رفاكلاكو «عرزلا نم بحلاكو رجشلا نم ىونلاكو رئاطلا نم
 عيمج نأو «هللا ةردق ىلع ليلد مظعأ اذهو «نمؤملا نم

 ىلاعت هقلخف ءائيش ريبدتلا نم كلمت ال ةربدم ةرخسم ءايشألا

 سَ نم ُقْرَرَتَو» ةروهقم اهنأ نايب هدض نم دضلاو .دادضألا

 ها ل أوريصاَو :

 ال ثيح نم اًعساو اًقزر ءاشت نم قزرت : يأ باس رَ

 NE روس

 ٌنيِنمْؤُمْلا نود نم لوا نرفَكْلا َنويِمَْمْلا ذي ل (۳۰-۲۸)

 ق دهني اشک نل لإ منك ن ھا تري کک کیک لصقَي نو
 يف ام اَوْهَحَت نإ لق © ٌريِصَمْل هلأ لر سقت هلا مڪرذعيو

 او ضر ىف امو ِتومَّسلَأ ىف ام ٌملْعَيو هَل دوا هنکي هود وأ مكِيوُدَص

 ه_ 0000 هع هر ےس

 2 رح نع فاع اك يت لص ديت مب © ڈی من ل کک

5١ 

 ي ر رور سرو چ | ر 2 ر
 اديب انآ هنيو اب وأ یک دك ووش ني تلح تلمع امو

 ر ت عم غمز ورو
 نم ىهن مڪر اعت هللا 9 اذهو رابيل ور او مسفن هلل در دحرو

 مهب ةناعتسالاو ةرصنلاو ةبحملاب نيرفاكلا ةالاوم نع نينمؤملل

 ۸-۳۹ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت 7 تحسم ١

 نَموأ# :لاقف كلذ ىلع دعوتو ا

 هللا نع عطقنا دقف : يأ 4ن ىف لآ تري سک كلَ لص
yTعمتجت ال نيرفاكلا ةالاوم نأل «بيصن  

 هئايلوأ ةالاومو هللا ةالاومب رمأي ناميالا نأل ءناميالا عم

 لاق ءهئادعأ داهجو هللا نيد ةماقإ ىلع نينواعتملا نينمؤملا

 ىلاو نمف عب هالو مصب تيلو َنْوِمْوْمْلاَواط : ىلاعت

 هللا رون اؤفطي نأ نوديري نيذلا نينمؤملا نود نم نيرفاكلا
 بزح نم :راصو «نينمؤملا بزح نم جرخ هءايلوأ اونتفيو

 هذه يفو مِم ملك كي موب وإ : ىلاعت لاق «نيرفاكلا

 مهترشاعم نعو رافكلا نع داعتبالا ىلع ليلد ةيآلا

 نأ زوجي ال هنأو «مهيلإ نوكرلاو مهيلإ ليملاو «مهتقادصو

 ىلع هب ناعتسي الو «نيملسملا تايالو نم ةيالو رفاك ىلوي

 :ىلاعت هللا لاق .نيملسملا مومعلا 6 يه يتلا رومألا

 مكسفنأ ىلع مهوفاخت : يأ “4ً رن اشک 3
 ناسللاب ةيقتلا نم مكءامد هب نومصعت ام اولعفت نأ مكل لحيف

 هن ْمُكدْذَحِيَول :ىلاعت لاق مث .ةيقتلا لصحت هب ام راهظإو

 مكبقاعيف هيصاعم باكتراب هطخسل اوضرعتت الف : يأ 4سن

 «دانتلا مويل دابعلا عجرم : يأ * ٌريِصَمْلا هَل لوو كلذ ىلع

 نأ مكايإف «مهيزاجيو اهيلع مهبساحيو مهلامعأ يصحيف
 ام اولمعاو «ةبوقعلا هب نوقحتست ام حابقلا لامعألا نم اولعفت

 مث «ةبوثملاو رجألا لصحي هب
 نعو ءاّمومع ضرألاو ءامسلا يف املو ءاصوصخ سوفنلا

 ملع راضحتساو بولقلا ريهطت ىلإ داشرإ هيفف ءهتردق لامك

 ركف لكل الحم هبلق یری نأ هبر نم دبعلا يحتسيف تقو لك هللا
 نم ةيآ ربدت نم هللا ىلإ برقي اميف هراكفأ لغشي لب «ءيدر
 يف ثحبو روصت وأ هللا لوسر ثيداحأ نم ةنس وأ «باتك
 دابعل حصن وأ «همعنو هللا تاقولخم يف ركفت وأ «هعفني ملع

 وه امب رابخالا هتردقو هملع نع هللا رابخإ نمض يفو «هللا

 موي كلذ لحمو «لامعألا ىلع ةازاجملا نم كلذ مزال

 يف ةيميت نبا مالسالا خيش ث لاق) : يلي ام ةخسنلا شماه يف ءاج )0(

 «ةعناصم ال :دهاجم لاق TEE نأ لإ :هلوق امأو «جاهنملا»

 «قافن اذه نإف < «يبلق يف سيل ام يناسلب لوقأو بذكأ نأب تسيل ةاقتلاو

 مكنم ىأر نم : ايب يبنلا نع «حيحصلا» يف امك هيلع ردقأ ام لعفأ نكلو

 مهدهاجي نأ هيلع نكي مل راجفلاو رافكلا نيب ناك اذإ نمؤملاف < «خلإ «اًركنم

 لوقيو بذكي ال هنأ عم «هبلقبف الإو هناسلب هنكمأ نإ نكلو ءهزجع عم هديب

 ال اذه عم وهو «همتكي نأ امإو «هئيد رهظي نأ امإ «هبلق يف سيل ام هناسلب

 ةأرماو نوعرف لآ نمؤمك نوكي نأ هتياغ لب ءهلك مهنيد ىلع مهقفاوي

 الو ,بذكي ناك الو «مهنيد عيمج ىلع مهل اًمفاوم نكي مل وهو «نوعرف
 ءيش نيدلا نامتكو «هناميإ متکي ناك لب «هبلق يف سيل ام هناسلب لوقي

 . خلإ هركأ نمل الإ هللا هحبي مل اذهف ءرخآ ءيش لطابلا نيدلا راهظإو



 ثلاثلا ءزحلا

 :لاق اذهلف ءاهلامعأب سوفنلا هب ىفوت يذلا وهف «ةمايقلا
 اًرفوم الماك : يأ ارسم ربح نم ْتلَِع ا نيت لڪ دج مبل
 لامع َلَمْمَي سئ :ىلاعت لاق امك «ةرذ لاقثم صقني مل

 نم هللا ىلإ برقي ام لكل عماج مسا :ريخلاو 4ٌمَرَي اَرْيَخ ورد
 عماج مسا ءوسلا نأ امك ءاهريبكو اهريغص ةحلاصلا لامعألا

 موي اهريبكو اهريغص ةئيسلا لامعألا نم هللا طخسي ام لكل

 ةفاسم : يأ أديب أدم ءو اهي نأ ول دوق وو ني تع
 لامعأ نم دبعلا رذحيلف ءاهنزح ةدشو اهفسأ مظعل «ةديعب
 تقو اهكرتيلو «نزحلا دشأ اهيلع نزحي نأ دب ال يتلا ءوسلا

 4آ بلعب ىف بلر ام لع کرہ :لوقي نأ لبق ناكمالا
 «ُضْرْلا م ىوش ول لوسا اَوَصَعَو اورقگ نبدا هوب نیمو
 لوسرلا مع ُتْدَنَغ تبي لوفي ِهْيَدَي ل ملاقلا ضعي مويو#

 لك كرتل هللاوف (نيرلأ سي ِنيرَْمْلا نب كتي نب كيا
 رسيأ ءرادلا هذه يف سفنلا ىلع اهكرت رسع نإو ةذلو ةوهش

 دبعلا نكلو «حئاضفلا كلت لامتحاو دئادشلا كلت ةاناعم نم

 لقع هل سيلف ءرضاحلا رمألا الإ رظني ال هلهجو هملظ نم
 الجاع هعفني ام ىلع مدقيف ءرومألا بقاوع هب ظحلي لماك

 ىلاعت داعأ مث ءالجآو اًلجاع هرضي ام نع مجحيو ءاّلجآو

 وسقتف دمألا انيلع لوطي الئل ةمحرو انب ةفأر هسفن انريذحت

 لمعلاو ءاجرلل بجوملا بيغرتلا نيب انل عمجيلو ءانبولق
 :لاقف «بونذلا كرتو فوخلل بجوملا بيهرتلاو «حلاصلا

 انيلع نمي نأ هلأسنف «رابيلاب ْفوُمَر هلو هس هلأ مرو
 . هبضغيو هطخسي ام لعفن ال ىتح «ماودلا ىلع هنم رذحلاب

 ريك رونو هلآ کیی نوم هللا نوم رسک نإ لفل (۳۱)
 «هللا ةبحم بوجو اهيف ةيآلا هذهو 4ي دون ها وُ
 ون رسمك نإ لف :لاقف ءاهتارمثو ءاهتجيتنو ءاهتامالعو
 اهقوف سيل يتلا ةبترلاو «ةيلاعلا ةبترملا هذه متيعدا : يأ أ

 قدصلا نم دب ال لب «ىوعدلا درجم اهيف يفكي الف «ةبتر

 يف «هلاوحأ عيمج يف ةي هلوسر عابتا قدصلا ةمالعو ءاهيف

 رهاظلا يف «هعورفو نيدلا لوصأ يف «هلاعفأو هلاوقأ

 هللا ةبحم هاوعد قدص ىلع لد لوسرلا عبتا نمف «نطابلاو
 عيمج يف هددسو همحرو «هبنذ هل رفغو هللا هبحأو «ىلاعت
 «ىلاعت هلل اًبحم سيلف لوسرلا عبتي مل نمو «هتانكسو هتاكرح

 لد كلذ دجوي مل امف .هلوسر عابتا هل بجوت هلل هتبحم نأل

 اهدوجو ريدقت ىلع اهنأ عم ءاهاعدا نإ بذاك هنأو اهمدع ىلع

 ىلعف «قلخلا عيمج نزوي ةيالا هذهبو ءاهطرش نودب ةعفان ريغ

 امو هلل مهبحو مهناميإ نوكي لوسرلا عابتا نم مهظح بسح

 ۳۱-۲۷ :تايآلا ءنارمع لآ ةروس ريسفت م حس ۳۳
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 مكحر حيو اديِعبادمأ:هسيبواهسب ناول دوت ءوس نم

 هن وم ركن 6 داي اود او سش ھا
 یر وکو رکی و درک رونی و کیپ نوت

 بيا اولو نک کو سلاو هلا أوه ل
 رور إلا اوو مدا ےیل لا د 9€ یرھکلآ

 او مب ماَهْصْعَب ديد 2€ نیولعلا لدو علاء
 ےک ترد نبر ومع تاما د © عی
 ام 9€ مبلل ميسا تأ كوم نبع ارم یب فام

 د یاهڈیمآؤ ړم یرمابَسس یو یک

 باعدام ایک اھدنکواکسکاکا اھا نس
 Sr, 2 2 e 7 2 حس

 دع

 اذنه يل نأ میلا اقَدراَهَدنِعَدَجَو بارلا انكر
 OS 0 9 3 حي

 9€ باسی رب اسی نم نووهتلاق

 . صقن كلذ نم صقن
 بِي 8 هلل ذِي اوکو نک کرو هنأ اوم لف ١9

 وهو «رماوألا معأب هدابعل ىلاعت هللا نم رمأ اذهو 4َنِرفَكْل

 وه امو «ديحوتلاو ناميالا اهب لخدي يتلا هلوسر ةعاطو هتعاط
 لب «ةنطابلاو ةرهاظلا لاوقألاو لامعألا نم كلذ عورف نم

 نأل ءهنع ىهن ام بانتجا هلوسر ةعاطو هتعاط يف لخدي

 «هلوسرو هللا عاطأ نمف «هتعاط نم وه هللا رمأل الاثتما هبانتجا

 هللا ةعاط نع اوضرعأ : يأ أولو ني نوحلفملا مه كئلوأف

 لك ةعاطو رفكلا الإ هيلإ نوعجري رمأ مث سيلف «هلوسرو

 کل هيدي ماضي نام لوک نم ما هع بیک » ديرم ناطيش
 لب 4 َنِرفَكلا بحي ال هلل نه اََلَو نو : لاق اذهلف # ٍر يلا ادع
 ةيآلا هذه يف َنأكو «ةبوقعلا دشأ مهبقاعيو مهتقميو مهضغبي

 هللا ةعاطب كلذ نأو ءهلوسر عابتال اًريسفتو اًنايب ةميركلا

 : ىلاعت لاق مث «يقيقحلا عابتالا وه اذه ءهلوسر ةعاطو

 ومع لا٤ هزت لاو انو مات لتا هلأ ا (۳۷-۳۳)
 ر رر لق 6 ربع ع 6 نشب و اھ ک٥ رتا ق هر رود ب

 َنيِمِلَمْلا َلَع
A 2 e >ر و ا و صف شرو ر 0.  

 تأ كنإ نم لب ارحم طب ىف ام كلل ترد یا بَ َنوْمِع تاما



 م هدم tt م
 0 0 ميما

 تكلي اهدي ذلك ری ایکس نإو نال گا یک شو تََصو

 32 وع ایر اممم o کک
 لا قذر ادع جو بام ایر اصلح لکم ایک يود ہک ےس
 ريس اسي نم فذ هللا نل ا e اذنه ی نأ مرمي

 هئايفصأو هئايلوأ نم هراتخا نم رايتخاب ىلاعت ربخي (باسح

 رئاس ىلع هراتخا يأ «مدآ ىفطصا هنأ ربخأف «هبابحأو

 ةكئالملا رمأو ءهحور نم هيف خفنو هديب هقلخف «تاقولخملا
 لضفلاو ملحلاو ملعلا نم هاطعأو «هتنج هنكسأو ءهل دوجسلاب

 : ىلاعت لاقف «هينب لضف اذهلو «تاقولخملا رئاس هب قاف ام

 تبطل ري نا يلا عَ ا

 TT E ىفطصاو

 ةوعدلاو ركشلاو لامتحالاو ربصلا نم هقفوو «ناثوألا تدبع

 ىءابتجاو هءافطصا بجوأ ام تاقوألا عيمج يف هللا ىلإ

 كلفلا ىف هعم "نمو هاجنو «هتوعدب ضرألا لهأ هللا قرغأو
 يف لكني هان عكر قالا عه رد لعجو ترشا
 .نامزألاو نايحألا عيمج

 يذلا نمحرلا ليلخ ميهاربإ وهو ميهاربإ لآ ىفطصاو

 هلامو نابرقلل هدلوو نارينلل هسفن لذبو «هتلخب هللا هصتخا

 هللا هلعجو ءاّراهجو اًرسو اًراهنو اليل هبر ىلإ اعدو ؛نافيضلل

 «باتكلاو ةوبنلا هتيرذ يف لعجو «هدعب نم هب يدتقي ةوسأ
 هدعب نم اوثعب نيذلا ءايبنألا عيمج ميهاربإ لآ يف لخديو

 ةوفص هب اوناك ام لئاضفلا عاونأب مهصخ دقو «هتيرذ نم مهنأل
 هللا نإف هك دمحم انيبن مدآ دلو ديس مهنمو «نيملاعلا ىلع

 لَو قافو ءهريغ يف قرفت ام لامكلا نم هيف عمج ىلاعت
 دلو نم ىفطصملا نيلسرملا ديس ناكف «نيرخآلاو نيلوألا

 ميهاربإ
 وأ «نارمع تنب میرم دلاو وهو نارمع لآ هللا ىفطصاو

 اهركذ يتلا تويبلا هذهف «مالسلا هيلع نارمع نب ىسوم دلاو

 قيفوتلاو حالصلا لسلستو «نيملاعلا نم هتوفص يه هللا

 : يأ عب نم اصعب يرد :ىلاعت لاق اذهلف «مهتايرذب
 ءةليمجلا قالخألاو قلخلا يف مهنيب هباشتلاو بسانتلا لصح

 نمض يف نيلخادلا ءايبنألا نم ةلمج ركذ امل ىلاعت لاق امك

 ميج موخو رد ۂهبابا ٌنِمَو## :رابكلا تويبلا هذه

 نم ملعي يلع يبس لاو ويقسم رس لإ دمتي
 هلذخيف كلذ قحتسي ال نمو «هيفطصيف ءافطصالا قحتسي

 نم ملع امل مهراتخا ءالؤه نأ ىلع اذه لدو « هيدريو

 ۳۴۳-۳۷ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳

 . اًمركو هنم اًلضف كلذل ةبجوملا مهلاوحأ
 ءايفصألا ءالؤه رابخأ انيلع هصق ىف ةمكحلاو ةدئافلا نمو

 نأو ءمهقفو امل انقفوي نأ هللا لاسنو مهب يدتقتو مهبحت نأ

 مهفاصوأب انفاصتا مدعو مهنع انرخأتب انسفنأ "”يرزن لازن ال

 ءانثلا هراهظإو مهب هفطل نم اًضيأ اذهو «ةليمجلا مهايازمو

 مظعأ ام هللف «مهفرشب هيونتلاو «نيرخآلاو نيلوألا يف مهيلع

 فرشلا نم مهل نكي مل ول ؛هتلماعم دئاوف رثكأو همركو هدوج
 ءالضف كلذب ىفكل ةدبؤم مهبقانمو ةدلخم مهراكذأ نأ الإ

 ةدلاو ميرمل ىرج ام ركذ ةميركلا تويبلا هذه لئاضف ركذ املو

 ْذإ# :لاقف ءاهتأشنو اهتيبرت يف اهب هللا فطل فيكو «ىسيع
 ام كهل تَرَ نإ بَ تلمح امل ميرم ةدلاو : يأ 4ُتآَرمآ يَا

 «كهجول اًصلاخ ينطب يف ام تلعج :يأ . ارحم نطَب يف
 كرابملا لمعلا اذه نم لَ كتيب ةمدخو كتمدخل اًررحم

 ‹يدصقو يتين ملعتو يئاعد عمست ( ميما ٌعيِمَّسل َتَنَأ َكَّنِإ ©

 اهو نإ بر لاَ انس امله اهعضو لبق نطبلا يف يهو اذه

 ةمدخلا ىلع ردقأ نوكيل اًركَذ نوكي نأ تفوشت اهنأك 4ّ

 : هللا لاقف ءاهبر نم رذع '' [عون] اهمالك يفف ءاًعقوم مظعأو

 هملع لب ءاهمالعإ ىلإ جاتحي ال : يأ 4تَمَسَو امي رع هول

 نو يأ گلا ئاوا يه ام اهمأ ملعت نأ لبق اهب قلعتم
 ىلعو «ىثنألا ىلع ركذلا ليضفت ىلع ةلالد هيف َمْيرم اًئيَمَس
 هركي مل اذإ دلولا ةيمست مألل نأ ىلعو «ةدالولا تقو ةيمستلا

 اهل تعد 4# ويجي طيش نِ اَهَتَيِرُدَو كلي اَهُديل يلو بألا
 هير اهبق# ميجرلا ناطيشلا نم هللا مهذيعي نأ اهتيرذلو

 نم ا اهراجأو «ةلوبقم ةريذن اهلعج : يأ «ِنَسَح ٍلوُبَقِ

 اهندب يف اًنسح اًنابن تتبن :يأ 4اس ب اََبْنَأَو ناطيشلا
 مالسلا هيلع ايركز اهل ضيق ىلاعت هللا نأل ءاهقالخأو اهقلخو

 «لاوحألا لمكأ ىلع اهيبريل اهب هقفر نم اذهو .هايإ (اهلمكو#ل
 ءاهبر ةدابعل تعطقناو «ءاسنلا تقافو اهبر ةدابع يف تأشنف

 يِ اع لكم اک ناكف اهالصم :يأ اهبارحم تمزلو
 لب «بعت الو بسك ريغ نم :يأ اهر اهدي دو بال

aliyايركز اهل لوقيف < اهيل اهمزكأ ةناركو اهنلا  

 هلأ َّنإ# اًناسحإو فا د ن وه نك اذه ين قال

 الو دبعلا نم نابسح ريغ نم : يأ «ٍباسح ربعي اسي نم قد

 نم هزر 0 امي, هل أ لع هللا نسب سوو يات لاق «بسک

 تامارك تابثإ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو ا ا

 اًقالخ «كلذب رابخألا ترتاوت دق امك ةداعلل ةقراخلا ءايلوألا

 ريغ ةملكلا (”) .يدزن :لصألا يف (5) .نممو :لصألا يف )١(
 تبثأ امك اهنأ - ملعأ هللاو - ودبيو «لصألا يف ةحضاو



 ثلاثلا ءزجلا

 ىلع هب هللا نم ام مالسلا هيلع ايركز ىأر املف كلذ ىفن نمل

 يعس ريغب اهاتأ يذلا ءينهلا هقزر نم هب اهمركأ امو «ميرم

 : ياع لاف الو دلولاب هسفن تعمط «بسک الو اهنم

 ع يم بم "يس

 کلندا ل نو يل به يَ لا هير ارك اد کلاه (41- ۳۸)
 7م ع

 ف ص ميف وه 5 و ةكيتلملا 4 هداف 0 اعدل مي كت ٍُط ةيرد

eا قا ا یک  
 اروصحو ادیسو لأ ني دمك زل ی 21 نأ بالا

 يلا يب دقو مدع يل توکی َّنَأ بر لاق ٥ نحصل نم اتو

 الحا بَ لاق © هاك ام لقب ا كللتك 1 قاع قون

 ر را

 56 E اًرَمَم الإ مايا ةي سالا مرت الآ كيا لاک 2

 مالسلا هيلع ايركز اعد : يأ 4(ِرَكِنإلاَم يملا َحْبسَو اريك
 «بادآلا ةبيط «قالخألا ةرهاط : يأ «ةبيط ةيرذ هقزري نأ هبر

 ءهءاعد هل باحتساف .مهب ةيويندلاو ةينيدلا ةمعنلا لمكتل

 ةكئالملا هتدان عرضتيو هبرل دبعتي هبارحم يف مئاق وه امنيبو

 هيلع ىسيعب :يأ ربا نم کیگی دم ین دري هلل 3»
 نم هل لصحي :يأ «اَدّيَسَو# هللا ةملكب ناك هنأل «مالسلا

 رومألا يف هيلإ عجري اًديس هب نوكي ام ةليمجلا تافصلا

 ّنهل هبلق يف سيلف ءءاسنلا نايتإ نم اًعونمم : يأ اَروُصَحَو
 ياف 4 َنيِِليَصلا نم ايو هتعاطو هبر ةمدخب اًلاغتشا «ةوهش

 .هدوجوب ةراشبلا تلصح يذلا دلولا اذه نم مظعأ ةراشب

 نم ايركز لاقف «نيحلاصلا نم اًيبن هنوكبو «هتافص لامكبو

 نامو بكحلا يب ڏو مع يل کي نا رل هحرف ةدش
 فيكف «دلولا دوجو نم عنام نيرمألا نم دحاو لكو 4ٌرقاَع

 :لاقف ءةداعلل قراخ اذه نأ ىلاعت هللا هربخأف ءاعمتجا دقو

 دوجو ردق ىلاعت هنأ امكف 45 ام لَ هلا کیک
 مهدجوي نأ دارأ اذإف «لسانتلا اهنم يتلا بابسألاب دالوألا

 ايركز لاقف «ءىش هيلع ىصعتسي ال هنأل «لعف بیس ام ريغ نم

 ةنامطلا لاك هل ل ءرمألا اذهل اًلاجعتسا مالسلا هيلع

 َكْمَياَم لاق دلولا دوجو ىلع ةمالع : يأ يا ل لجأ ّبَر
 نع كناسل سبحني : يأ سَر لإ ِراَيَأ ةت ساتلأ لَكُم لآ

 ةراشإلا ىلع الإ ردقت الف ءءوس الو ةفآ ريغ نم مهمالك

 ةبسانم هيفو «مالكلا ىلع ردقت ال نأ ةميظع ةيآ اذهو «زمرلاو
 هنإف ءاهدوجو عم بابسألا ذوفن عنمي امك هنأ يهو «ةبيجع

 ةجردنم اهلك بابسألا نأ كلذ لديل ءاهبابسأ نودب اهدجوي
 نأ هللا هرمأو «مايأ ةثالث مالكلا نم عنتماف «هردقو هئاضق يف

 ىلع جرخ اذإ ىتح «راكبالاو يشعلاب هركذ نم رثكيو هركشي

 : يأ ايمو ركب احس نأ لإ جوال بارحلا نم هموق
 .هرخآو راهنلا لوأ

 رهط ٍكدَمطَمَ هل نإ ْمَيْرَمَي ڪملا تم لو (45-45)

 ۳۸-٤٤ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت # دس ١
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 يرد كلل ني يبه ير لا هير اير ڪڙا ڪلا
rlسد صو م وو ر رو ھے و  

 مياقوهو ةكيدلمل ٌةكَهلَمْلا ُهََداَنَك (2 ولع دلعي تتإ بيع

 ر ت i 0 ص را و جره
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 ر ا رک و ا دس رک 4
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 یردج ساو كير ینا میرم 8 ا اغ
 ِهيِحْو ِبْيَمْلا ابنا نم كاد € تيكا م یگرآو
 فک زئی ری کا توریت تکان کا

 ِتكاَمَدِإ ( 6 وتخيل تنڪاو

 عيسا هما همومك كري ها نإ میرم ةكيتلملا
 2 00 ده حورس لس حد ص س رم ر ور ق دم
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 رع ر اف 0 5 قس
 َنوُمِصْنَحَي ذِإ هنآ تن اتو دين لٹک ا نبت ا

 اهتبطاخ ةكئالملا نأو ءاهردقولعو ميرمةليشفب یلامت هوني

 كراتخا :يأ #كدَمطَصا هَل َّنِإ ميمي :تلاقف كلذب

 4 ویلا کښ َلَع كلقطصاو N و

 لاعفألاو ةديمحلا تافصلا ىلإ عجري لوألا ءافطصالا

 رئاس ىلع اهليضفت ىلإ عجري يناثلا ءافطصالاو «ةديدسلا

 وأ ءاهنامز يملاع ىلع امإ «نيملاعلا ءاسن

 مل «ةمطافو ةشئاعو ةجيدخك كلذ يف ءاسنلا نم دارفأ اهكراش

 هللا ءافطصاب ةكئالملا اهتربخأ املف ءروكذملا ءاقطصالا فاني

 ةحنملاو ةميظعلا ةمعنلا نم اذه يف ناك ءاهريهطتو اهايإ

 اهل تلاق اذهلف ءاهركشب مايقلا اهل بجوي ام ةميسجلا
 يف ةعاطلا ماود تونقلا كيل ىا ميمي :ةكئالملا

 صخ *« روکا مم ىّكرأو ىرُجَساَو#»# ءعوشخو عوضخ
 هلل عوضخلا ةياغ ىلع امهتلالدو امهلضفل عوكرلاو دوجسلا

 هللا ربخأ املو «ةعاطو ىلاعت هلل اًركش هب ترمأ ام میرم تلعفف

 نإو ءاّقلطم



 ثلاثلا ءزجلا

 يتلا لاوحألا اهب تلقنت فيكو «ميرم نع هب ربخأ امب هيبن
 الإ ملعت ال يتلا ةيبيغلا رومألا نم اذه ناكو ءاهل هللا اهضيق

 تنك امو كلِ ديو بيلا بأ ني كرد :لاق «يحولاب
CE TE EE 

 ءسدقملا تيب ىلع رمألا مهل نم ىلإ اهمأ اهب تبهذ امل

 نأب اهيلع اوعرتقاو «ميرم لفكي مهيأ اومصاختو اوحاشتف
 هلف ءاملا عم هملق رجي مل مهيأف ءرهنلا يف مهمالقأ اوقلأ

 اي مهتربخأ املف «مهلضفأو مهيبن ايركزل كلذ عقوف ءاهتلافك
 ىلع لد اهب كموقل الو كل ملع ال يتلا رابخألا هذهب دمحم

 كل دايقنالا مهيلع بجوف ءاّمح هللا لوسر كنأو قداص كنأ

 ذإ َقْرَمْلا ینا تک اَول :ىلاعت لاق امك ‹كرماوأ لاثتماو

 . تايآلا «ٌرْمأْلا یوم لإ َتْيَصَم
 1 ٍةَملكِب كرسي هل نإ مرمي ةكيلملا تلا ل (208-:44)

 08 ع

 5 9 ہے نک دج صال حرم ظل لع سم وراء ور هس هيوعم د ل للا يجمل دوش

 نييرفملا نمو ةرخألاو ايدلا ىف اهيو ميَرم نبأ ىسع حيلا همسأ هم

 ي 0 يو م 4 2 رغم ل ملل ی چا ر

 مه اَذِإ ءاي ام قلي ها ِكِلَدَك لاق رب نسمي ْرَلَو دلو ىل نوک
 ا هيمو ر ر س م وواو مدس وس و وو صم جرو
 ةسروتلاو ةمجلأد بتكلا ُهُمْنَمْيَو © وك نك مل لوفي اما اما
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 0 فيك عدوي عاش و ع 2و ے4 سس اار
 متك نإ کل ةياآل كلذ ىف َّنِإ مڪو يف تورد امو نوكأت امي

 م ور دم را 4 ا ا مرح مر هلع ضاع ل 8 4*2
 مل َلِجْألَو ةا برص ىد کب امل اًهَّدَصُمَو © تنمو
 ر ا رف و ورک ر ا و ی رق ر وا 2
 نوعيطأَو هلأ وقتا مكحيَر نم ياب کت ئو مكحتلع مرح ىلا

 Grek TE رو ےک 1 ادع اک ر ر ر 4
 سحأ © ميقتسم طارص اذنه هودبعا مكحيرو نير هلا نإ ©

 نحن توبراوحلا تاق سا لإ ةكراسصتأ نم لاق َرْفكْلا منم ىَسِع 26 ر لمع رة 1 مد 102 د ء طم جم دع
if * 2 24 5-6 Kر ر  

 امہ اَكَماَ اے © تریش اتاب ٌدَسهمَأَو واب انماء ہا راصنأ
 د ا 1 هع ب رم لس جسدي عر رو

 ارركَمو © تريهشلا م اتتا لوسرلا اتعبتاو تلزأ
 2 5 ا ی ی اا 00 ےک وعد ور یر 0 5

 کیف نإ سعي هل لاک دل © َنركمْلا يح لاو هلا َرَكَحَمَو
 همي ورم د هم ع دے م دک و رو ےک چ یر

 قوه كوع نيا لعاجو اورككح يذلا سم كرهطمو لإ كعفاو
 هلسرول و ءب هل مل رک ۾ كرس جم هع 4 وے 2
 مكتيب مڪحا مكمجرم لإ مث ةَمديقْلا روي لل اورفک ذل
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 رص ص ا ر ي ب هو سم ار چ ےہ
 اونا .رذلا اًمأَو © نیرصل نم مهل امو َةَرِجالاَو ايدلا

8R 2وت ور 4  Aا  

 كرك ه٠ يشل بي ال هلو مهروجأ رهقويف تحلل ولوو
 ةكئالملا نأ ىلاعت ربخي 4 رحل ٌؤّذلَأَو ِتَيَآْلا نِي كلَيِلَع هول

 هدبع هللا ةملك وهو «ةراشب مظعأب مالسلا اهيلع ميرم ترشب
 ةملكلاب ناك هنأل « هللا ةملك يمس ءميرم نبا ىسيع هلوسرو

 هتايآ نم هللا هلعجو ءبابسألا نع ةجراخ هتلاح نأل « هللا نم

 «ميرم ىلإ مالسلا هيلع ليريج هللا لسرأف «هتاقولخم بئاجعو

 ٤١-٥۸ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ 1۳۹

 كلذ نم ةيكذلا ةخفنلا كلت اهيف تجلوف اهعرد بيج يف خفنف
 ناكف ءةيكزلا حورلا كلت اهنم هللا أشنأف ءيكزلا كلملا

 يف اهو هللا حور يمس اذهلف «ةيناحور ةدام نم أشن اًيناحور

 هللا هلعج ءايندلا يف ةميظعلا ةهاجولا هل : يأ 4ِةَرحآلاَو ايدل

 رابكلا عئارشلا باحصأ نيلسرملا نم مزعلا يلوأ دح

 قرشملا نيب ام ألم ام ركذلا نم هل هللا رشنو «عابتألاو

 نم هناوخإ ةوسأ عفشي « هللا دنع اهيجو ةرخآلا يفو «برغملاو

 اذهلف «نيملاعلا رثكأ ىلع هلضف رهظيو «نيلسرملاو نييبنلا

 هيلع وه لب «مهبر ىلإ قلخلا برقأ « هللا ىلإ نيبرقملا نم ناك
 الْهَكَو دهل يف سالا ُمَكيَو# نيبرقملا تاداس نم مالسلا

 هيف امب سانلا ملكي دارملا لب «داتعملا ميلكتلا ريغ اذهو

 هلاسرإ اذه يفف «نيلسرملا ميلكت وهو ‹مهحالفو مهحالص

 ةميظع ةيآ دهملا يف مهميلكت يفو «مهبر ىلإ قلخلا هتوعدو

 ىلع ةجح نوكتو «نونمؤملا اهب عفتني هللا تايآ نم
 نوكيلو «هللا دبع هنأو ءنيملاعلا بر لوسر هنأ «نيدناعملا

 نمي :يأ «تيِحِبّصلا نمو هب تيمر امم هتدلاول ةءاربو ةمعن

 اذه يفو ؛مهتلمج يف هلخديو «مهيلع يم نم «حالصلاب هيلع
 هيلع حيسملا ركذب هيونتلا نم نمضت ام عم ميرمل تاراشب ةدع

 يف دلولاو رب نشست دلو أو ىل ني نأ َبَر تلا٤ مالسلا
 ال ءاهنم بارغتسا اذهو ءرشبلا سم نم الإ نوكي ال ةداعلا

2 

 ىس ال ءاي ام قلي هلا كلدڪ لاق ىلاعت هللا ةردق ىف كش

 ءةداعلل قراخ رمأ اذه نأ اهربخأف ىك ىك مك لوي ام ام

 لاز كلذ نقيت نمف «نوكيف نك :هدارأ رمأ لكل لوقي نم هقلخ

 جردت نأ ىلاعت يرابلا ةمكح نمو «بجعتلاو بارغتسالا هنع

 دوجو ركذف ءهنم برغأ وه ام ىلإ بيرغلا نم دابعلا رابخأب

 ركذ مث ءرقاع رخآلاو ريبك امهدحأ نيوبأ نيب ايركز نب ىبحي

 مأ نم مالسلا هيلع ىسيع دوجو وهو «بجعأو كلذ نم برغأ
 امو ناك ءاش ام هنأو «ديري امل لاعفلا هنأ هدابع لديل «بأ الب

 هدبع ىلع ةميظعلا هتنم نع ىلاعت ربخأ مث «نكي مل أشي مل
 لمتحي 4 َبّتكلا همم :لاقف «مالسلا هيلع ىسيع هلوسرو

 ليجنالاو ةاروتلا ركذ نوكيف «باتكلا سنج دارملا نوكي نأ

 ماكحألا ىلع امهئاوتحاو امهلضفو امهفرشل ءامهل اًصيصخت
 كلذل «ميلعتلاو ليئارسإ ينب ءايبنأ اهب مكحي يتلا عئارشلاو

 دارملا نوكي نأ لمتحيو «هيناعمو هظافلأ ميلعت هيف لخدي

 مظعأ نم ةباتكلا نأل ءةباتكلا : يأ «َبتكلا ُهُمَيَمْيَول : هلوقب

 مهميلعتب هدابع ىلع ىلاعت نتما اذهلو «هدابع ىلع هللا معن
 0 قل ىلا كير نكي اأ :لاقف ءاهلزنأ ةروس لوأ يف ملقلاب

 مدع

 دارملاو راما راع ىلا ٠ مك كبو افا © يلع ْنِم ننال قل



 ثلاثلا ءزجلا

 ءاهعضاوم ءايشآلا عضوو «عرشلا رارسأ ةفرعم ةمكحلاب
 ةباتكلا هميلعتب مالسلا هيلع ىسيع ىلع اًنانتما كلذ نوكيف

 ركذ مث «هسفن يف ناسنالل لامكلا وه اذهو «ةمكحلاو ملعلاو

 «لئاضفلا نم هللا هاطعأ ام ىلع اًدتاز الضفو رخآ اًلامك هل

 بعشلا اذه ىلإ هللا هلسرأف 4َليِدْرَمِإ نب لإ اًلوْسَرَو## :لاقف
 هللا ىلإ مهوعدي مهنامز يف نيملاعلا لضفأ مه نيذلا لضافلا

 ءاقدص هيبنو اًقح هللا لوسر هنأ مهلد ام تايآلا نم هل ماقأو

 ترو مكحا لنآ هنأ ڪير ن يا كفن دَ يا : لاق اذهلو
 وكيف هيِف حسا ريطلا لكش ىلع هروصأ : يآ « اًّريط نيل
 یاو هللا نذإب ريطي حور هل اًريط :يأ لأ نئ اَ

 ينأر» هللا نذإب )منال ىمعأ دلوي يذلا وهو 4هَمَحآلا
 5 ل ا ف َنوُرِنَت امو نوكأ اَمب اسی مگشییأو ھ 7 ندب لمل

 دامجلا لعج نم مظعأ ةيآ يأو 4تينمْؤُم رك نإ مک یک كلذ

 يف ءابطألل ةردق ال يتلا تاهاعلا يوذ ءاربإو ءاًناويح

 لكف «ةيبيغلا رومألاب رابخالاو «ىتوملا ءايحإو ءاهتجلاعم
 اذإ اهب فيكف ءاهدرفمب ةميظع ةيآ رومألا هذه نم ةدحاو

 ةيعادو ناقيالل ةبجوم اهنإف ؟اهضعب اهضعب قدصو تعمتجا

 : يأ ةو ترو ىي تب ا اًكَْيَصْمَوأ» ناميإلل
 «مالسلا هيلع ىسوم هب ءاج امو ةاروتلا هب تءاج ام سنجب

 ربخي «نيقداصلا ربخ سنج نم هربخ نوكي نأ قداصلا ةمالعو

 فالخب «ضقانت الو فلاخت ريغ نم لدعلاب رمأيو «قدصلاب
 ىوعد يهو ىواعدلا مظعأ اًصوصخ «ةبذاك ىوعد ىعدا نم

 اهبحاص بذك دحأ لكل رهظي نأ دب ال اهيف بذاكلاف «ةوبنلا

 رابخأل هتقفاومو نيقداصلا رابخأل هتفلاخمو هضقانتو

 ةيهلالا ةمكحلاو ةيضاملا نئسلا بجوم اذه «نيبذاكلا

 يف بذاكلاب قداصلا هبتشي ال ذإ «هدابعب ةينابرلا ةمحرلاو

 دق هنإف «ةيئزجلا رومألا ضعب فالخب ءاّدبأ ةوبنلا ىوعد

 اهيلع بترتي هنإف ةوبنلا امأو «بذاكلاب قداصلا اهيف هبتشي

 نأ مولعمو «مهؤاقشو مهتداعسو مهلالض وأ قلخلا ةياده

 قلخلا سخا نم اهيف بذاكلاو «قلخلا لمكأ نم اهيف قداصلا

 امهنيب نوكي نأ هدابعب هتمحرو هللا ةمكحف .مهملظأو مهبذكأو

 هيلع ىسيع ربخأ مث «لقع هل نم لكل نيبتي ام قورفلا نم
 :لاقف «ةرسيو ةلوهس اهيف ةعيرش ليجنالا ةعيرش نأ مدل
 نأ ىلع كلذ لدف 4 ڪي مرح ىلا صعب مكَل ليوا

 اهل اًممتم ناك لب «ليجنالا اهخسني مل ةاروتلا ماكحأ رثكأ

 ْ اًررقمو

 بوجوو يقدص ىلع لدت يَ ني رتي نیل
 هلك كلذ نم دوصقملاو «تايآلا نم مدقت ام يهو «يعابتا

 تیتآ
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 ©9 تولا نيود هڪ وهل فسلم ْيَو

 كيد لا کی ىسى لو دلو ل نین نا بر تلا
 0 111111111 2مم یا مر

 ©3 ليج اَوةسَتلاَوةَمكِحْلاَ 7 ب کلا هملعیو

 2م sr ا ی ھر ص

 ۶ رندلاو هةمكألا خو 1 ا

 2 مر ر رع ر
 دور دامو نوک اتام ہک

 کک ا اإ

 ن
 ت همر

 فس وو ةا کج

 ا
 هودبعا ف

 هنع ىهن ام كرتو هب رمأ ام لعفب هَل افت :هلوق

 بَ قي هلآ َّنإ# هلل ةعاط لوسرلا ةعاط نإف « ينوعيطأو

 ىلع دحأ لك هب رقي يذلا ةيبوبرلا ديحوتب لدتسا وريم

 يذلا وه هللا نأ امكف ,نوكرشملا هركني يذلا ةيهلالا ديحوت

 وه نكيلف «ةنطابو ةرهاظ اًمعن انيلع معنأو انقزرو انقلخ
 ءاعدلاو ءاجرلاو فوخلاو بحلاب ههلأن يذلا اندوبعم

 ىراصنلا ىلع در اذه يفو «ةدابعلا عاونأ عيمجو ةناعتسالاو

 هنأب مالسلا هيلع هرارقإ اذهو «هّللا نبا وأ هلإ ىسيع نأب نيلئاقلا

 عبو بكل تاع وأ دبع ٍفِإ# : لاق امك «قولخم رّبدم دبع

 ساّنلِل َتْلُق َّت تف ير نأ سي هنأ لا ذلو : ىلاعت لاقو كانَ

 َلوْقَأ نأ جل وکی ام َكَيدَحْبُس لاق 5 نود نم ِنْبَهْلِ أَو نودا

 الإ مك تلك ام هلوق ىلإ 4مم د مق تك نإ يح ىل سلا

 ةدابع : يأ «اَده# 0 4کرو ی 59 هس أودبعأ نأ وي قرم 7

 هللا ىلإ لصوم 4# ٌمِيِقَّيْسُس طرص# هلوسر ةعاطو هاوقتو هللا

 «ميحجلا ىلإ ةلصوم قرط يهف كلذ ادع امو «هتنج ىلإو

 دايقنالا مدع مهنم ىأر : يأ َرْئُكْلا ميم ىتيع یسح امل

 َلاَقأل كلذ يف وعسو هلتقب اومهو «نيبم رحس اذه اولاقو «هل



 كلاثلا ءزجلا

 هللا نيد ةرصنب يعم موقيو يننواعي نم 4آ لإ ۍراکصنآ
 ي أ داصصتأ نع راصنألا مهو + َتُوِراَوحْل تاق

 اتك 4اب اَنَماَء# :اولاقو .كلذب اوماقو هعم

 7 ديحوتب ةداهشلا ىهو «ةعفانلا ةداهشلا : يأ *تريهّتلأ

 رعب سيخ عج اونا املخ كلل مالا عيب ار يتلو

 ترفكو ليئارسإ ىنب

 ىلع هرصنب اونمآ نيذلا هللا ديأف ناتفئاطلا تلتتقاف «ةفئاط

 :انه ىلاعت لاق اذهلف «نيرهاظ اوحبصأف ع

 هرون ءافطإو هللا يبن لتق ةدارإب رافكلا :يأ ة«ًارركمو#»

 يع هن مهركم ىلع مهل ءازج مهب 4ا ٌرَكحَبرل
 ذا نيرساخ اوبلقناف E هللا در 4 نكمل

 َندْلا تري َكَرَهِطمَد لِ كمارو کیی ّْنِإ عسي هلأ لاق

 ىلع ههبش يقلأو «هيلإ ىسيع هلوسرو هدبع هللا عفرف ادر

 اوؤابو ءهوبلصو هولتقف هيلع ههبش يقلأ نم
 اَمَو ُهوُلْكَك امو# هللا لاق « هللا لوسر هنأ مهتينب ا مثالاب

 ىلاعت هللا ولع ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو 4م يس نك وبك
 صوصنلا كلذ ىلع تلد امك «ةقيقح هشرع 0 هئاوتساو

 لوبقلاب ةنسلا لهأ اهاقلت يتلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا

 نأ هتزع نمو ءاّرهاق اًيوق اًريزع هللا ناكو «ميلستلاو ناميالاو

 لق نع بهل حاملا مدعو مزاعتلا مهمزغ دعب ليئازسإ يف ب فك

 نب ٌتَْفَكَح ذإَو# :ىلاعت لاق امك ی
 رر

 اده نإ هم ارك بيل َلاَقَف تسلب مهتْنج ذإ كنع َلِيِمََرَسِإ

 مظعأ هلو ءاهعضاوم ءايشألا عضي ميكح + فر نيالا

 امك ءهبشلا يف اوعقوف «ليئارسإ ينب ىلع هبشلا ءاقلإ يف ةمكح

 کک هم س ین و اوفا یا نول : ىلاعت لاق
 اوما نذل لعاجوإا : ىلاعت لاق مث ا هو اَلا ليك ال

 9 ديأ هللا نأ مدقتو «ةَمديِتْلا روب لإ ارك تلا و

 هيلع ىسيعل نيبستنملا ىراصنلا نإ مث «نيرفاكلا ىلع مهنم
 عابتا ىلإ برقأ ىراصنلا نوكل دوهيلل نيرهاق اولازي مل مالسلا
 ناكف لَك اًدمحم انيبن هللا ثعب ىتح «دوهیلا نم ىسيع

 مهرصنو هللا مهديأف «ةقيقح ىسيعل نيعبتملا مه نوملسملا
 ضعب يف لصحي امنإو «رافكلا رئاسو ىراصنلاو دوهيلا ىلع
 «نيملسملا ىلع مهريغو ىراصنلا نم رافكلا ةلادإ نامزألا

 ل رش لب لوسرلا عابتال مهكرت ىلع ةبوقعو هللا نم ةمكح
 اعني کب او اهلك الخلا رس یا 4 جنت
 غر بيطملا او دعت قحبلا نأ نعدي لك ل د هيف رَت

 نع ربخأ مث «ناهرب ىلإ جاتحت ىواعد درجم اذهو «ءىطخم

 : يأ «ًاورفك نذلا امف :لاقف «لدعلاو طسقلاب مهنيب همكح

 اوذخأف «هريغ
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 8 رج رع قا لا دب رع بخ“ سب

 9 نطل بحي 4 ال هاو مهروجأ هيف

 تي رکنا اتیا هلع هولنت كلذ

 لاف بار نی کلک ما کمک ادو یسک

 ) هس ك5 كيت ذعلا 4 کیت

 و

 وف

 4 ر س صج

 4 ةرضكلاو ايدلا ىف ادد ابدع مهب فل هلسرو هتایآو هللاب ل رر

 تابوقعلاو عراوقلا نم هب هللا مهباصأ ام وهف ءايندلا باذع امأ

 باذع نم جذومن وه امم كلذ ريغو «لذلاو لتقلاو ةدهاشملا

 ةبيصملاو ىربكلا ةماطلا وهف ةرخآلا باذع امأو «ةرخآلا

 مهنامرحو رابجلا بضغو رانلا باذع وهو الأ «ىمظعلا

 باذع نم مهنورصني )رص ني ممل امو راربألا باوث

 مهوذختا ام الو « هللا دنع مهل ءاعفش مهنأ اومعز نم ال للا

 مهسفنأ الو «مهئابرقأو مهتاقدصأ الو «هنود نم ءايلوأ

 هلسرو هبتكو هتکئالمو هللاب (اونسما١٤ تیز اسار «نورصني

 هب ناميإلاب هللا رمأ امم كلذ ريغو توملا دعب ثعبلاو
 تءاج يتلا ةيندبلاو ةيلوقلاو ةيبلقلا «ِتَحِلَصلأ أوُنِمعَو

 رهيو نيملاعلا بر اضر اهب اودصقو «نولسرملا اهعرشب

 باوث ايندلا يف مهل لصحي هنأ ىلع كلذ لد 4ممج

 امنإو «ةبيطلا ةايحلاو رصنلاو زازعإلاو ماركالا نم مهلامعأل
 تاريخلا نم

 نم مهديزيو هلمع رجأ لماع لك مهنم يطعيف ءاّرفوم اًرضحم
 مهيلع لحيو مهضغبي لب نطل بحي ل لَو همركو هلضف

 هومدق ام نودجي «ةمايقلا موي روجألا ةيفوت



 ثلاثلا ءزجلا

 * کلا وڌو ِت تيل نم ع هولك َكِنَو# هباذعو هطخس يس <

 لزنأ ثيح «هتمأ ىلعو هلي دمحم هلوسر ىلع ةميظع هلم اذهو

 لصفملا «نقتملا مكحملا «ميكحلا ركذلا اذه مهيلع

 امو «نيمدقألا ءايبنألا رابخأو مارحلاو لالحلاو ماكحألل

 تازعملاو تانيبلا تايالا نم مهيديأ ىلع هللا ىرجأ

 رابخألا نم انعفني ام لك انيلع صقي نآرقلا اذهف «تارهابلا

 وه ام داؤفلا تيبثتو ةربعلاو ملعلا اهيف لصحيف «ماكحألاو

 : ىلاعت لاق مث «دابعلا بر ةمحر مظعأ نم

 نم ملح مدا ٍلَثَمَك وا دع ئَسِع َلَكَم بلل (10.59)

 برملا نم م ی لف کیر نم قلا 0 نوي یک ول لاق مش پار

 مالسلا هيلع ىسيعب نيمعازلا ىراصنلا ىلع اًجتحم ىلاعت ربخي

 هل با ا ومعي ليدي .ةهبش الو ناهرب ريغب «قحب هل سيل ام
 «ةيبوبرلا يف هلل اكيرش وأ هللا نبا نوكي نأ كلذب قحتس تسا دلاو

 نم كلذك هقلخ نأل ءةجح نوكي نأ اًلضف ةهبشب سيل اذهو

 عيمج نأو «ريبدتلاو قلخلاب هللا درفت ىلع ةلادلا هللا تايآ

 مهلوق ضيقن ىلع وهف «هتدارإل تا بابسألا

 اال اًدحأ نأ ىلعو «لدأ

 يا رو ال جن ب قل اقام ادن هلع رقاق ذهب كرا ناز

 ام مدآل بجوي ال كلذ ناك اذإف «مأ نم الو

 هوجولا نم هجوب هلل ةكراشملا قحتسي

 يف ىراصنلا همعز

 نار تاي قف جا الب مأ نم قولخملا حيسملاف «حيسملا
 اهؤاعداف ‹«حيسملا يف ةيهلالاو ةونبلا ءاعدا حص نإف «ىرحأو

 4 :ىلاعت لاق اذهلف «ىرحأو ىلوأ باب نم مدآ يف

 ٠ وکی یک ل لق د باو ني ملک مَ لکم رکا دنع سبع
 حيسملا نأش نم هب كانربخأ يذلا اذه یا 4 كبَر نم نَحْل

 نم هنوكل «قدصلا بتر ىلعأ يف يذلا قحلا وه مالسلا هيلع

 مكيلع ّيصق نأ كتمألو كل ةصاخلا هتيبرت ةلمج نم يذلا كبر

 برملا س لكم الل مالسلا مهيلع ءايبنألا رابخأ نم ّنصق ام
 امو ةيآلا هذه يفو كبر هب كربخأ امم ءيش يف نيكاشلا يأ

 هنأ ىلع ةلدآلا تضاف انآ رينو ترج عاق ناع ليلو اھا

 نأ بجي هنإف ءاهريغو دئاقعلا لئاسم نم دبعلا هب مزجو قح
 يهف هيلع دروت ةهبش لكو «لطاب وهف هضراع ام لك نأب مزجي
 هزجع هل بجوي الف « ءال مأ اهلح ىلع دبعلا ردق ءاوس «ةدساف

 «لطاب وهف قحلا فلاخ ام نأل هملع اميف حدقلا اهّلح نع

 ةدعاقلا هذهبو 4َ ر نَحْلا دعب ادام :ىلاعت لاق

 نوملكتملا اهدروي ةريثك تالاكشإ ناسنالا نع ٌلحنت ةيعرشلا

 الإو ءهنم عربت وهف ناسنإلا اهلح نإ ءنويقطنملا اهبتريو
e 
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 7 نإ © میلا يملا ره هلآ كرإو ها الإ ول نم امو کلا

 ىسيع يف (ياَ و كلداج #4 : يأ #ةرينشلاب لع ها
 قوف هعفر لب «ةيدوبعلا ةلزنم قوف هنأ معزو «مالسلا هيلع

 هلوسرو هللادبع هنأب « مليلا ت كج ام دب نيل هتلزنم

 معنأ دبع هنأ ىلع ةلادلا ةلدألا نم كدنع ام كلداج نمل تنيبو

 «ينيقيلا ملعلا اذه يف كعبتي مل نم دانع ىلع لد «هيلع هللا

 نأل ءوه اهديفتسي الو اهديفتست ةدئاف هتلداجم يف قبي ملف

 «هلوسرو هلل قاشم دناعم لادج هيف هلادجف «نيبت دق قحلا

 «ةليح هيف سيل اذهف «هللا لزنأ ام عابتا ال «هاوه عابتا هدصق

 هللا نوعديف «هتنعالمو هتلهابم ىلإ لقتني نأ هيبن هللا رمأف

 نم بذاكلا ىلع هتبوقعو هتنعل لعجي نأ هيلإ نولهتبيو

 ءءاسنلاو ءانبألاو دالوألا نم هيلإ سانلا بحأو وه «نيقيرفلا

 اوملعو ءاولكنو اوضرعأو اولوتف كلذ ىلإ ةي يبنلا مهاعدف

 الهأ اودجي ملف مهدالوأو مهيلهأ ىلإ اوعجر هونعال نإ مهنأ

 مهمزج عم مهنيدب اوضرف «ةبوقعلاب اولجوعو الام الو
 نقل :ىلاعت لاق اذهلف ءدانعلاو داسفلا ةياغ اذهو «هنالطبب

 ءةبوقعلا دشأ كلذ ىلع مهبقاعيف كرما يلع هَ نم اوو
 صصَقْلا # وه هدابع ىلع هللا هصق يذلا %4 اَ ل ىلاعت ربخأو

 لطاب وهف هضقانيو هفلاخي امم مهيلع ّصقي صصق لكو وْ
 يغبنت ال يذلا اًمح دوبعملا هولأملا وهف د لإ ِهَلِإ نم ابل
 تكرإو# ةدابعلا نم ةرذ لاقثم هريغ قحتسي الو «هل الإ ةدابعلا

 ءيش لك هل عضخو ءيش لك رهق يذلا «ُديرَمْلا ره هلا

 يف ةماتلا ةمكحلا هلو ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا مك

 مهنولداجيو مهنولتاقي «نيرفاكلاب نينمؤملا ءالتبا

 . "”لعفلاو لوقلاب مهنودهاجيو
 2 اَنَنَِب لوس رتملڪ لإ اوات بتكلا لها نُقل (15)

 نأ است كيتي دمك 3 ي الو ايس ءوي كر الو لا الإ دیم کا

 : يأ تويم اب اھا اووم الوب نیک لآ ند ن
 موس رةملڪ لإ ولات ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأل

 قفتا يتلا ةملكلا يهو اهيلع عمتجن اومله : يأ ركبوا
 نودناعملا الإ اهفلاخي ملو .«نولسرملاو ءايبنألا اهيلع
 اننيب ةكرتشم لب ءرخآلا نود اندحأب ةصتخم تسيل «نولاضلاو

 «لادجلا يف فاصنالاو لاقملا يف لدعلا نم اذهو «مكنيبو

 درفنف اً م وہ رش الو هَل لإ ديس لا : : هلوقب اهرسف مث

 اًمو# :هلوق ريسفت رخأ دقف «ريسي ريخأتو ميدقت تايآلا هذه ريسفت يف (۱)

 . هيلع يه ام ىلع اهتيقبأ دقو أ دّلإ يل نم



 ثلاثلا ءزجلا

 هب كرشن الو «ءاجرلاو فوخلاو بحلاب هصخنو «ةدابعلاب هللا

 الو اًناويح الو اًنئو الو اًمنص الو اّيلو الو اًكلم الو این

 نوكت لب هلأ نود ني بابر اضن اسب ّدِحَتَي الو» اًدامج
 ةيصعم يف نيقولخملا عيطن الف ءهلسرلو هلل اهلك ةعاطلا

 اذإف «ةيبوبرلا ةلزنم يف نيقولخملل لعج كلذ نأل «قلاخلا

 وناك اوباجأ نإف كلذ ىلإ مهريغ وأ باتكلا لهأ يعد

 مهف اولوت ناو مكيلع ام مهيلعو مكل ام مهل .مكلثم
 لعلو «نوملسم مكنأ مهودهشأف «مهءاوهأ نوعبتم نودناعم

 ىلع ملعلا لهأ متنأو كلذ مهل متلق اذإ مكنأ كلذ يف ةدئافلا

 امك ؛مهيلع ةجحلا ةماقإ ىلع ةدايز كلذ ناك «ةقيقحلا

 مكنإف اًضيأو «نيدناعملا ىلع ةجح ملعلا لهأب ىلاعت دهشتسا

 مدعل مكريغ مالسإ مدعب هللا أبعي الف متنمآو متنأ متملسأ اذإ

 ال وأ وب نیا لف :ىلاعت لاق امك «مهتيوط ثبخلو مهئاكز
 احس ناقل ورح ْمَلَع لشي اد ولن ني معلا او أ ن اوف
 امم ةيناميإلا ةديقعلا ىلع تاهبشلا دورو يف نإف اًضيأو ءةيآلا

 هنيقيب اًرابخإ ءهمالسإب نلعيو هناميإ ددجي نأ نمؤملل بجوي
 .هبر ةمعنل اًركشو

 مِهيإ ف ترجاعُت مل بتلا ماي (518-5)
 ه تروق نأ ودغب م لإ ٌليجنإلاو ةو تل

 يلو ایام الو يروي میوان ناک ام © وقت اک ناو مکی
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 امل *َينيؤُمْلا لو و أوما زاد يلا ادعو ُهوعبَأ
 ءىنارصن هنأ ىراصتلاو ءاّيدوهي ناك ميهاربإ نأ دوهيلا

 ةثالث نم مهتلداجمو مهتجاحم ىلاعت در «كلذ ىلع اولداجو

 مهل سيل رمأ يف لادج ميهاربإ يف مهلادج نأ :اهدحأ «هجوأ

 يف اولداجيو اوجتحي نأ مهل حمسي الو مهل نكمي الف «ملع هب
 ةاروتلا ماكحأ ىف اولداج مهو «هنع بناجأ مه رمأ

 يف ةجاحملا مهعم سيلف ءاوباصأ مأ اوأطخأ ءاوس «ليجنالاو

 ماكحأ ىلإ نوبستني دوهيلا نأ : يناثلا هجولا «ميهاربإ نأش

 ةاروتلاو «ليجنإلا ماكحأ ىلإ نوبستني ىراصنلاو «ةاروتلا

 ميهاربإ نوبسني فيكف «ميهاربإ دعب نم الإ الزنأ ام ليجنالاو
 :لاق اذهلف !؟لقعي :اذه لهف .مهيلع مدقتم مهلبق وهو لإ

 «كلذ اولوقت مل نولوقت ام متلقع ولف :يأ #َنوُلَقَس الفأل
 ىراصنلاو دوهيلا نم هليلخ أرب ىلاعت هللا نأ :ثلاثلا هجولا
 نم هب سانلا ىلوأ لعجو ءاّملسم اًمينح هلعجو «نيكرشملاو

 مهف «هعم نمآ نمو ةي دمحم وهو يبنلا اذهو هتمأ نم هب نمآ

 مهيلو ىلاعت هللاو «مهريغ نم هب ىلوأ مهو «هوعبتا نيذلا

 ٦٥-۷٤ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -#” س 1١0
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 مامو قحْلا صصقلا وهل اًذنهَنِإ
A LN N SCR! E9€ نيم عا واو نم © ملایا مج ب  

 رکو ای موس تماڪ لاو لاَت يدكلاَلْهأتيْلق ص عرس رے لس تحرس کک ےک کر 4 م س حرص ل جر
 اَنْضَعَب دخيل و اک وب رش الو هلا الادب ا هي رع ل ع هلا م 4

 ر

 وم
 3 ر ےک کو ا ہی

 وهل هلا تو هللا الاول
 رس هر صدر س6

 ہو ر و هوو دوت زرہ سل س ل د 4 ہے ر و ر وود
 تنو مل عی هاو م عب مک سیل امین وجاحت ملف مْلِع
 sS E 2g A A FSS 2 2 حس

 اکی کلو اينارصن الو ایدی ميهر كَم نوماعتال
 04 2 - و22 ر رک دے

 ۴ ر سالا وأ 3€ کرمان امو املس افي
 2ر ناو اونم و ب سه ور د 012

 وهلو اونما<تذأاوىَدلا اذلهو هوعبتاَنِدَلل ميِهبِإِب 4
 دژ وير لس سوم | 24ج سىس سا كهل 500
 کنول ضو بتلا لها نم ةَمياَطَسَدَو 8€ َنيِنِمَُمْل
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 رم 4 ر مج حرس سس رو وو 4 2

 لاكي 6© تورعشامو مهنا لات ولِضَياَمَو
 ےک KA 7 ىف سس رے ےس چم
 9€ توده منو وا تیا ورک مل ينك

 دوهيلاك هرهظ ءارو هتلم ذبن نم امأو «مهديؤمو مهرصانو
 الو «مهنم سیلو ميهاربإ نم اوسيلف «نيكرشملاو ىراصنلاو

 «ملع ريغب ةلداجملاو ةجاحملا نع يهنلا ىلع تايآلا هذه

 ريثك درل قيرط هنأو «خيراتلا ملع ىلع ٌثح اًضيأ اهيفو «هيف هل

 نم ملع ام فلاخت يتلا ىواعدلاو ةلطابلا لاوقألا نم

 : ىلاعت لاق مث « خيراتلا

 انو س رل بتكلا لكأ ن ةئ تدو#» 0/4-19)

 تروُركَت مل ٍبتكلا کاکی ٠ تورش امو مهسا لإ توني
 علا توشي مل بتكلا لهي ٠ توش مو لل تاک
 بكل ٍلْهَآ نم هياط تاو © ومف ساو یا ومو للأب

 همم عم 7 يم لل < + م هرب ل 16 رصد ف لع یار قار
 لعل محا اوراد ٍراَهَتلا هجو اوما تدل لع لرنأ ىلا أنما“

 مهلعل مرخاء

 ر ب روو ب هر ر شام سا نك او ءا بدل 5

 نأ هلأ ىَده ئدهلا َّنِإ لق کنید عيت نمل الإ ونموت الو © َنوُعِحي
 > م يا هب توما ے 2 r ا وو

 هلأ ديب ضل نل لف ْمُكَيَر دنع وجاب وأ ميتوأ آم َلْثِم دحآ وي
5 

 رع وهمس ويس امس رو هع دول وو جب رت ل وكول rar ا حو
 وذ هاو ءاي س ديم صحي © ٌميِلع عو هللاو ءا نم هيتؤي

 هذه ركم نع نينمؤملا هدابع ىلاعت رذحي ريما ٍلَضَعْل را 1



 ثلاثلا ءزحلا

 «مكولضي نأ نودوي مهنأو «باتكلا لهأ نم ةثيبخلا ةفئاطلا

 ودرب ول بتكلا لَهَا ٿِ دَ ٌدَو» :ىلاعت لاق امك
 ىعس اًئيش دو نم نأ مولعملا نمو اراک کیمیا دب ني
 اهدهج لذبتو ىعست ةفئاطلا هذهف «هدارم ليصحت ىلع هدهجب

 «هيلع نوردقي قرط لكب مهيلع هبشلا لاخدإو نينمؤملا در يف

 اذهلف ءهلهأب الإ ئيسلا ركملا قيحي ال هنأ هللا فطل نم نكلو

 لالضإ يف مهيعسف «َُهَشَنأ لإ ونتي امر :ىلاعت لاق
 لاق «مهل باذع ةدايزو مهسفنأ لالض يف ةدايز نينمؤملا

 قوه ابدع مهند هلآ لیس نع أوُدصصو اوُرْنَك تريدلا# : ىلاعت
 مهنأ كلذب 4توُرعْشي امو## تودي اواك اَمِب ِباَدَعْل

 لَهَا ايش مكنورضي ال مهنأو «مهسفنأ ررض يف نوعسي

 يذلا ام :يأ توده مو فأ تيا تورت مل بتلا
 «لطاب هيلع متنأ ام نأب مكملع عم هللا تايآب رفكلا ىلإ مكاعد

 لب «هيف نوكشت ال يذلا قحلا وه لَك دمحم هب مكءاج ام نأو
 «تاقوألا ضعب يف ضعب ىلإ مكضعب هب رسيو «هب نودهشت

 ءقلخلا مهلالضإ ىلع مهخبو مث «مهلالض نع مهيهن اذهف
 ىلا َتومثُكَتَو لطلبلاب قلا توس مل بتكلا لَها :لاقف

 نامتك ىلعو لطابلاب قحلا سبل ىلع مهخبوف 4َنومَلَمَت ٌمْشََو
 نإف «مهيلإ بستنا نم نولضي نيرمألا نيذهب مهنأل «قحلا
 اوقبأ لب ءامهنيب اوزيمي ملف لطابلاب قحلا اوسبل اذإ ءاملعلا

 بترت «هراهظإ مهيلع بجي يذلا قحلا اومتكو ءاّمهبم رمألا

 دتهي ملو «بترت ام لطابلا روهظو قحلا ءافخ نم كلذ ىلع
 دوصقملاو «هورثؤي ىتح هتفرعمل قحلا نوديري نيذلا ماوعلا

 اوزيميو «هب اونلعيو قحلا سانلل اورهظي نأ ملعلا لهأ نم
 لالحلاو «بيطلا نم ثيبخلا اورهظيو ءلطابلا نم قحلا

 يدتهيل .ةدسافلا دئاقعلا نم ةحيحصلا دئاقعلاو «مارحلاو

 «نيدناعملا ىلع ةجحلا موقتو «نولاضلا عجريو «نودتهملا

 سين مَ بتكلا أوثوأ ذَا يكب هَ ّدَع إو : ىلاعت لاق

 تمه ام نع ىلاعت ربخأ مث مورو ءار هوُدَبَم مک اك
 :لاقف «نينمؤملاب ركملا ةدارإو «ةئيبخلا ةفئاطلا هذه هب

 اونَماَء دل ىلع لِ ۍرلاپ انواع بتكلا لم نم ُدَمِلَط تال

 هجو ىلع مهنيد يف اولخدا : يأ # مرا ْأَوتْكَأَو راهتلا هجو
 هنم اوجرخاف راهنلا رخآ ناك اذإف «راهنلا لوأ ديكلاو ركملا

 امل اًحيحص ناك ول نولوقيف «مهنيد نع «توُمجَنَي ْمُهَلَعَل
 اًبجع «هودارأ يذلا اذه «باتكلاو ملعلا لهأ هنم جرخ

 مهنوعباتيو «مهب مهنظ نونسحيس سانلا نأ اًنظو «مهسفنأب

 ولو هرون متي نأ الإ هللا ىبأي نكلو «هنولعفيو هنولوقي ام ىلع
 يت نمل الإ ايون ال ضعبل مهضعب لاق «و# نورفاكلا هرك

 ۹-۷4 :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت 7 ١5١

 شط قدومك لکا حل ت وسی مل یک لاکا

 هو هام رس جرو چ > ىلا ل سه 1 يد FR س و1 ع حى عر

 أونماءبنتكلا لهأ نم ةَفياط تلاقو 3 :مكنأو
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 .هرخاءاورفكأو ِراَهَتلأ هجو أوما ذآ ىلع لأ <
e 24و د  NSيا جر عسر  

 نفتي يت نمل اَلِإأَوِمٌوتاَلَو 3€ وعبل
 رع SES عسر > 2+ م>و 2 م ماو جم

 قوُجاَحيوأ ميتوأ ام مدح تود نأ هلا ى ده یدل
 . 1 RTE aرس  A fمر f ATA ا

Stەم 1  aEا ر و ےہ کک  

 لضفلا وذ هاو ءا سديم صحي @ ٌميلَع

 < ے رر 2 2 ص | © ها AS و
 راطنقبهنم نِنَم بتکلا لهأ ْنِمَو %3 ميظعلا

 و ر چ < 5 ھے
 4 !ودودال راتیدب هما نام مهمو كيلو
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 OSS ر در وو ر م صحو م £ ۸ وے او ص

 09 توملعي مهو ب ذکلا وتلا لع تولوق و لیس
 < مح RL ARI I e f مع ع
 دل aS 3 aE نإ 2آ نيقتملا بحي هلا ناف نقتاو ءہدھعب فوأ ّنَم لب

 04 کک ی سوكر هم هد اع قیر 3م

 أ اليلقانمث ْمِهنْمْيَأَو هللا د هعب نورتي نيل

 مل رظنيو هلا مه مرڪ ےیل و ةرخكلاف مه قل

 09 ے ي ادهكو زوما وسبل
 عيت نم الإ اوقدصت الو اونئمطت الو اوقثت ال :يأ 4تی

 نم ريغو مكريغ متربخأ اذإ مكنإف «مكرمأ '')اومتكاو «مكنيد
 اوراصف مكل لصح ام ملعلا نم مهل لصح مكتيد ىلع وه
 تماق اهنأ مكيلع اودهشو مكبر دنع مكوجاح وأ «مكلثم

 مهنأ لصاحلاف «هوعبتت ملف ىدهلا مكل نيبتو «ةجحلا مكيلع
 مهنع اًعطاق ملعلا نم مهعم امب نينمؤملا رابخإ مدع اولعج
 ابجومو «مهدنع الإ نوكي ال مهمعزب ملعلا نأل «ملعلا

 ةدامف هنأ ىَدُه ئىَدهْلا# ناب مهيلع هللا درف «مهيلع ةجحلل

 ملع امإ ىدهلا نإف «ىدتها نم لكل ىلاعت هللا نم ىدهلا

 الو هللا لسر هب تءاج ام الإ ملع الو «هراثيإ وأ «قحلا

 الإ ملعلا نم اوتؤي مل باتكلا لهأو «هللا هقفو نم الإ قفوم

 ءوسو مهتاين ثبخل هنم مهظح عطقنا دقف قيفوتلا امأو ءاّيلق
 نم - دمحلا هللو - مهل لصح دقف ةمألا هذه امأو «مهدصاقم

 هب اوقاف ام كلذب لمعلا عم فراعملاو مولعلا نم هللا ةياده

 رمأب نودهي نيذلا ةادهلا مه اوناكف ءدحأ لك ىلع اوزربو

 )١( مكنيد عبت نم ريغ نع مكرمأ اومتكاو :- ملعأ هللاو - دارملا .



 كلاثلا ءزجلا

 لاق اذهلف «ميظعلا هناسحإو اهيلع هللا لضف نم اذهو «هللا

 ىلع نسحي يذلا وه هللا : يأ هنأ ديب َّلَضَمْلأ َّنِإ لف :ىلاعت

 ل هبابسأب ىتأ نمم كتي نم ویب ناسحالا عاونأب هدابع
 ناسحالل حلصي نمب ©ُمِلَعل ناسحالا ريثك لضفلا حس
 س هتم خر صا # هايإ همرحيف ةقحتسي ال نمو ‹ هيطعيف

 ةلصتم ايندلا يف نوكت يتلا ةقلطملا هتمحرب : يأ 4كم

 لَمْ وذ ُهَّلآَو# هتاممتمو نيدلا ةمعن يهو «ةرخآلاب

 لب «رشب بلقب رطخي الو «نوفصاولا هفصي ال يذلا 4 ِويِظَمْل

 لك تعسو انبر «هملع هيلإ لصو ام ىلإ هناسحإو هلضف لصو
 . املعو ةمحر ءيش

 كي وروي 5 2 A نإ نم بنتك ١ له مآ نموا مابا ا ه١
ORر ر ر  

 كلذ أمياق هبل ا AS نإ ّنَم مُهنِمَو

 ٌبِذَكْلا هلأ لع تولوقیو لیس َسيمْأْلا ىف اتع سی أونا دمنا ر ق فيا يعزل ر رع م 5
 ا ا ار ر ا اک ديد يص ور ا ر

 هَل 1 قتتاو ودهم قوأ نم لب © توملعی مهو
 سد مے عە

 و هلآ دهعب نورتشم َندَلَأ ل
 ور ر

 يف ْمُهَل َقَلَخ آل كلل وأ اليلق انمث مِهنَمَي

 هيَ ل ْمُهُمْلَكَُي لو رخل

 ىف باتكلا لهأ لاح نع ىلاعت ربخي 4مي ُباَدَع ْمُهَلَو

 ل يف مهتنايخ ركذ امل «لاومألا يف ةنايخلاو ءافولا

 نأو «نيمألاو نئاخلا مهنم نأ ربخأف «قحلا مهمتكو مهركمو

 وهو # وروي ريثكلا لاملا وهو # ٍراَطِقِ ُهَنُمأَت نإ نمو مهنم

 ال راد هما نإ نمل مهنمو «ىلوأ باب نم هنود ام ءادأ ىلع

 ءىرحأو ىلوأ باب نم هقوف ام ءادأ مدع ىلع وهو كَل ووو
 هنأ اومعز مهنأب مكيلإ ءافولا مدعو ةنايخلا مهل بجوأ يذلاو

 يف مثإ مهيلع سيل :يأ يبس لا ف مهيلع 4س
 مهيأرو دسافلا مهمعزب مهنأل مهيلإ مهلاومأ ءادأ مدع

 ةياغ يف مهسفنأ اوأرو «راقتحالا ةياغ مهورقتحا دق دساكلا

 «ةمرح نييمألل اوعي ملف ؛قوزقحالا ءالدألا معو حلا

 ناكو «هلح داقتعاو مارحلا لكأ نيب اوعمجف «كلذ اوزاجأو
 دق ةمرحملا ءايشألا للحي يذلا ملاعلا نأل « هللا ىلع اًبذك اذه

 نع ربخي سيل هللا مكح نع ربخي هنأ مولعم سانلا دنع ناك

 هلأ لع تولوقيو# :لاق اذهلف .بذكلا وه كلذو ءهسفن
 الب هللا ىلع لوقلا نم ام مظعأ اذهو تومي مهو َبِزَكْل

 سيل : يأ *ّقج# :لاقف ل «ملع

 لب «جرح نييمألا يف مكيلع سيل هنأ نومعزت امك رمألا

 . مثالا دشأو جرحلا مظعأ كلذ يف مكيلغ

 نيب يذلا دهعلا لمشي دهعلاو 4َقَتأَو ودهم َقْوَأ نمل
 ءهقح نم دبعلا ىلع هللا هبجوأ ام عيمج وهو «هبر نيبو دبعلا

 اذه يف نوكت ئوقتلاو «دابعلا نيبو هنيب يذلا دهعلا لمشيو

 إ
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 «هبر نيبو دبعلا نيب يتلا يصاعملا ءاقتا ىلإ عجرت «عضوملا

 نيذلا نيقتملا نم هنإف كلذك ناك نمف «قلخلا نيبو هنيبو

 لاق نمف «مهريغ وأ نييمألا نم اوناك ءاوس «ىلاعت هللا مهبحي

 ملف « هللا قتي ر ملو هدهعب فوي ملف < «ليبس نييمألا يف انيلع سيل

 دق نوييمألا ناك اذإو « هللا هضغبي نمم لب «هللا هبحي نمم نكي

 لاومألا ىلع ءىرجتلا مدعو هللا ىوقتبو دوهعلا ءافوب اوفرع

 مهل تدعأ نيذلا نيقتملا « هلل نيبوبحملا مه اوناك «ةمرتحملا

 نولوقي نيذلا فالخب «مهلجأو هللا قلخ لضفأ اوناكو «ةنجلا

 كر اولا يف الوصال ينال «ليبس نييمألا يف انيلع سيل
 لك كلذ يف لخديو لی است

 قح وأ هللا قح نم هكرت ام ةلباقم يف ايندلا نم اًئيش ذخأ نم
 وهف موصعم لام اهب عطتقي نیمی ىلع فلح نم كلذكو «هدابع
 ال : يأ «ّرْضآلا يف َمُهَك كح ل ءالؤهف «ةيآلا هذه يف لخاد

 ةمايقلا موي هلأ رملي الو ريخلا نم مهل بيصن
 مهبر اضر ىلع مهسفنأ ىوه مهميدقتل ءاًطخسو مهيلع اًبضغ
 مهبويع ليزي الو «مهبونذ نم مهرهطي :يأ م الوو

 وهو «نادبألاو بولقلل عجوم : يأ 4ديا ب اَذَع َمُهَلَو

 هللا لأسن «ملهج باذعو «باجحلاو طخسلا باذع

 . ةيفاعلا

 نم ويستل بتكْلاب مهلا دولي اًضيِرفَل رهن نو (۷۸)

E Eاقر دل( دع قرم  

 نأ ىلاعت ربخي 4# َنوُمَلْعَي َمُهَو بكل َلَع َنوُلوُقَيَو هلأ دنع نم

 هنوليمي : يأ «باتكلاب مهتنسلأ 5 اًقيرف باتكلا لهأ نم
 فيرحتلاو ىللا لمشي اذهو «هب دوصقملا نع هنوفرحيو

 ا نيالا مو جلا 1 كلو اج انور هل قلل
 0 ءالؤهو «هماهفإو اهنم دارملا مهفو ءاهرييغت مدعو

 إو اًضيرعت امإ «باتكلا نم دارملا ريغ اومهفأو ةيضقلا
 0و ا و

 سيلو « هللا باتك نم دارملا وه هنأ مكنومهويو مهتنسلأ نوولي
 هللا دنع نم وه َتوُلوُمَيَو# : مهلوق يف حيرصتلاو ءدارملا وه

 اذهو 4َتوُمكْنَي ْمُهَو بكل ولا ىلع َنوُلوُفَيَو لا دنع نم وه امو
 نم ير «ملع الب هللا ىلع لوقي نمم اًمرج مظعأ

 ىنعملا تابثإو «قحلا ىنعملا يفن نيب نوعمجيف بذكلا هللا
 «دتساقلا ئتحسلا ىلع قحلا ىلع لادلا:ظفللا ليزتتو 6 لطابلا
 .كلذب مهملع عم

 مكَحْلاو بتكلا هلا ُهَيَيْؤي نأ ٍرَشِل نك ا ۸ ۷۹)

 اک کلر و هلأ نود نم یل اًداكبع اوُيوك ساكني لوق مش ةوہشلاو
 وسرد 2 امير تنك نول لكل

 اَنَمَك ممم 4 هلل دعب نور يدل

 کلا ھل

 لَو © امي نعبر
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 ل نة ٠ لقال ا م ذهب رفکلاب مكفأيأ ا يتلا هكا اوُدِحَنَت نأ مكرمأي

 SS ل م

 دمحم اي ديرتأ :هتعاط ىلإ مهاعدو هب ناميالاب مهرمأ امل كي
 عنتمي : يأ # رسل نك ا :هلوقف هللا عم كدبعن نأ

 مل ام هميلعتو باتكلا لازنإب هيلع هللا نم رشب ىلع ليحتسيو

 نم ىل ادا انک اکل لوني نأ لخلل هلاسرإو ملعي نكي

 ءايبنألا دحأ نم هرودص لاحملا لحمأ نم اذهف أ نود

 ىلع رماوألا حبقأ اذه نأل «مالسلاو ةالصلا لضفأ مهيلع

 مهرماوأف «قالطإلا ىلع قلخلا لمكأ ءايبنألاو «قالطالا

 0 ءرومألا يلاعمب الإ نورمأي الف «مهلاوحأل ةبسانم نوكت

mRأنك نكلَو# :لاق اذهلف <  

 نكلو : يأ وسرد متن امو بككلا ومل مت امي نن

 نيملعم ءاملح ءامكح ءاملع يأ ا

 مهف «كلذب نيلماع «هرابك لبق ملعلا راغصب «مهيبرمو سانلل

 «ةداعسلا رادم يه يتلا ميلعتلاو لمعلاو ملعلاب نورمأي

 :هلوق يف ءابلاو «للخلاو صقنلا لصحي اهنم ءيش تاوفبو

 کلم تس ىأ فسا هاب «خلا ميم رک امیل

 يتلا «هيبن ةنسو هللا باتكل مكسردو مكملعل نمضتملا مكريغل

 نأ ْمُكمَأَي الو نيينابر نونوكت «يقبيو ملعلا خسري اهسردب
 : يأ «صيصخت دعب ميمعت اذهو اياب َنيبلاَو ةي ادت

 ةكئالملا نم قلخلا نم دحأ ةدابعب الو هسفن ةدابعب مكرمأي ال

 ال ام اذه ةر أ د رفلاب اتل > مهريغو نيبنلاو
 نمف «ةوبنلاب هيلع هللا ّنم دح نم ردصي نأ روصتي الو «نوكي
 اًميظع اًمثإ بكترا دقف كلذ نم ءيشب مهنم دحأ يف حدق

 .اًميخو اًرفكو
eمڪتب ا يَا قك أ دَ ذل  

 دو م س از لو ےک ےک رک رکی تڪ
 لاق ر لاق فرصا يَ لع مدعو شرر لق منتو

 كليك تيك َدْسَب لوک نمف ه يدها نمي مُكَعَم أنأَو اودا

 مهدهعو نييبنلا قاثيم ذخأ هنأ ىلاعت ربخي توفل مه

 ةمكحلاو «لزنملا هللا باتك نم مهاطعأ ام ببسب دكؤملا

 هللا ثعب نإ هنإ «ءلالضلاو ىدهلاو لطابلاو قحلا نيب ةلصافلا

 كلذ اوذخأيو «هوقدصيو هب اونمؤي نأ مهعم امل اًقدصم اًلوسر

 هللا بجوأ دق مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألاف «مهممأ ىلع

 نأل ءاّضعب مهضعب قدصيو «ضعبب مهضعب نمؤي نأ مهيلع
 بجي هللا دنع نم ام لكو هللا دنع نم وه مهدنع ام عيمج

 ملع دق اذه ىلعف ءدحاولا ءيشلاك مهف «نامياإلاو هب قيدصتلا

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا لكف «مهمتاخ وه هيي اًدمحم نأ

¢. 

 هوبسحتل دكا هكا ویا قیرفل رھن و

 وه ت ويو يککلا ت وخالي
 بكم لعديد دع :ءّنِم َوُهاَمَو ولاد نعم
 بسك IEE قمن 2 كام [2 د ما

 AO OS BL مر

 ني یل ادا ےک ساک وشی ف ہا او

 بككلا حنش رفاعي چکر اکی کروا ورم
 ككاو نأ کرم يلو 9 وسرد و
 ا اب ہما اهب 00

 تك نو ڪپتان یکی وك کک
 يا ل م راس ےے

 ننمؤتل لوسر

 ا 2 هب رد مل جس جر لي حس TRL و أ

 0 2 كورن لق وپ <
 as رج 2ہک ع

 دهشاف لاق انررقأ اول اق

 اَ

 و 00

 ب 0 نأ لو تسوس

 .هترصنو هعابتاو هب ناميالا مهيلع بجول هوكردأ ول مالسلاو

 نم ةميركلا ةيآلا هذهف «مهعوبتمو مهمدقمو مهمامإ وه ناكو

 لضفأ هنأو ءهردق ةلالجو هتبترم ولع ىلع لئالدلا مظعأ

 : يأ ارقا :E : ىلاعت مهررق امل يک مهديسو ءايبنألا

 :مهل هللا «َلاَث# نيعلاو سأرلا ىلع هب انترمأ ام انلبق

 اول :لاق كلذب مكممأ ىلعو مكسفنأ ىلع أودع

 قاثيملاو دهعلا )تلد دعب لوك نمم © دهسا نم مُكَعَم

 ( تويا مه كوا هلسر نمو هللا نم ةداهشلاب دكؤملا

 ىراصنلاو دوهيلاك ءايبنألا عابتأ نم هنأ ىعدا نم لك اذه ىلعف

 اوقحتساو «ظيلخلا قاثيملا اذه نع اولوت دقف «مهعبت نمو

 E ل

 تاومسلا یف نم مکا ءو تویی ہللا نی فا (۸۳)

 بلطيأ :يأ توج هيلو اًهَرَكحَو اوم ٍضرأْلاَو

 الو اذه نسحي ال ؟هللا نيد ريغ يف نوبغارلا بغريو نوبلاطلا
 يف نم مسا هلو هللا نيد نم اًنيد نسحأ ال هنأل «قيلي

 نوداقنم مهلك قلخلا : يأ «اَهّرَكحَو اَعْوط ضرار ا

 نونمؤملا مهو ءاّرايتخاو اًعوط هل نوملستسم «



 ثلاثلا ءزجلا

 «قلخلا رئاس مهو اًمركو «مهبر ةدابعل نوداقنملا نوملسملا

 «هنع مهل جورخ ال هردقو هئاضقل نوملستسم نورفاكلا ىتح

 مهنيب مكحيف ءاهلك قئالخلا عجرم هيلإو «هنم مهل عانتما الو
 .لدعلاو لضفلا نيب رئادلا همكحب مهيزاحيو

 يوري ع لأ امو الع زن امو همي اكَماَء لقال 9

 ىَسِعو سوم وأ امو ٍاَبْسَأْلاَو تبوُقْنَيَو . حسو َلِِصَمْسِإَ

 : ىلاعت لاق مث «ةرقبلا ةروس يف ةيآلا هذه ريظن مدقت

 ف َوْهَو هن َلَبقِب نك اتي مسالا رع عبي سو (85)
 يذلا مالسإلا نيد ريغب هلل نيدي نم : يأ يرسل نم َةَرْآْل
 مالسالا نيد نأل «لوبقم ريغ دودرم هلمعف «هدابعل هللا هاضترا

 مل امف «هلسرل اًدايقناو اًصالخإ هلل مالستسالل نمضتملا وه

 زوفلاو هللا باذع نم ةاجنلا ببسب تأي مل دبعلا هب تأي

 : ىلاعت لاق مث «لطابف هاوس نيد لکو «هباوثب

 | دب اريك امي هلأ ىيِمَي کیک ۸۸-۸7
 at 8 وع 3 مرو AI TG o عدس مل تب سرع وو سس في ل

 مولا ىهي ال لاو تلتيلا مهءاجو ىح ٌلوسرلا نأ أَوُدِهَسَو
 سالو ةگیملاو هلأ ةع ْمِهيِلَع نأ مهؤارج كيلوا © نيمللظلا ہر ےس رسم 2م < رب ے رع € وور سم يل رس کا

 دوري مه او ُباَدَمْلا ممتع تفحم ال امف َندِلَخ © يم ا
 هللا يدهي نأ ديعبلا رمألا نم :يأ ءداعبتسالا باب نم اذه

 لوسرلا نأ اودهشو اونمآ امدعب لالضلاو رفكلا اوراتخا اًموق
 تاعطاقلا نيهاربلاو تانيبلا تايآلا نم هب مهءاج امب قح
 قحلا اوكرتو اوملظ ءالؤهف يللا َمَوَقْلأ ىد ال هلو

 اًيغبو اًملظ هنالطبب مهملع عم لطابلا اوعبتاو «هوفرع امدعب
 يذلا نأل «ةيادهلل نوقفوي ال ءالؤهف «مهئاوهأل اًعابتاو

 ىلع صيرح وهو قحلا فرعي مل يذلا وه يدتهي نأ ىجري
 هنوصيو «ةيادهلا بابسأ هل هللا رسيي نأ يرحلاب اذهف «هسامتلا

 نيدناعملا ءالؤه ةبوقع نع ربخأ مث «ةياوغلا بابسأ نم
 نأ َمُهُوآَرَج كيلوا :لاقف ءةيورخألاو ةيويندلا نيملاظلا

 ةعاس باذعلا مهنع رتفي ال : يأ )تور م او ُباَدَعْلأ مَع
 4 تروي م الو «هتدش ضعب ةلازإ وأ هتلازإب ال «ةظحل الو
 هللا رذعأ دقو ءىضم دق لاهمالا نمز نأل ءنولهمي :يأ

 ريخ نم مهيف ناك ولف «رکذت نم هيف ركذتي ام مهرمعو «مهنم
 . هنع اوهن امل اوداعل اودر ولو «دجول

 نأ مک اوڈادزا رش مهني دب أوك رل ل (4105)
 مهم امو اوبك بلا نإ ٠ ولالا مه کیکوأو رو لبق
 هدب دفا ولو ابعد ٍضرَأْلا ءم مودا نِي قی ناف افك
 ر رفك نم نأ ىلاعت ربخي ريَ ن مَ امو م ُباَدَح رمل کھو
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 ميو لع رأامو اع زنا امو واوا کما لف
 قوام طاب سلاو توقعیو َقَحَسِإَو یوسو
 راح نب یر ل میر نم ترول و سيو یوم

 ريحان وَر فوْهَو هنو بقينا اید
 | اوُدِهَطَو م ينيب اورم ڪام رق ها ىر هي نک
 مولا ید یا هاو تكلا مه اجو یس لوسا نا

 ر 2 If مج د

 هلأ ةت هيلع مهؤاَرجكيتلۇأ نيمللظلا
 وتو ر ت o م م ےس رر

A FN 7 AAS RAI آد ۵ َنوُرظَنُي مهالو بادل منع 
AMIL CI IR EE ا 

 لیا اورقک

 «لالضلاو يغلا يف هيدامتب هرفك ىلإ اًرفك دادزا مث «هناميإ دعب

 : يأ «مهتبوت لبقت ال هنأ «ىدهلاو دشرلا كرت ىلع هرارمتساو

 لاق .نوهمعي مهنايغط يف هللا مهدمي لب «لبقت ةبوتل نوقفوي ال
 وَ وأ وب اویو ل امك ْمُهَرصْبَو میک بقول : ىلاعت

 طارصلا كرتو ميظعلا رفكلا ىلع مدقأ نمل اًصوصخو

 تايآلا هل هللا حضوو «ةجحلا هيلع تماق دقو «ميقتسملا

 «هنع هبر ةمحر بابسأ عطق يف ىعس يذلا وه اذهف «نيهاربلاو

 يف لالضلا رصح اذهلو «ةبوتلا باب هسفن ىلع دس يذلا وهو

 لالض ياو 4َنْواَصلا مه َكيكْوْأَول :لاقف .فنصلا اذه
 اذإ ةرفكلا ءالؤهو «ةريصب نع قيرطلا كرت نم لالض نم مظعأ
 مهؤاقشو مهكاله نيعت تامملا ىلإ مهرفك ىلع اورمتسا

 اًيهذ ضرألا ءلم مهدحأ قفنأ ولف «ءيش مهعفني ملو «يدبألا

 باذعلا يف نولازي ال لب «كلذ هعفن ام هللا باذع نم هب يدتفيل

 نم مهذقني ريجم الو ثيغم الو رصان الو مهل عفاش ال «ميلألا

 مئادلا دولخلا ىلع اومزجو ءريخ لك نم اوسيأف هللا باذع

 . مهلاح نم هللاب اذايعف ءطخسلاو باقعلا يف



 عبارلا ءزجلا

 ا ا الات نأ

 يف قافنالا ىلع هدابعل هللا نم ثح اذه يلع وب هلا تق

 ربلا اوغلبتو اوكردت : يأ ألات نَلإ# :لاقف «تاريخلا قرط
 «تابوثملا عاونأو تاعاطلا عاونأ نم ريخ لك وه يذلا

 نم : يأ نِ اً اوُقِفت ىح ةنجلا ىلإ هبحاصل لصوملا
 ةبحم متمدق اذإ مكنإف «مكسوفن اهبحت يتلا ةسيفنلا مكلاومأ
 ىلع كلذ لد «هتاضرم يف اهومتلذبف لاومألا ةبحم ىلع هللا

 كلذ يف لخديف «مكاوقت نيقيو مكبولق ربو قداصلا مكناميإ
 ام ىلإ قفنملا ةجاح لاح يف قافنالاو «لاومألا سئافن قافنإ

 تيس دقلا 15:07 كلدر «ةحفلا كاح نقاسالاو ,هقفنأ

 ام بسحب هرب نم صقني هنأو «هرب نوكي تايوبحملل هقافنإ

 هيلع اًباثم ناك هجو یا ىلع قافنالا ناك املو كلذ نم صقن
 ناكو ءال مأ سفنلل اًيوبحم ءاريثك وأ اًليلق ناك ءاوس ءدبعلا

 قافنإ نأ مهوي امم نبض اً وُ َّقَح لأ اوتل نل# :هلوق
 :هلوقب مهولا اذه نع ىلاعت زرتحا «عفان ريغ ديقملا اذه ريغ

 لب «مكيلع قيضي الف 4ُهيِلَع وب هلأ ا ی نم اقف امو
 هفتو کتا بح ىلع هيلع مكي

 ليس يب لِ داك راعطلا لي (45-وم)

 ابلا مهمعزب ا ىلع در اذهو يكرس َنِي €

 اميل ا نا لس E ES ءزئاج ريغ خسنلا

 ةاروتلا ماكحأ ضعب فلاخي امب ايتأ دق امهنأل «ملسو

 مهمازلإ ةلداجملا يف فاصنالا مامت نمف «ميرحتلاو ليلحتلاب

 ين للعب ا ی اا هناك يتلاعب

 لع مالسلا هيلع بوقعي وهو لين ْمّرَح ام لإ ليئارسإ
EEEىلع همرح لب  

 نمرحيل ىلاعت هللا هافش نئل رذن اَسَّنلا قرع هباصأ امل هسفن

 . اهنابلأو لبالا موحل نوركذي اميف مرحف «هيلع ةمعطألا بحأ
 يف لزن مث «ةاروتلا لوزن لبق كلذ ناكو «كلذ ىلع هونب هعبتو

 ناك امم ليئارسإ مرح ام ريغ تامرحملا نم ءايشأ ةاروتلا

 امر اوداک تبدل م ولظبف# ا

 نأ كلذ اوركنأ نإ هلوسر هللا رمأو ج لع تبطل

 ملظلا ىلع اذه دعب اورمتساف «ةاروتلا ا

 دعب نم َبِذَكْلا هلآ َلَع رفا نفل : ىلاعت لاق اذهلف «دانعلاو

 ىعدي نم ملظ نم مظعأ ملظ ْيأو يشأ ْمُه كوا كلَ
 اذهو ءاّريجتو اًربكتو اًدانع كلذ نم عنتميف «هباتك ميكحت ىلإ
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 تايآلا مايقو لَك دمحم انيبن ةوبن ةحص ىلع ةلدألا مظعأ نم

 امب هربخأو هأبن نم قدصو هقدص ىلع تاعونتملا تانيبلا

 اذهلف < ءاهب هل هبر رابخإب الإ اهملعي ال يتلا رومألا نم هب هربخأ

 اذهو «مکحو هب ربخأ اميف : يأ ل 3 َّقَدَص ل :ىلاعت لاق

 هللا قدص : : مهتنسلأب اولوقي نأ هعبتي نملو هلوسرل هللا نم رمأ

 ةداهشلا هذه نيميقم «ةينيقي ةلدأ نع مهبولق يف كلذب نيدقتعم

 هلل اًقيدصت سانلا مظعأ نأ ملعت انه نمو ءاهركنأ نم ىلع
 ّ «ةيلقعلاو ةيعمسلا ةيليصفتلا ةلدألاب اًنيقيو اًملع يتلا

 يفو EN لوصح 6 «ةداعسلا رادع وع يذلا كرشلا

 ميهاربإ ةلم ىلع سيل نمم مهريغو دوهيلا نأ ىلع ليلد اذه
 يف ميهاربإ ةلم عابتاب مهرمأ املو «نيدحوم ريغ نوكرشم

 جحلاب مارحلا هتيب ميظعتب هعابتاب مهرمأ كرشلا كرتو ديحوتلا
 :لاقف «هریغو

 رم کب یک سال عضو تب لو ل ۷ 7
 524 راو رر د س م سل

 ملحد نمو ميهر ماَقَم تن

 یدو

 ےک ر ۶ ل0
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 عبارلا ءزجلا

 هنأو «مارحلا تيبلا اذه فرش نع ىلاعت ربخي 4نيِملَمْلا نع

 رفغتف مهبرل هيف نودبعتي «سانلل هللا هعضو تيب لوأ
 تاعاطلا نم هب مهل لصحيو «مهراثع لاقتو «مهرازوأ

 نم ةاجنلاو هباوثب زوفلاو مهبر اضر هب نولاني ام تابرقلاو
 ىف ةريثكلا ةكربلا هيف :يأ *هَراَبم# :لاق اذهلو «هباقع

 فم اوُدَهَسِل# :ىلاعت لاق امك «ةيويندلاو ةينيدلا عفانملا

 رسالا ِةَميِهَب نم مهكر ام لع هلل مسا ورڪٽيو مه
 ىدهو «ةفرعملا يف ىده :ناعون ىدهلاو كيل ىّدُهوإ#
 نم هيف هللا لعج ام وهو ءرهاظ لمعلا يف ىدهلاف «لمعلا يف

 مهل لصحي امبف ملعلا ىده امأو «هب ةصتخملا تادبعتلا عاونأ

 هللا ركذ يتلا تانيبلا تايآلا ببسب قحلاب ملعلا نم هببسب

 «تاحضاو ةلدأ :يأ كتيب ثني هيل :هلوق يف ىلاعت

 بلاطملاو ةيهلالا مولعلا نم عاونأ ىلع تاعطاق نيهاربو
 هلالجو هتمظعو هتمكحو هتمحرو هديحوت ىلع ةلدألاك «ةيلاعلا

 «هئايبنأو هئايلوأ ىلع هب نم امو «هدوج ةعسو هملع لامكو
 ماقملا هب دارملا نأ لمتحي «ٌميِهِإ مَ تايآلا نمف
 ناينبل ليلخلا هيلع موقي ناك يذلا رجحلا وهو «فورعملا

 املف «ةبعكلا رادج يف اًمصلم ناكو «ناينبلا عفترا امل ةبعكلا

 «نآلا هيف دوجوملا هناكم يف هعضو هنع هللا يضر رمع ناك

 ءةرخصلا يف ترثأ دق «ميهاربإ يمدق رثأ :ليق هيف ةيآلاو

 قراوخ نم اذهو «.ةمألا هذه لئاوأ ىلإ رثألا كلذ ىقبو

 نم بولقلا يف هللا هعدوأ ام هيف ةيآلا نإ :ليقو «ةاداقلا

 ماقمب دارملا نأ لمتحيو .همارتحاو هفيرشتو هميركتو هميظعت
 كسانملا عضاوم يف هتاماقم هب داري فاضم درفم هنأ ميهاربإ

 تايآ هتادرفمو جحلا ءازجأ عيمج اذه ىلع نوكيف ءاهلك

 ةفرعب فوقولاو ءامهعضاومو يعسلاو فاوطلاك «تانيب
 هلعج ام كلذ يف ةيآلاو «رئاعشلا رئاسو «يمرلاو «ةفلدزمو

 سوفنلا سئافن لذبو اهمارتحاو اهميظعت نم بولقلا يف هللا
 يف امو ءاهلجأل ةقشم لك لمحتو اهيلإ لوصولا يف لاومألاو

 اهلاعفأ يف امو «ةعيفرلا يناعملاو ةعيدبلا رارسألا نم اهنمض

 ءاهضعب ءاصحإ نع قلخلا زجعي يتلا حلاصملاو مكحلا نم

 ءاّردقو اًعرش اًئمآ ناك هلخد نم نأ اهيف تانيبلا تايآلا نمو

 همارتحاب دمحم هلوسر مث ميهاربإ ةلوسرو هللا رمأ دق عرشلاف

 كلذ يف ميرحتلا نإ ىتح «جاهي ال نأو «هلخد نم نيمأتو

 نم ةيآلا اذهب لدتسا دقو ءاهتابنو اهراجشأو اهدويص لمش

 هيلإ أجل مث مرحلا حراخ ةيانج ىنج نم نأ ءاملعلا نم بهذ

 اًردق اهنيمأت امأو «هنم جرخي ىتح دحلا هيلع ماقي الو نمأي هنأ

 سوفن ىتح «سوفنلا يف عضو هردقو هئاضقب ىلاعت هللا نألف

 ٩۹۷۰۹٩ :ناتيآلا ‹نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ ١55

 مهنم دحاولا نإ ىتح «همارتحا مهبرب نيرفاكلا هب نيكرشملا

 مهدحأ دجي ميضلل مهلامتحا مدعو مهترعنو مهتيمح ةدش عم
 نم لك نأ اًمرح هلعج نمو ءهجيهي الف مرحلا يف هيبأ لتاق
 باحصأب لعف امك «ةلجاع ةبوقع هبقاعي نأ دب الف ءوسب هدارأ

 اًنسح اًمالك انه اه ميقلا نبال تيأر دقو ءمهريغو ليفلا

 سالا َلَع ولو :ةدئاق : لاق ءهيلإ ةجاحلا ةدشل هداريإ تببحأ

I اس د انيس يا ١ 
 يف نوكي نأ ىنعملا هيضتقي يذلاو «هلبق نيرورجملا دحأ

 ««ىلع» يضتقي بوجولاو «بوجو هنأل «سانلا ىلع» :هلوق
 بوجولا نمضتم هنأل هللو» :هلوق يف نوكي نأ زوجيو

 ةدئافلا طحم ربخلا نأ ريدقتلا اذه حجريو «قاقحتسالاو

 ناكف ءريخأتلا ةين يف بابلا اذه يف هميدقتو ءاهعضومو

 لوألا هجولا حجريو ««سانلا ىلع هللو» نوكي نأ نسحألا
 يف الامعتسا رثكأ «سانلا ىلع تيبلا جح» :هلوق لاقي نأب

 بجاو قح :يأ «هلل تيبلا جح» :لاقي نأ نم بوجولا باب
 . هلمأتف لل

 :ناتدئاف ربخب سيلو لوألا رورجملا ميدقت يفف اذه ىلعو
 نم ميدقتلاب قحأ ناكف «جحلل بجوملل مسا هنأ :امهادحإ

 بسحب ةبترم رومأ ةثالث ةيآلا تنمضتف «بوجولا ركذ
 :يناثلاو «هركذب أدبف ضرفلا اذهل بجوملا :اهدحأ : عئاقولا

 :ثلاثلاو «سانلا مهو هيلع ضرتفملا وهو بجاولا يدؤم

 وهو ئادأو اًبوجو مهبو اًباجيإ هب قلعتملا قحلاو «ةبسنلا
 .جحلا

 هلل امسا ناك ثيح نم رورجملا مسالا نأ : ةيناثلا ةدئافلاو

 بجاولا اذه ةمرحل اًميظعت هميدقتب مامتهالا بجو «هناحبس

 هللا هبجوأ ام سيل ذإ «هعييضت نم اًميوختو ءهبجوأ يذلا

 .هريغ هبجوي ام ةباثمب هناحبس
 سانلا نم ةفئاط ىوهتسا دقو «لدب يهف (ْنَم» :هلوق امأو

 نم تيبلا جحي نأ :لاق هنأك ءردصملاب لعاف اهنأب لوقلا

 نأ :اهنم «هوجو نم فعضي لوقلا اذهو « اًليبس هيلإ عاطتسا

 ضرف مهفأل هركذ ام ةيآلا ىنعم ناك ولو «نيع ضرف جحلا

 نأل مهريغ ممذ تئرب نوعيطتسملا جح اذإ هنأل «ةيافكلا

 اذإف مهعيطتسم تيبلا جح سانلا ىلع هلو : ىلإ لوؤي ىنعملا
 ريغ ىلع اًًّبجاو قبي مل بجاولا نوعيطتسملا ىدأ

 ىلع نيع ضرف جحلا لب «كلذك رمألا سيلو «نيعيطتسملا
 رذع هناحبس هللا نكلو ءاودعق وأ نوعطيتسملا جح «دحأ لك

 الو هب هذخاؤي الف .بجاولا ءادأ نع هزجعب عطتسملا ريغ

 جح سيلو «هسفن نع ضرفلا طقس جح اذإف «هئادأب هبلاطي



 عبارلا ءزجلا

 ةدايز تدرأ اذإو «نيزجاعلا نع ضرفلا طقسمب نيعيطتسملا

 دهاجي نأ ةيحانلا هذه لهأ ىلع بجاو : تلق اذإف «حاضيإ

 ةفئاطلا كلت تدهاج اذإف ءداهجلل نوعيطتسملا ةفئاطلا مهنم

 سانلا ىلع بجاو تلق اذإو «مهريغ يف بوجولا قلعت عطقنا
 عيمجلاب اًقلعتم بوجولا ناك « عيطتسملا مهنم دهاجي نأ مهلك

 نأ نود هجولا اذه ىلع ةيآلا مظن يفف ءهزجعب زجاعلا رذعو

 ةعيدبلا ةتكنلا هذه «نيعيطتسملا ىلع تيبلا جح هلو : لاقي

 . اهلمأتف

 ىلوأ دجو اذإ لعافلا ىلإ ردصملا ةفاضإ نأ : يناثلا هجولا

 ليلدب الإ لصألا اذه نع لدعي الو «لوعفملا ىلإ هتفاضإ نم
 ناكف هيلإ ردصملا فيضأل لعافلا وه «ْنَم» ناك ولف .لوقنم

 باب ىلع هلمحو «عاطتسا نم جح سانلا ىلع هللو» :لاقي

 هلعافو ردصملا نيب هيف لصفي اميفو «اًرمع ليز ٌبرض ينبجعيلا

 بوتكملا ىلع لمح فرظلاو «لوعفملاب هيلإ فاضملا
 الف < ؟مهئاكرش مجالزأ لقز ساعت ی ءحوجرملا

 نأ بجو لك نم ضعب لدب (ْنَملا نأ تبث ث اذإو .هيلإ راصي

 نم :ليق هنأك «سانلا» ىلإ دوعي ريمض مالكلا يف نوكي
 ‹نسحي ال مالكلا رثكأ يف ف ريمضلا اذه فذحو ‹مهنم عاطتسا

 ا او نأ تانك وزن انج اجو

 وه امب ةلوصوم اهنأ : اهنمو «هب تطبتراف هنم لدبملا مسالاك
 فذح حبقل معأ ةلصلا تناك ولو «لوألا مسالا نم صخأ

 بهذ نم كتوخإ تيأر :تلق اذإ كلذ لاثمو ءدئاعلا ريمضلا

 نم معأ قوسلا ىلإ بهاذلا نأل ءاَجيبق ناك ءمهنم قوسلا ىلإ
 ديري «لمجو نسح ام بايثلا سبلا :تلق ول كلذكو ءةوخإلا
 ام ظفل نآل ءزاوجلا يف دعبأ ناك ريمضلا ركذي ملو ءاهنم

 . بايثلا نم معأ نسح

 «هنم لدبملا نم صخأ نوكي نأ لكلا نم ضعبلا بابو

 لوألا ىلإ دوعي ريمضب هتديق وأ ريمض ىلإ هتفضأو معأ ناك اذإف
 فاضملا فذح نسح اممو «صوصخلا يقبو مومعلا عفترا

 .لوصوملاو ةلصلاب مالكلا لوط مدقت ام عم اًضيأ هذه يف

 نأ : امهدحأ : نيهجو لمتحيف (هلل» هلوق نم رورجملا امأو

 ول هنأل ءاهيلع مدق ةركن تعن هنأك «ليبس نم عضوم يف نوكي

 اًقلعتم نوكي نأ :يناثلاو «ليبسل تعنلا عضوم يف ناكل رخأت

 ليق ؟لعفلا ىنعم هيف سیلو هب قلعتي فيك : تلق نإف «ليبسب
 ٍتوق نم تيبلا ىلإ لصوملا نع انه اه ةرابع ناك امل ليبسلا

 ليبسلا هب دصقي ملو «لعفلا ةحئار هيف ناك ءامهوحنو دازو

 نسح ىضتقاو هب رورجملا قلعت حلصف «قيرطلا وه يذلا
 «ريخأتلا هعضوم ناك نإو رورجملا ميدقت ظفللا زاجعإو مظنلا

1۷ 

 انه هنع هئانغتسا ركذ يف امنإو «دحأ جح ىلإ

 ۹۷4۹٦ :ناتيآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -* حس

 ءءانتعالا هب دوصقملا وه تيبلاو «تيبلا ىلع دوعي ريمض هنأل

 ريرقت اذه ينعأ هنايببو «مهأ هب مه ام مهمالك يف نومدقي مهو
 راجلا قلعتم يف باوصلا لب ءاّدج ديعب اذهو «يليهسلا

 هاوس ةيآلاب قيلي الو «نيذه نم نسحأ رخآ هجو رورجملاو

 هلل بجي :يأ ء«سانلا ىلع» هلوق نم موهفملا بوجولا وهو
 ليبسلاب هقيلعت امأو هل بجاو قح وهف ءجحلا سانلا ىلع

 رطخي داكي الو .هلمأتف دعبلا ةياغ يفف ءاهنم الاح هلعجو

 ةاكزلاو ةالصلا كيلع هلل :لوقت امك اذهو «ةيآلا نم لابلاب

 . مايصلاو
 هبجوي ام ركذ اذإ هناحبس هنأ اهرارسأو ةيآلا دئاوف نمو

 ظفلبو ءرثكألا وهو «يهنلاو رمألا ظفلب هركذي همرحيو
 ««ماَيِصلا مَع بگ وحن ميرحتلاو ةباتكلاو باجيإلا

 مكبر مرح ام لنآ اًولاعت نفل دملا مکی تمرح
 دكأت ىلع لادلا ظفللا اذهب ىتأ جحلا يفو كح

 لخدأو ىلاعت همسا مدق هنأ اهدحأ :هجوأ ةرشع نم بوجولا

 مهيلع هبجوأ نم ركذ مث «صاصتخالاو قاقحتسالا مال هيلع

 لهأ هنم لدبأ «ىلع» فرح اهيلع ةلخادلا مومعلا ةغيصب

 بجي هنأب اًناذيإ طرشلا قايس يف ليبسلا ركن مث «ةعاطتسالا

 قلعف «لام وأ توق نم «ترسيت ليبس يأ ىلع جحلا
 مظعأب كلذ عبتأ مث ءاليبس ىمسي ام لوصحب بوجولا
 اذه همازتلا مدعل :يأ #رتك نسو :لاقف رفكلاب ديدهتلا

 ام هرابخإب ديعولا دكأو نأشلا مظع مث ءهكرتو بجاولا

 هب ةجاح الو «ديمحلا ينغلا وه ىلاعت هللاو «هنع هب ىنغتسي

 هتقمب مالعالا نم
 ديدهتلا مظعأ وه ام هنع ههجوب هضارعإو هيلع هطخسو هل

 : لقي ملو ءاّمومع «نيملاعلا» مسا ركذب كلذ دكأ مث .هغلبأو

 هلف ءمهلك نيملاعلا نع اًينغ ناك اذإ هنأل «هنع ينغ هللا نإف

 مظعل لدأ ناكف «رابتعا لكب هجو لك نم ماتلا لماكلا ىنغلا

 ةادأب ىنعملا اذه دكأ 3 «هيلع هبجوأ يذلا هقح كراتل هتقم

 هذهف «ديكأتلا ىلع ةلادلا «نإ»

 . ميظعلا ضرفلا

 «نيترم دانسالا ركذل يضتقملا ةيآلا يف لدبلا رس لمأتو

 صوصخ ىلإ هدانسإب ةرمو «سانلا مومع ىلإ هدانسإب ةرم
 رركتب هديكأتو ىنعملا ةيوقت لدبلا دئاوف نم اذهو «نيعيطتسملا

 . هتداعإو لماعلا راركت ةين يف ناك اذهلو دانسإلا

 دعب ليصفتلاو ماهبالا دعب حاضيالا نم ةيآلا يف ام لمأت مث
 نيتروص يف مالكلا داريإ كلذ نمضت فيكو «لامجإلا
 اذه حتتفا فيك لمأت مث «هنأشل اًديكأتو هب ءانتعا «نيتلخو

 اذه دكأت يضتقت هجوأ ةرشع



 عبارلا ءزحلا

 سوفنلا وعدت امب هنأش مظعو تيبلا نساحم ركذب باجيالا

 لي َّدإ# :لاقف ءاهنم كلذ بلطي مل نإو .هجحو هدصق ىلإ
 تويب قبسأ هنوك اهدحأ :تافص سمخب هفصوف «خلا تيب

 ةرثك ةكربلاو «كرابم هنأ : يناثلا «ضرألا يف عضو ملاعلا

 رثكأ الو «هنم كربأ ملاعلا تويب يف سيلو «هماودو ريخلا

 ءىده هنأ :ثلاثلا ,قئالخلل عفنأ الو ءمودأ الو ءاّريخ

 .ىدهلا سفن هنأك ىتح «ةغلابم هسفن ردصملاب هفصوو

 نيعبرأ ىلع ديزت يتلا تانيبلا تايآلا نم نمضت ام : عبارلا

 هذهب هفصو يفو «هلخادل لصاحلا نمألا

 نإو «هجح ىلع سوفنلا ثعبي ام هدصق باجيإ نود تافصلا

 كلذ عبتأ مث «راطقألا مهب تءانتو رايدلا نيرئازلاب تطش

 ىلع لدي اذهو «تاديكأتلا كلتب دكؤملا بوجولا حيرصب
 ءهركذب هيونتلاو ءميظعلا تيبلا اذهل هناحبس هنم ءانتعالا

 الإ فرش هل نكي مل ولو «هردق نم ةعفرلاو «هنأشل ميظعتلاو

 هذهب ىفكل يب ريو :هلوقب ءهسفن ىلإ هايإ هتفاضإ
 بولقب تلبقأ يتلا يه ةفاضالا هذهو ءافرشو اًلضف ةفاضإلا

 اف هر ىلإ رر ةا صرف تاس هلا نيالا
 املك ءاّدبأ اًرطو هنم نوضقي الو «هيلإ نوبوثي نيبحملل ةباثملا

 لاصولا الف ءاّقايتشا هيلإو اًبح هل اودادزا ةرايز هل اودادزا

 : ليق امك «مهيلسي داعبلا الو مهيفشي

 ةقوشم دعب سفنلاو هب فوطأ

 ينادت فاوطلا دعب لهو هيلإ
 ام درب بلطأ نكرلاه نم مشلأو

 ناميه نمو قوش نم يبلقب
 ةبابص الإ دادزأ ام هللوف

 ناقفخلا ةرثك الإ بلقلا الو

 ىنملا ةياغ ايو ىوأملا ةنج ايف

 : سماخلا «ةيآ

 نامأ لك نود نم ىتينمايو

 ارت الإ قربا تاه كنا
 ناديداعبلاب ىلامف كيلإ

 و دص كنع يدص ناک امو

 ناسلو يتلقم نم دهاسش يسلو

 اكبلاو كدعب كنع يرابطصا توعد

 يناصع كنع ربصلاو اكبلا يبلف
 ىأن اذإ بح ملانأاومعز دقو

 نامز لوط دعب هاوه ئىلبيس
 اذ ناكل اًمح معزلا اذه ناك ولو

 نامز لك سانلا يف ىوهلا ءاود

 ۹۸-۱۰۱ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ 14۸

 ىلع ىوهلاو ىلبيهنإىلب

 "ناوكحلا هنبي وب لانج
 ىوهلاو قوشلا هداق بحم اذهو

 ناتو دقاق مارا ريب
 تنو ولو رازملا دعب ىلع كاتأ

 نامدقلاهب تءاج هتيطم

 .ىلاعت هللا همحر همالك ىهتنا

 تاک ا لَها لفل (۱۰۱-۹۸)

 0 کک َلَهأتَي لف © ولست ام ع دہ
 0 َنَونَمَس اَّمَع يلف هل ا فس أ م يت ا

 7 گودر بكا أ أر ند نم ار عيت نإ اوما يا 5

 هللا تاء 6 09 ساو َنورفكُت تکو 06 َيِفَك وَما

 خبوي مق رم لإ ىه دق لب ممتي نمو مور مڪي
 هللا تايآب مهرفك ىلع ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ ىلاعت

 نودتهي هدابعل ةمحر اهلعج يتلا ءهلسر ىلع هللا اهلزنأ يتلا

 مولعلاو ةمهملا بلاطملا عيمج ىلع اهب نولدتسيو «هيلإ اهب

 هللاب نمآ نم دصو اهب رفكلا نيب اوعمج ةرفكلا ءالؤهف «ةعفانلا

 نودهاش مهو «هل تلعج امع اهجيوعتو اهفيرحتو اهنع

 مظعأل بجوملا رفكلا مظعأ هولعف ام نأب نوملاع «كلذب

 نو اًبَدَع مهتر هلآ ليس نع اوُدصو ْاوُرَمَك تّدلا# ةبوقعلا
 اَمر : هلوقب انه مهدعوت اذهلف 4 تودي اواك امي ٍبَدَعْل

 کیک اا لبر« اک اقع ليكي الا
 مهخبوو مهدعوت امل ءازجلا رشأ هيلع مكيزاجمف «ءيسلا

 دام ب نيم سلا هد ا SS دم

 نإ انماء نبدأ مكي :لاقف ءنورعشي | ثيح نم مهب اوركمي

 كلذو يفك هيا د دعب م َبنكلا أ أوتو نبدأ ني اً اوعي

 نع مكدر ىلع مهصرح ةدشو «مکیلع مهيغبو مهدسحل
 ول ٍبتكْلأ ٍلْهَ ب ٌديْدَك اَول :ىلاعت لاق امك «مكنيد

 ِدْمَب م مهنا دن نب اک اراک ئكيسيإ دعب نم کت ودرب

 بجوملاو مظعألا ببسلا ىلاعت ركذ مث حلا ُمُهَل ي ا
 نع مهلزلزت مدعو «مهناميإ ىلع نينمؤملا تابثل ربكألا

e 

 )١( ىوهلا : يأ :بتك شماهلا يف .

 هلوق تيبلا :

 هنإو بحملا يلبي هنإ ىلب
 (ناولملاەهلبيملەهلاح ىلع

 : يلي امك تيبلا نأ نيبت (51/7) دئاوفلا عئادب ةعجارمبو

 ىوهلاو ربصتلا  ىلبيهنإىلب

 ناولملاهلبيملهلاح ىلع
 .تبثأ ام باوصلا لعلو «مهلامعأب : لصألا يف (۳)

 اذه باوص لعل) : شماهلا يف )۲(



 عبارلا ءزجلا

 َنورْفَكَت تيكَو# :لاقف ءءايشألا دعبأ نم كلذ نأو « مهناقيإ

 نيب لوسرلا : يأ ومر ڪيو هلل ثني مکی لن آو

 تايآلا يهو .تقو لك مكبر تايآ مكيلع ولتي مكرهظأ

 مدعو اهاضتقمب مزجلاو اهبجومب عطقلا بجوت يتلا تانيبلا

 اهل نيبملاو اًضوصخ «هوجولا نم هجوب هيلع تلد اميف كشلا
 مهفأرأو مهحصنأو مهحصفأو مهملعأو قلخلا لضفأ

 قيرط لكب مهداشرإو قلخلا ةياده ىلع صيرحلا «نينمؤملاب

 غالبلا غلبو حصن دقلف «هيلع همالسو هللا تاولصف «هيلع ردقي

 يف لئاجل كرتي ملو ءالاقم نيلئاقلا سوفن يف قبي ملف «نيبملا
 هيلع لكوتف هب مصتعا نم نأ ربخأ مث ءالاجم ريخلا بلط
 ريخ لك ىلع هب ناعتساو نملك نع ترو توك ماو

 «بوغرملا ةياغ ىلإ هل لصوم ميس طر لإ َىِدُه دم

 نيبو «هلاوحأو هلاعفأو هلاوقأ يف لوسرلا عابتا نيب عمج هنأل

 . هللاب ماصتعالا

 نوم الو ولاقت ىح هلا أ اونا اوما نل ااا ۳۳9

 انام ارك دي الو اَعيِمَجب هللا ٍلْبَحب أوُمِصتْعَاَو © َهوُسَِتُم ماو الإ

 ومع همم محَبَصأَ کيو نيب تلا ءادعأ مك ذإ مك لا تم

 ا 2 دَعَا ٍراَّئلَأ ني ورق ان ل نکو وإ

 نأ نينؤملا هدابعل هللا نم رمأ اذه دود لمل ديل مک

 هيلع اوتبثيو كلذ ىلع اورمتسي نأو «هاوقت قح هوقتي

 كل كل ا نبل اع طق .تامملا ىلإ اوميقتسيو

 ديو وقتل امواذم :هناكمإو هطاشنو هتحص لاح يف ناك نمف
 هقزرو «هتوم دنع هللا هتبث «ماودلا ىلع هيلإ 3 «هتعاطو
 :دوعسم نبا لاق امك «هاوقت قح هللا ىوقتو «ةمتاخلا نسح

 .رفكي الف ركشيو «ىسني الف ركذيو ءىصعي الف عاطي نأ وهو
 حب اذ اياز 0

 «ةعطتشا ام هلأ اولد :ىلاعت لاق امكف ءاهنم دبعلا ىلع

 ءاّدج ةريثك 0 بلقلاب ةقلعتملا ىوقتلا ليصافتو
 مهرمأ مث ءهنع هللا ىهن ام لك كرتو هب هللا رمأ ام لعف اهعمجي

 ماصتعالاو عامتجالا وهو «ىوقتلا ىلع مهنيعي امب ىلاعت

 ريغ نيفلتؤم ةدحاو نينمؤملا ىوعد نوكو «هللا نيدب
 فالتئاو «مهنيد ىلع نيملسملا عامتجا يف نإف «نيفلتخم

 نم نونكمتي عامتجالابو «مهايند حلصتو مهنيد حلصي مهبولق

 فقوتت يتلا حلاصملا نم مهل لصحيو «رومألا نم رمأ لك
 ربلا ىلع نواعتلا نم ءاهدع نكمي ال ام فالتئالا ىلع

 عطقنتو مهماظن لتخي يداعتلاو قارتفالاب نأ امك «ىوقتلاو

 ولو «هسفن ةوهش يف ىعسيو لمعي دحاو لك ريصيو مهطباور
 مهرمأو هتمعن ىلاعت مهركذ مث «ماعلا ررضلا ىلإ ىدأ

 ١١7-١١6 :تایآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ ۱۹

 لتقي (ءادعأ مك ذِإ مع هلآ َتَمَعي اورکداو# :لاقف ءاهركذب

 ةليبقلا نإ ىتح e ءاّضعب مكضعب
 يداعتلا مهنيب عقي دحاولا دلبلا لهأو ءاّضعب مهضعب يداعي

 ةثعب لبق برعلا ةلاح هذهو «ميظع رش يف اوناكو «لاتتقالاو

 «مالسالا ىلع اوعمتجاو «هب اونمآو هللا هثعب املف هيب يبنلا

 نم «دحاولا صخشلاك اوناك «ناميالا ىلع مهبولق تفلآتو

 نيب تلا :لاق اذهلو «ضعبل مهضعب ةالاومو مهبولق فلآت

 يأ 4 الأ ني زرق ام لع كو انوخ وین مخبأ کیو
 اوتومت نأ الإ اهنيبو مكنيب قبب ب ملو رانلا e دق

 دمحمب ناميإلا نم مكيلع َّنم امب 4ا مدام اهولخدتف

 اهحضوي :يأ هني كك هلآ نيب تلر ل یک

 لالضلا نم ىدهلاو «لطابلا نم قحلا مكل نيبيو ءاهرسفيو

 ام ةيآلا هذه يفو ءهب لمعلاو قحلا ةفرعمب دود ركع
 مهبولقب هتمعن اوركذي نأ هدابع نم بحي هللا نأ لدي
 هلضف نم مهديزيلو ءةبحمو هل اًركش اودادزيل مهتنسلأو
 ىلإ ةيادهلا ةمعن همعت نم ركذي ام مظعأ نم نإو ءهناسحإو

 نيملسملا ةملك عامتجاو لَك لوسرلا عابتاو «مالسالا

 . اهقرفت مدعو
 َنوُمْأيَو رخل لإ نوعي هنأ کنم کتلو )108(

 اووْكَت الو ٥ وحلا مه کاو ِنَع َنْوَهْنَيَو ٍفورَعْلاِ

 ادع مك َكِيَْرَو تلا اج ام دب ني اوفلتخاو افرق نع

 مهيلع هللا نم نيذلا نونمؤملا اهيأ مكنم نكيلو : يأ #ٌميِظَع
 لإ نوعي ةعامج :يأ 4نا هلبحب ماصتعالاو ناميالاب

 هطخس نم دعبيو هللا ىلإ برقي ام لكل عماج مسا وهو ري
 هنسح عرشلاو لقعلاب فرع ام وهو #«ِفوكْلِب نومي

 «هحبق لقعلاو عرشلاب فرع ام وهو 4ٍركَصْلا نع وهو
 ةيدصتم ةعامج مهنم نوكي نأ نينمؤملل هللا نم داشرإ اذهو

 كلذ يف لخديو «هنيد ىلإ قلخلا داشرإو هليبس ىلإ ةوعدلل
 نايدألا لعأ نوف خيذلا فاع او يدلل ةرملعملا العلا

 ىلإ نيفرحنملا نوعديو «مالسالا نيد يف لوخدلا ىلإ
 دقفتل نودصتملاو «هللا ليبس يف نودهاجملاو «ةماقتسالا

 ةاكزلاو سمخلا تاولصلاك عرشلاب مهمازلإو «سانلا لاوحأ

 دقفتكو ءمالسإلا عئارش نم كلذ ريغو جحلاو موصلاو
 شنغلا نم مهعنمو «قاوسألا لهأ دقفتو «نيزاوملاو ليياكملا

 «تايافكلا ضورف نم رومألا هذه لكو «ةلطابلا تالماعملاو

 خلا 4هم مكي نكَتلَول :هلوق يف ةميركلا ةيآلا هيلع لدت امك

 )١( متققحتسا :باوصلا لعلو «لصألا يف اذك .



 عبارلا ءزجلا

 ءايشألا هذه يف مهب دوصقملا لصحي ةعامج مكنم نكتل : يأ

 امبو هب رمأ ءيشلاب رمألا نأ ررقتملا مولعملا نمو ؛ةروكذملا

 تب رومأم وهف هيلع ءايشألا ونه تقرت ام لكف هب الإ مي ال

 ءادعألا ةياكن اهب لصحي يتلا ددعلا عاونأب داهجلل دادعتسالاك

 ريخلا ىلإ ةوعدلا هب لصحي يذلا ملعلا ملعتو «مالسالا زعو

 ءملعلاو داشرالل سرادملا ءانبو ءاهدصاقمو اهلئاسو

 سانلا يف عرشلا ذيفنت ىلع مهتنواعمو باونلا ةدعاسمو

 رومألا هذه فقوتت امم كلذ ريغو «لاملاو لعفلاو لوقلاب

 رمألاو ريخلا ىلإ ةوعدلل ةدعتسملا ةفئاطلا هذهو «هيلع

 اذهلو «نينمؤملا صاوخ مه ركنملا نع يهنلاو فورعملاب
 نوزئافلا رحل مه َكيَلْوْأَوط :مهنع ىلاعت لاق
 e «بوهرملا نم نوجانلا «بولطملاب
 ند 0 الر :لاقف .مهفالتخاو مهقرفت يف باتكلا

 مج ام رعب ني مهفالتخا نأ بئاجعلا نمو «اوُفكَتْحَاو اوفر

 نم ا مهف «فالتخالاو قرفتلا مدعل ةبجوملا ثيل
 مهملع عم ةيضقلا اوسكعف «نيدلاب ماصتعالاب مهريغ
 لاق اذهلو «غيلبلا باقعلا اوقحتساف ءهللا رمأ مهتفلاخمب

 . 4كيِظَع ُتاَدَع مه َكِيَكْرأَو# : ىلاعت

 ا وجو دوو هوجو ضني موی )٠١7-٠١(
 ر ور حس 4 E RR ع 7 س کا روو
 0 نوره امي َباَدَعَل ۱ ذعلا اوقوذف کیمیا دَ i مههوجو

 طع ا 5 - 7 8 2

 كلت © َنوُدِيَخ ف ش هلأ ةَ يف ةر تس ن م امأو
 ت رک .f ا ص

 ربخي 4 َنيِلَعْلِ E E ٌكِيَلَع اهون هلا تیا

 لااا راک نس ف اھو ةمايقلا و لاح نع ا

 فوخلل بجوملا بيهرتلاو بيغرتلا كلذ نمضتيو «لضفلاو
 ةداعسلا لهأ هوجو يهو وجو صيب موي :لاقف ءاجرلاو
 4ةرجو ُدَوْتَو# هللا لبحب ماصتعالاو فالتئالا لهأ ءريخلاو

 «فالتخالاو ةقرفلا لهأ ءرشلاو ةواقشلا لهأ هوجو يهو

 ناوهلاو يزخلا نم مهبولق يف امب مههوجو تدوسا ءالؤه
 مهبولق يف امل «مههوجو تضيبا كئلوأو «ةحيضفلاو ةلذلاو

 ىلع هراثآ ترهظ يذلا روبحلاو ميعنلاو رورسلاو ةجهبلا نم
 يف ةرضن ورسو ٌهَرْت مهو : ىلاعت لاق امك «مههوجو
 أوبك َنيِدَلاَول : ىلاعت لاقو «مهبولق يف اًرورسو «مههوجو
 اک مساع ن هَل نم مک ا هاذ مهر اهن مس رج تایل

 بي مه راق بكمأ كيت ًامللفم ليلا ن اعمق هرج تي

 هجو ىلع مهل لاقيف *َمهْهوُجُو ٌتّدَوْسَ نر اات دوخ

 رفكلا مترثآ فيك : يأ «ٌكيميإ َدَعب دعب عرفك # : عيرقتلاو خيبوتلا
 داشرلا ليبس متكرت فيكو ؟ىدهلاو ناميالا ىلع لالضلاو

 4دو رھکت ےک اپ امي ٌباَدَعْل وفود ؟يغلا قيرط متكلسو

 1١-١١4 ك :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ س ١1ه

 2: چ <
 أ و 0 تا ا 0 هس
 و 3 2 وهلا تاء و

 وع e ر ااا لمعت و راو
 0-52 بصنع نم و:هلوسر

 ردع مغ عم ند > I7 ره ما سس
 متنأو ال !نتوم الو -هزافت قح هللا اوھت اا ندا

 اوفر لوا عيمج هللا ل بص وُمِصَتْعَاَو © نوم و ر ر سد يه اسس
 مكوك نیت اک ءا دعا نک د کولا تمعن اورک داو
 ٍراَلََنيِقَرْفْحاَفَّس لع مم کو امو مع محمص
 ورتب کمک ديك کک نا نيب کل کک دقن منَ
 وعلو 0 إذ وعد هما کتلو
 و9 توسل کشک ت
 26 0 م ا e Ac A هرو ع ے

 0 رو مس هوك
 SEN © 2یع ادع كيكو

 ا "2 مسح
 ا ےک و < يد م ۰ س روو و

 عكا مَهَهوجو تدوس نزلا امأَ هوجو
Eتين ر ورک مام اَميَباَدَعْلأ وقود < هه سرمد  

 یا٤ كو9 دودی ان مما ادمین مھشوجو
 اس ےس جم ل221 ر ص وو ہہ

 ۵ َنيَمعَْاًمَلظْذ رام و یاب كيلا

 راعلاو ةحيضفلاو يزخلا الإ نوقحتست الو ءراغلا الإ مكب قیا

 تصب نيل مول نورشبيو «ةئنهت لمكأو نوؤنهيف 4 هوجو تي
 مهبر اضرو تانجلا لوخدب نورشبي مهنأ كلذو «ةراشب مظعأ
 يف نيدلاخ اوناك اذإو دولل ايو مه لا ةَ ینا هتمحرو
 اهيف نودلاخ مهف «ىلاعت هتمحر راثآ نم رثأ ةنجلاف «ةمحرلا

 مخرأ راوجيف «ميلسلا شيعلاو ميقملا ميعنلا نم اهيف امب
 ماكحألاو ةيرمألا ماكحألا ةي هلوسرل هللا نيب امل «نيمحارلا

 اهصقن :يأ 4اَموُنَمَس لأ ثىدياء كليا :لاق 00

 ةمكحلا ىلع ةلمتشم هيهاونو هرماوأ نأل حلب يعل
 ةمكحلا ىلع لمتشم كلذك ءاهباقعو اهباوثو ةمحرلاو

 ديرب هلأ اًموإ# :لاق اذهلو «ملظلا نم يلاخلا لدعلاو ةمحرلاو

 «كلذ لعفي هنوك نع اًلضف مهملظ هتدارإ ىفن 4َنح امل
 «نيملاظلا ملظ يف ديزي الو «هتانسح نم اًئيش اًدحأ صقني الف

 لاحت لاق مث طف مهلامعاب مهيزاجتيلب

 عَ هلأ لإ ٍضْرَأْلا ىف امو تولا ىف ام لَو )٠١9(
 « ضرألا يف امو تاوامسلا يف امل كلاملا وه : يأ 4 زومُدْلا

 يفو «هئاضقو هردقب مهيف فرصتيو مهقزرو مهقلخ يذلا



 عبارلا ءزجلا

 مهلامعأب مهيزاجيف ةمايقلا موي نوعجري هيلإو «هرمأو هعرش

 . اهئيسو اهنسح
 وسا الل تج وَما يع مک )١15-1١(

 لهآ ترماَ ولو 1 نونو ركدسلا نع وهو يفورعملاپ
 يام هدر

 9 ويلا مملح كوئمؤَمْلا مهم وام مهل اخ كل بتحلأ

 . ل ردا و کول نإ فذ ل ڪور صب ن
 يس عد رس ور
 لبو هلل ني ٍل الإ او ام اَم نأ هللا مو ت ترص 0 تور صني

 سمع حاس
iEمهن تكد گلا ملع ٌتيِرْصَو 4  

 رس ع م ر عع جسر
 أوَصَع اب كلذ تب ةيببألا نولتفيو هللا تيا نورفكب

 ني بصي وابو اَلا ني
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 ممألا ريخ اهنأ ربخيو ةمألا هذه ىلاعت حدمي 4 َنوُدَتْعَي اوکو

 ناميالاب نا مهليمكتب كلذو «سانلل هللا اهجرخأ يتلا
 رمألاب مهريغل مهليمكتبو «هب هللا رمأ ام لكب مايقلل مزلتسملا

 هللا ىلإ قلخلا ةوعد نمضتملا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 مهلالض نع مهدر يف عاطتسملا لذبو كلذ ىلع مهداهجو

 امل «سانلل هيعيرحا هما ربخ اوناك اذهبف «مهنايصعو مهيغو

 3 نوعي أ كت کتلو :هلوق يهو ةقباسلا ةيآلا تناك

 ذهل ىلاعت هنم: اما ركنا نع وهو فززتلاب وساتو يخل
 «هب موقي ال دقو «هب موقيو رومأملا هلثتمي دق رمألاو «ةمألا

2 

 ءهب مايقلاب هللا اهرمأ امب تماق دق ةمألا نأ ةيآلا هذه يف ربخأ

 ٌوَلَو# ممألا رئاس ىلع لضفلا تقحتساو ءاهبر رمأ تلثتماو

 فطلب هتوعد نم اذه يفو 4مُهَل اح ناكل بَدححْلا لها تما

 الإ مهنم نمؤي مل نكلو «ناميالا ىلإ مهوعدي ام باطخلا
 نوداعملا « هللا ةعاط نع نوجراخلا نوقسافلا مهرثكأو «ليلق

 نينمؤملا هدابعب هللا فطل نم نكلو «ةوادعلا عاونأب هللا ءايلوأل

 يف ررض مهنم نينمؤملا ىلع سيلف « مهروحن يف مهديك در هنأ
 ةيذأ ىذألا نم هيلإ نولصي ام ةياغ امنإو «مهنادبأ الو مهنايدأ

 ولف «يداعم لك نم اهنم ةمالسلا ىلإ ليبس ال يتلا مالكلا

 موديو مهتميزه رمتست مث ءاًرارف رابدألا اولول نينمؤملا اولتاق
 ربخأ اذهلو «تاقوألا نم تقو يف نورصني مه الو «مهلذ

 ‹مهرهاوظ ىلع ةنكسملاو مهنطاوب يف ةلذلاب مهبقاع هنأ ىلاعت

 هللا ني دهع :يأ لع الل نونئمطي الو نورقتسي الف
 نيملسملا ماكحأ تحت الإ دوهيلا نوكي الف صأا ني ٍلْبَسَو
 ماكحأ تحت وأ «نولذتسيو ةيزجلا مهنم ذخؤت «مهدهعو

 اذهو 050 ص ربّ كلذ عم )5 دقو ‹«ىراصنلا

 هركذ لاحلا هذه ىلإ مهلصوأ يذلا ببسلاو e ياعم

 اهلزنأ يتلا لأ تات َنوُرْمْكَي اک مه بناب تلد : هلوقب هللا

 اورفكف ؛ناميالاو نيقيلل ةبجوملا ل دمحم هلوسر ىلع هللا

 ءايبنأ نولباقي : يأ 4 ّيَح ريم هآَييألا َنوُنتَقيَو اًدانعو ايب اهب

 ١١١-١١5 :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -* ١6١

 7 نما 4 ل <
rغ حمو سرع مم م ل 0 ار  

 زومأل عجول للو ضر الا قام َو تاولمسلا قام هلو
 ودر ع وو م 24م ير سه ع دص کک
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 ا س حس
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 ترض )تورص

 a أوُصَعاَميَكِلَد َقَح
Aلاا وأ تیا نوشی سیاف أ نك  

 راو هللاي اي تونم | E نودجسل مهو

 e نورما تورم
 رور عم

 صيام 6 يحصل ىب كيك وأ تاركا ف
 0 زکام
 وهو «ةلباقم رشأب ناسحإ مظعأ مهيلإ نونسحي نيذلا هلل
 كلذو ‹اهنم مظعأ ءيش ةيانجلاو ةءارجلا هذه دعب لهف «لتقلا

 رفكلا ىلع مهأرج يذلا وهف «مهئادتعاو مهنايصع ببسب هلك

 : ىلاعت لاق مث « هللا ءايبنأ لتقو هللاب

 هما ٍبتِكْلا لَهَا ن موس اوسی )١15-11(
 ر قور 56

 نولي هب

 رفاوَمْلاَو ا مۇ 0 نود ضو لآ a8 لل ٍتَيِاَء

 يف َتوُعِرسَو رکنملا ِنَع َنْوُهْنَبَو يفورعملاب توم ِرِآْلا

 نف يڪ نم اونَصْفَي امو ٠ َنِحِنَصلا م تھکا تيل

E,ةقسافلا ةقرفلا ىلاعت نيب امل يسم ر هک  

 ةمألا انهاه نيب ءمهتابوقعو مهلاعفأ نيبو باتكلا لهأ نم

 نووتسي ال مهنأ ربخأف ءاهباوثو اهلاعفأ نّيَبو «ةميقتسملا

 ةفئاطلا كلت امأف «هفصو نكمي ال ام قرفلا نم مهنيب لب «هدنع

 لاقف «نونمؤملا ءالؤه امأو ءمهفصو ىضم دقف ةقسافلا

 ةمئاق هللا نيد ىلع ةميقتسم :يأ 4ُةَمَيَك ٌهَمَأ مهنم ىلاعت
 ةالصلاب اهمايق كلذ نمو «تارومأملا نم هب هللا اهمزلأ امب

 مهتالصل نايب اذهو دودج مهو لآ هنا هلآ تيا نتيا

 مهبر باتكل مهتوالتو مهدجهت لوطو ليللا تاقوأ يف



 عبارلا ءزجلا

 شوب # هل دوجسلاو عوكرلاو عوضخلا مهراثيإو
 د اًناميإ نينمؤملا ناميإك :يأ 4 ِرِخآْلا وْوْيْلَو

 ر «هلسرأ يبن لكب ناميإلا
 نمؤملا ثحي رخآلا مويلاب يقيقحلا ناميالا نأل «رخآلا مويلاب

 لك كرتو «مويلا كلذ يف هيلع باثيو «هللا ىلإ هبرقي ام ىلع هب
 رهن فورا َنوُرمأيَو# مويلا كلذ يف هيلع بقاعي ام

E5 0 0 
¢ 

 ِنَع َنْوُهْنيَو يفورعلاڀ نورمايو

 «همزاولو ناميالاب مهسفنأ ليمكت مهنم لصحف 4گنا

 نمو «رش لك نع مهيهنو ءريخ لكب مهرمأب مهريغ ليمكتو
 و ميلا اوي كا عل هلا

 *«ِتْريَخْلا ف تنوغرش# مهنأ «و# ةيلاعلا ممهلاب مهفصو

 لوأ يف اهنولعفيو ءاهيف ةصرفلا نوزهتتيف اهيلإ نوردابي :يأ
 مهتفرعمو «ريخلا يف مهتبغر ةدش نم كلذو ءاهناكمإ تقو
 هذهب هللا مهفصو نيذلا ءالؤهف .هدئاوع نسحو هدئاوفب

 نيذلا سلسلا ترّي## ةليلجلا لاعفألاو ةليمجلا تافصلا

 هلضف نم مهلينيو «هنارفغب مهدمغتيو «هتمحر يف هللا مهلخدي

 اًريثك وأ ناك الق «ٍريَح ْنَي9 اولعف امهم مهنأو «هناسحإو

 هللا مهبيثي لب ءهرجأ اوتوفيو هومرحي نل : يأ 4ُةوَمَحُي نک
 موقي امل عبت اهباوث لامعألا نكلو «باوث لمكأ كلذ ىلع

 يلع ُهّساو# :لاق اذهلف «ىوقتلاو ناميالا نم اهبحاص بلقب
 يوا م م هلا لقب اإ © : ىلاعت لاق امك * تريتَسمْلاب

 57و َمُهَلَوَمأ َمُهْنَع ء یس ی أورَقَك لأ نل ۷١۱7

 لم ه دوئل 5 مه رال بص کوا بَ وا ني مُهُدكْوَ
 رح تاس رم اف عيب لَ ايا وويل وذم ىف نوقف اَم
 هش نكر ها مهَملط امو ةا هش اومكظ موك

 مهلاومأ مهنع ينغت نل اورفك نيذلا نأ ىلاعت ربخي 4َنوُمِل
 باذع نم اًئيش مهنع عفدت ال : يأ ءاّئيش هللا نم مهدالوأ الو

 :ىلاعت لاق امك «هللا باوث نم ايش مهيلع يدجت الو فلا

 َنَماَ نم لإ حفز دنع رق ىلا دلو الو لوما امو
 ا ا مآ ةركي نب ال212 ل

 ءاهركش مهنم يضتقت «مهيلع هللا معن ةدايز يف مهيلع ةجحو
 :لاق اذهلو ءاهرفك ىلعو اهب مايقلا مدع ىلع نوبقاعيو
 . «َقُدِلَخ اف مه ِراَثلأ ُبَصْمَأ َكيلْرأل

 نودصي يتلا مهلاومأ نم رافكلا هقفني امل اًلثم برض مث

 اهنأب ءهللا رون ءافطإ ىلع اهب نونيعتسيو «هللا ليبس نع اهب
 كاردإ لمؤيو هتجيتن وجري اًعرز عرز نمک «لحمضتو لطبت

 درب :يأ ءرص اهيف حير هتباصأ ذإ كلذك وه امنيبف «هعير
 بعتلا الإ هل لصحي ملو «هعرز تكلهأف «قرحم ديدش

 هللا لاق نيذلا رافكلا ءالؤه كلذكف ءفسألا ةدايزو ءانعلاو

 1١١5-١١١ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳

 37 جداول ال
eرس  eووی ري جس ع حرا  
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 TTT وْ أمك تيا نإ :مھیف
 A و 4 ا ت ےک هع ب 5 2 اهتمي

 ثيح 4 َنوُمِلظَي شا اوناك نك او مهلامعأ لاطبإب م

 رون ءافطإ ىلع اوصرحو «هلوسر اوبذكو ءهللا تايآب اورفك

 «مهلاومأب تبهذو مهلامعأ تطبحأ يتلا يه رومألا هذه هللا

 : ىلاعت لاق مث

 کود س ٌةئاَطِ اود ال اوما َن ذَا ا )110-1١١(

 امو همون نم ةَسّلا تدب ذك يع ام اوو الب تاي 1
 00 ولف ےک نإ بالا ل اب د کا مود ىِيْفُش
 انما اولا دكوفل 1ذإو ےک بناب وزو کتو لو وک ذأ

6 2 01 

 ص HE رمال 0 كاملا أ مکي أوُضَع او ادو
 كيب تي دو مشن س مگن نإ ٥ روثشلا تا
 2 لإ ا مهد 5 ال اوَُّمَتَو اوربت نو هي اوحَرْفي

 اوذختي نأ نينمؤملا هدابع ىلاعت يهني طيب تولع امي

 ىلع مهنورهظي «مهريغو باتكلا لهأ نم نيقفانملا نم ةناطب
 مهنأ كلذو «ةيمالسالا لامعألا ضعب مهنولوي وأ «مهرئارس

 ءاضغبلاو ةوادعلا نم مهبولق تألتما نيذلا ءادعألا مه



 عبارلا ءزجلا

 عسي امم 4ك وص يَ امل مههاوفأ ىلع ترهظف
 لوصح يف نورصقي ال : يأ 4اًلابَح ْمُكَتْْلأَي ل اذهلف مهنم
 «مكررض اهيف يتلا بابسألا لمعو «ةقشملاو مكيلع ررضلا

 کک اَنَيِب دق :نينمؤملل هللا لاق < «مكيلع ءادعألا 0

 مك نإ ةيويندلاو ةينيدلا مكحلاصم اهيف يتلا : يأ تي

 لك سيلف .ءودعلاو قيدصلا نيب نوقرفتو اهنوفرعتف ا ت
 نأ ودعلا ةطلاخمب ىلتبا اذإ نم لقاعلا امنإو «ةناطب لعجي دحأ

 ولو «ءيش ىلع هنطاب نم هعلطي الو «هرهاظ يف ةطلاخم نوكت
 ىلع نينمؤملل اًجيهم هللا لاق «هئايلوأ نم هنأ مسقأو هل قلمت

 ةدش اًئيبمو «باتكلا ا نم نيقفانملا ءالؤه نم رذحلا

 بككلاب َنوُنِمْؤُمَو مکتوب ل5 مع لوا مسالم :مهتوادع

 ال مهو «هئايبنأ ىلع هللا اهلزنأ يتلا بتكلا سنج : يأ وک

 اذ ناميالا مكل اورهظأ مكوفل اذإ لب ءمكباتكب نونمؤي

 فارطأ يشو *(ليانآلا میل اوصَع وک اَدِإَو انماء اولا ہکوقک

 لع هلأ نإ | ل ن أوثوم لف مكيلع مهظيغ ةدش نم عباصألا

 ENG SES © رودصلا تاد

 ىلع نوردقي ال مهظيغ نإو «مهسفنأ الإ نورضي ال مكررض
 باذع نم اولقنتيف اوتومي ىتح هب نيبذعم نولازي ال لب «هذیفنت
 .ةرخآلا باذع ىلإ ايندلا

 حتفلا لوصحو ءادعألا ىلع رصنلاك ُةَنَسَح مكس نإإ»

 0 کنیت نر ا e : يأ ہوش مئانغلاو

 هلآ نإ ایس مھدی مك ل اوس ال

 u هللا دعو يتلا بابسألاب متيتأ اذإف * طيح تومي اَمي

 لعجي لب «مهركم مكرضي مل - ىوقتلاو ربصلا يهو - رصنلا
 الف «هتردقو هملع مهب طيحم هنأل «مهروحن يف مهركم هللا

 .ءيش مهنم هيلع ىفخي الو كلذ نع مهل ذفنم

 دولسم َنيِنِمْؤُمْلا ئوي كلهآ ني َتْوَدَع ةو (۱۲۲۰۱۲۱)

 اَكَنْدَت نأ مُڪنم نافيا تَه ْدِإ ه مي
 يف تلزن تايآلا هذه وئيل كوت هَل لو انو هَ
 لعلو «خيراوتلاو ريسلا يف ةروهشم اهتصقو «ادحأ» ةعقو

 ةعقو اهئانثأ يف لخدأو ‹عضوملا اذه يف اهركذ يف ةمكحلا

 اوربص اذإ مهنأ نينمؤملا دعو دق ىلاعت هللا نأ امل «ردب»

 اًماع اًمكح اذه ناكو ءمهنع ءادعألا ديك درو مهرصن ءاوقتاو

 نم اًجذومن ركذف «هطرشب نايتالا عم فلختي ال اًمداص اًدعوو
 امل «ردب» يف نينمؤملا رصن هللا نأو «نيتصقلا نيتاه يف اذه

 نم مهضعب نم ردص امل ودعلا مهيلع لادأو ءاوقتاو اوربص

 نأ نيتصقلا نيب عمجلا ةمكح نمو ءردص ام ىوقتلاب لالخإلا

 ام اوركذتي نأ نوهركي ام مهباصأ اذإ هدابع نم بحي هللا

or ۳- ۱۲۲۰۱۲۱ :ناتيآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت 

 ةميظعلا همعن ىلع هللا اوركشيو ءالبلا مهنع فخيف «نوبحي

 ةقيقحلا يف وه يذلا هوركملا نم مهلاني امب تلبوق اذإ يتلا

 دقو ءاّريسي اًرزن بوبحملا ىلإ ةبسنلاب هوركملا ناك « مهل ريخ

 کَبصا آَّمَل وأ :هلوق يف ةمكحلا هذه ىلإ ىلاعت راشأ

E CEESنأ اهلامجإو «دحأ» ةيضق لصاحو اَ مص  

yyةنس يف كلذو  

 ددعلا نم هيلع نوردقي ام لكب اودعتسا «ةرجهلا نم نيتنثا

 ام كلذ نم مهدنع عمتجا ىتح ءددعلاو لاجرلاو لاومألاب

 ةكم نم اوهجو مث ؛مهظيغ ءافشو مهضرغ لوصحب اومزج

 جرخف «ةنيدملا برق اولزن ىتح «لتاقم فالآ ةثالث يف ةنيدملل

 ىتح ةرواشملاو ةعجارملا دعب هباحصأو وه مهيلإ ةي يبنلا

 اًليلق اوراس املف « .فلأ يف جرخو «جورخلا ىلع مهيأر رقتسا

 لثم ىلع وه نمم شيجلا ثلثب قفانملا يبأ نب هللادبع عجر
 ونب مهو ءاوعجري نأ نينمؤملا نم ناتفئاط تمهو «هتقيرط

 يبنلا مهبتر دحأ ىلإ اولصو املف « هللا مهتبثف ةثراح ونبو ةملس

 يبنلا بترو ءدحأ ىلإ مهروهظ اودنسأو ءمهعضاوم يف هلك

 مهرمأو «دحأ» لبج يف ةلخ يف هباحصأ نم الجر نيسمخ ةي

 نم دحأ مهيتأي نأ اونمأيل هنم اوحربي الو مهناكم اومزلي نأ

 نوكرشملا مزهنا نوكرشملاو نوملسملا ىقتلا املف ءمهروهظ

 مهعبتاو «مهروهظ فلخ مهركسعم اوفلخو ةحيبق ةميزه

 مهلعج نيذلا ةامرلا مهآر املف ءنورسأيو نولتقي نوملسملا

 ام «ةمينغلا ةمينغلا : ضعبل مهضعب لاق «لبجلا يف ءاي يبنلا

 هللادبع مهريمأ مهظعوو ءاومزهنا دق نوكرشملاو انهاه اندعقي

 مهعضوم اولخأ املف «هيلإ اوتفتلي ملف ةيصعملا نع ريبج نب

 تءاج «ريبج نب هللادبع مهريمأ مهنم «ريسي رفن الإ هيف قبي ملف
 نيملسملا تربدتساو عضوملا كلذ نم نيكرشملا ليخ

 رفكو اهب هللا مهالتبا ةلوج نوملسملا لاجف «مهتقاس تلتاقو

 نم لصح ام لصحف «ةفلاخملا ةبوقع اهيف مهقاذأو ءمهنع اهب

 هدحأ» لبج سأر ىلإ اوزاحنا مهنإ مث «مهنم َلِيُق نم لتق
 لخدو «مهدالب ىلإ اوأفكناو نيكرشملا يديأ مهنع هللا فكو

 َتْوَدَع دو : ىلاعت هللا لاق «ةنيدملا هباحصأو ةا هللا لوسر

 هب دارملا سيل «جورخلا قلطم انهاه ودغلاو 4 كلهآ م

 اوجرخي مل هباحصأو ب يبنلا نال ءراهنلا لوأ يف جورخلا

 : يأ لاتقل َديدَقَم َنيِمْؤمْلا ئر ةعمجلا اولص امدعب الإ

 حدم مظعأ اهيفو ءهب قئاللا هدعقم يف لك مهبترتو مهلزنت

 دعاقم يف مهتماقإو مهريبدت رشابي يذلا وه ثيح يب يبنلل
 ولعو هرظن دادسو «هيأرو هملع لامكل الإ كاذ امو ءلاتقلا

 ةلماكلا هتعاجشو هسفنب رومألا هذه رشابي ثيح «هتمه



 عبارلا ءزجلا

 «تاعومسملا عيمجل ميم هلو هيلع همالسو هللا تاولص

 ملكتي لك «نوقفانملاو نونمؤملا لوقي ام عمسي هنأ هنمو

 متأ اهيلع مهيزاجيف «ديبعلا تاّينب يلع هبلق يف ام بسحب

 ريبدت ىلوتيو «مكؤلكي «مكب ميلع عيمس هللاف اًضيأو «ءازجلا
 :نوراهو ىسومل ىلاعت لاق امك ءهرصنب مكديؤيو «مكرومأ

 هنأ مهيلإ هناسحإو مهب هفطل نمو راو ْعَمَْأ اعم تإ
 ةملس ونب مهو «لشفلاب نينمؤملا نم 4ِناَتَمياَط تمهل امل
 ىلعو امهيلع ةمعن ىلاعت هللا امهتبث «مدقت امك ةثراح ونبو
 هتيالوب :يأ اميل لاو لاق اذهلف «نينمؤملا رئاس
 مهحالص هيف امل مهقيفوتو «هئايلوأب هفطل يه يتلا «ةصاخلا

 امه امل امهنأ امهل هيلوت نمف «مهترضم هيف امع مهتمصعو
 هللا لوسر نع رارفلاو لشفلا يهو «ةميظعلا ةيصعملا هذهب
 ُنَو هَل :ىلاعت لاق امك «ناميالا نم امهعم امل ءامهمصع

 را لو : لاق مث 4ول لإ تطل ني مھر أنما تيل
 بلقلا دامتعا وه يذلا لكوتلاب رمألا اهيفف 4َنُمْؤمْل يو
 هنأو «هللاب ةقثلا عم ءراضملا عفدو عفانملا بلج يف هللا ىلع

 لكوتلاب ىلوأ نينمؤملا نأو «هلكوت نوكي دبعلا ناميإ بسحب
 «لاتقلاو ةدشلا نطوم يف اًصوصخو «مهريغ نم هللا ىلع

 هل راصنتسالاو مهبرب ةناعتسالاو لكوتلا ىلإ نورطضم مهنإف

 «هتوقو هللا لوح ىلع دامتعالاو «مهتوقو مهلوح نم يربتلاو

 : ىلاعت لاق مث «نحملاو ايالبلا مهنع عفديو مهرصني كلذبف

 هلا اتم هلذأ ماو رد هلا مرضت دقلو# )١١1-177(

 مو 6 نعوم ةكيلملا نم يلا ةن کر ةددتح اده شروف

 ٍدنِع َنِم لإ صَل امو ب مولف َنيَمَطنِلَو كل ئرت الإ هلآ ُهلَعَج
 «نينمؤملا هدابع ىلع هنم نانتما اذهو ريكا ٍرِبمْلا هَل

 مهددع ةلق يف ةلذأ مهو ردب موي هب مهرصن امب مهل ريكذتو

 يف ردب ةعقو تناكو «مهددغو مهودع ددع ةرثك عم مهددعو

 ةئام ثالثب ةنيدملا نم وايي يبنلا جرخ «ةرجهلا نم ةيناثلا ةنسلا

 اًريعب نوعبس الإ مهعم نكي ملو «هباحصأ نم رشع ةعضبو
 هب عمسف «ماشلا نم تمدق شيرقل ريع بلطل ٍناسّرفو
 ءاهز يف اوجرخو «مهريع كاكفل ةكم نم اوزهجتف نوكرشملا

 ءةريثكلا ليخلاو ماعلا حالسلاو ةلماكلا ةدعلا عم لتاقم فلأ

 ةنيدملاو ةكم نيب «ردب» هل لاقي ءام يف نوملسملاو مه اوقتلاف

 نم اولتقف ءاّميظع اًرصن نيملسملا هللا رصنو ءاولتتقاف
 «مهناعجشو نيكرشملا ديدانص نم اًليتق نيعبس نيكرشملا
 هللا ءاش نإ - يتأتس مهركسعم ىلع اووتحاو: «نيعبس اورسأو

 ١۱۲۳-٠۲۷ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ ١6

 هللا نكلو ءاهعضوم كلذ نإف «لافنألا ةروس يف ةصقلا -

 «هوركشيو مهبر اوقتيل نونمؤملا اهب ركذتيل اهب ىتأ انه ىلاعت
 دقف هبر ىقتا نم نأل وركن كلَ هللا اوقتام# :لاق اذهلف

 دمحم اي لوقت ذإ «هركشي ملف ىوقتلا كرت نمو «هركش

 کدی نأ مكي نلأ# رصنلاب مهل اًرشبم ردب موي نينمؤملل
 اوفو اوربصت نإ لب © نلرم كيما ني سلا ةت مکی
 ردب ةعقو وهو ءاذه مهدصقم نم : يأ (اَدَه َمِهِرْوَف نّم مکونایو

 «ربصلا : طورش ةثالث مهدادمال هللا طرشف «ناعجشلا ةمالعب

 لازنإب دعولا اذهف ءاذه مهروف نم نيكرشملا نايتإو «ىوقتلاو
 عمقو رصنلا دعو امأو «مهب مهدادمإو نيروكذملا ةكئالملا

 :هلوق يف مدقت امك نيلوألا نيطرشلا هل هللا طرشف ءادعألا ديك

 مج انو ابك دیک ڪش ل انتَ اوست ْنِإَل
 اهب نورشبتست «ىَرْتُم لإ ةكئالملاب مكل هدادمإ : يأ أ

 الف لآ ٍدنِع ّنِم الإ ُرْصَتلَأ امو ب مولف نیمو نوحرفتو
 ةنينأمط اهيف بابسألا لب «بابسألا نم مكعم ام ىلع اودمتعت

 ةئيشم وهف «هل ضراعم ال يذلا يقيقحلا رصنلا امأو «مكبولقل

 هعم نم رصن ءاش نإ هنإف ءهدابع نم ءاشي نم رصنل هللا

 نيفعضتسملا رصن ءاش نإو «هقلخ يف هتنس يه امك بابسألا

 «هيلإ رومألا عجرمو «هيديب هلك ريالا ا هدابعل نيبيل نيلذألا

 لب «قولخم هيلع عنتمي الف «ِزبمْلَأ لأ ٍدنع# :لاق اذهلو

 يذلا «يكَلأ# هرهقو هريبدت تحت نوربدم ءالذأ مهلك قلخلا

 ضعب يف رافكلا ةلادإ يف ةمكحلا هلو ءاهعضاوم ءايشألا عضي

 َكِلَدظ : ىلاعت لاق «ةرقتسم ريغ ةلادإ نيملسملا ىلع تاقوألا

 ايق مسي وأ اورقك َندلا نم اًهَرط َمطْقَِل ۷
 امإ :نيرمأ دحأل نينمؤملا هدابع هرصن نأ ىلاعت ربخي يباح

 نم اًنكرو مهنم اًبناج :يأ ءاورفك نيذلا نم اًفرط عطقي ن

 ةمينغ وأ «دلب ىلع ءاليتسا وأ ءرسأ وأ «لتقب امإ «مهناكر
 نأل كلذو «نورفاكلا لذيو نونمؤملا كلذب ىوقيف «لام

 مهصاخشأ نم فلأتت مالسالل مهتبراحمو مهتمواقم

 مهنم لصحت رومألا هذهبف مهضرأو مهلاومأو مهحالسو
 مهتوق ضعبل باهذ كلذ نم ءيش عطقف ةلتاقملاو ةمواقملا

 يف اًعمط «مهترثكو مهتوقب رافكلا ديري نأ :يناثلا رمألا

 ةياغ هيلع اوصرحيو «كلذ مهسفنأ اونميو «نيملسملا

 هللا رصنيف كلذ يف مهلاومأو مهاوق اولذبيو «صرحلا
 لب «مهدوصقم اولاني مل نيبئاخ مهدريو مهيلع نينمؤملا

 رصن تيأر عقاولا تلمأت اذإو «ةرسحو مغو ةراسخب نوعجري

 ع

 أ

 ا



 اوه د غيبارلا ءزجلا

 جراخ ريغ «نيرمألا نيذه نيب اًرئاد نينمؤملا هدابعل هللا

 اک سل (۱۲۹۰۱۲۸)

 ْمُهَنِف ْحُهَبْذَع

 و ر ع ظل

 أ أ یک رال تب كك

 رفعي ضر ىف اَمَو ِتَّوَمَّسلَأ ف ام للو © بری مه

 موي ىرج امل 4میجر رومع او E ل
 اهب هللا عفر «بئاصم لكي يبنلا ىلع ىرجو «ىرج ام (دحأ)»

 موق حلفي فيك» :لاق «هتیعابر ترسكو هسأر جشف «هتجرد

 يبأ لثم نيكرشملا نم ءاسؤر ىلع وعدي لعجو «مهيبن اوجش

 ءورمع نب ليهسو ةيمأ نب ناوفصو «برح نب نايفس
 نع هل اًيهن هلوسر ىلع ىلاعت هللا لزنأ «ماشه نب ثراحلاو

 رمألا ىم كل سل هللا ةمحر نع درطلاو ةنعللاب مهيلع ءاعدلا

 ىلع صرحلاو قلخلا داشرإو غالبلا كيلع امنإ ءَ
 ءرومألا ربدي يذلا وه ىلاعت هلل رمألا امنإو .مهحلاصم

 مهرمأ لب «مهيلع عدت الف «ءاشي نم لضيو ءاشي نم يدهيو
 مهيلع بوتي نأ هتمحرو هتمكح تضتقا نإ «مهبر ىلإ عجار

 مهءاقبإ هتمكح تضتقا نإو «لعف «مالساإلاب مهيلع نميو
 مهسفنأ اوملظ نيذلا مه مهنإف «مهتياده مدعو مهرفك ىلع

 ءالؤه ىلع هللا بات دقو «لعف كلذب اوببستو اهورضو

 هذه يفو «مهنع هللا يضر مالسالل مهادهف «مهريغو نينيعملا

 «دابعلا رايتخا ىلع بلاغ هللا رايتخا نأ ىلع لدي امم ةيآلا

 نوكتو اًئيش راتخي دق هردق العو هتجرد تعفترا نإو دبعلا نأو

 ريالا ماهل نياك لوشرلا نارا وربع يف لار ةريخلا

 قلعت نم ىلع در مظعأ اهيفف «ىلوأ باب نم هريغف ءيش
 يف كرش اذه نأو A نيكل اعلا نو للا انقلاب

 نوعديو «هل هلك رمألا نم نوكرتي «لقعلا يف صقن «ةدابعلا

 هديعبلا لالضلا وهل اذه نإ «ةرذ لاقثم رمألا نم كلمي ال نم

 ملو «هيلإ لعفلا دنسأ مهيلع هتبوت ىلاعت ركذ امل فيك لمأتو
 ضحم ةمعنلا نأ ىلع كلذ لديل «كلذل اًبجوم اًببس مهنم ركذي

 «ةليسو الو دبعلا نم ببس قبس ريغ نم «هدبع ىلع هلضف
 ءافلاب باذعلا ىلع هبترو «مهملظ هعم ركذ باذعلا ركذ املو

 كلذ لديل توئي مَنِ ْمُهَبَْحُي وأ :لاقف «ةيببسلل ةديفملا

 ءاهعضوم ةبوقعلا عضو ثيح «هتمكحو هللا لدع لامك ىلع
 نع ىفن املو «هسفن ملظ يذلا وه دبعلا لب «هدبع ملظي ملو

 وتو :لاقف هل رمألا نم ررق ءيش رمألا نم هل سيل هنأ هلوسر

 نجلاو سنالاو ةكئالملا نم 4ٍضْرَأْلا ىف اَمَو ٍتونَسَتلَأ ىف ام
 يف ام عيمجو ءاهلك تادامجلاو كالفألاو تاناويحلاو

 «نوربدم نوقولخم هلل كلم لكلا «ضرألاو تاوامسلا

 نم ةرذ لاقثم مهل سيلف «كيلامملا فرصت مهيف فرصتم

 ۱۲۹۰۱۲۸ :ناتيآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳
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 «هبيذعتو هترفغم نيب نورئاد مهف كلذك اوناك اذإو ءكلملا

 كرتب هيلع نميو هكرش رفغيف مالسالل هيدهي نأب ءاشي نمل رفغيف
 هت ىلإ هلكي ناب ا نس نو هذ دل رقكيف ناضخلا

 هبذعيو رشلا لمعيف ءرشلا لمعل ةيضتقملا ةملاظلا ةلهاجلا

 ةعس ىلع نيلاد نيميرك نيمساب ةيآلا متخ مث «كلذ ىلع
 :لاقف «هناسحإ ميمعو هناسحإ ةعسو هترفغم مومعو هتمحر

 تبلغ هتمحر نأب ةراشب مظعأ اهيفف مح رفع هاو

 ةلاح نع رابخإلا اهيف ةيآلاف «هتذخاؤم تبلغ هترفغمو «هبضغ

 اهمتخي ملف ءهبذعي نم مهنمو هل هللا رفغي نم مهنم نأو «قلخلا
 ءةمقنلا ىلع لاد يناثلاو «ةمحرلا ىلع لاد امهدحأ نيمساب

 ةمحر ىلاعت هلف «ةمحرلا ىلع لدي امهيلك نيمساب اهمتخ لب

 اهل كردي الو ءرشب لابب رطخت ال هدابع اهب محريس ناسحإو
 هدابع يف هتمحرب انلخديو اندمغتي نأ ىلاعت هلأسنف «فصو

 نم رسيب كرابملا ريسفتلا اذه نم لوألا رفسلا مت .نيحلاصلا

 نم ديزملا هلأسأو ءءانثلاو ركشلاو دمحلا هلف ءةناعإو هللا

 يرابلا لوق هلوأ «يناثلا دلجملا هيليو ءهناسحإو همركو هلضف

 اًمدصضأ اَدَيِرلا الگ ال انما تکا هيي هلالج لج

 م ور س

 کک اوما



 عبارلا ءزجلا
 ےہ رے
 لوألا عيبر رهش نم نيرشعو عست يف كلذو «قيآلا # ٌةَفَحْسصُم

 ةرجهلا نم فلأو ةئامث الثو نيعبرأو ثلاث 1757 ةنس نم

 1 E «ةيوبنلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «نيملسملا هناوخإو هيدلاولو

 مالك ريسفت يف نانملا ميركلا ريسيت نم يناثلا دلجملا
 نب رصان نب نمحرلادبع :هللا ىلإ ريقفلا هعماجل نمحرلا
 .نيمآ نيملسمللو «هيدلاولو هل هللا رفغ «يدعس نب هللادبع

 رورش نم هللاب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسنو هدمحن هلل دمحلا
 للضي نمو هل لضم الف هللا دهي نم ءانلامعأ تائيسو انسفنأ
 هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأو ءهل يداه الف
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 امسا اريل اولڪ أت ال انما تا اات ۳۹-۳۰)
 لادا وين يكمل هللا اشا ةف
 اعراس © توم ر ڪک َلوُسلاَو هلأ اوعيطأو ٠ َتِرْفَكْلِ
 تدع أ ضرار ٌثومَسلا اهض اضع ةو ْمُكْيَد م َوَرْفَعَم کل

 بتلا نيكل رشاد مكا ىف شيب يل ٠ ون
 اوُلَمَف اإ ےب © نیلا بحي لاو سالا ع َنيِفاَمْلاَو
 مؤ نو ميول ارتفتشا هلأ او 55 مشا اًوُمكَع وأ ةَ
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 الآ اهتحت نم ىرخت تنمو َمِهْبَر نم 0
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 اذه ةمدقم يف مدقت 20744 يمتع را معو ايف يح
 هسفن يف يهاونلاو رماوألا ةاعارم هل يغبني دبعلا نأ «ريسفتلا

 - الوأ - هيلع بجو ءرمأب هرمأ اذإ ىلاعت هللا نأو ءهريغ يفو
 نم كلذب نكمتيل ءهب رمأ يذلا وه امو «هدح فرعي نأ
 يف هلاثتما ىلع هللاب ناعتساو «دهتجا كلذ فرع اذإف «هلاثتما
 نع يهت اذإ كلذكو «هناكمإو هتردق بنحب «هزیغ يفو هسفن
 دهتجا مث «لخدي ال امو هيف لخدي امو «هدح فرع رمأ

 . هكرت يف هبرب ناعتساو

 ةيهلالا رماوألا عيمج يف هتاعارم يغبني اذه نأو
 .يهاونلاو

 لاصخو رماوأ ىلع تلمتشا دق «تاميركلا تايآلا هذهو
 ربخأو ءاهلعف ىلع ثحو ء[اھب] هللا رمأ «ريخلا لاصخ نم

 :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ ۳1-۱۳۰ 1

 . اهكرت ىلع ثح يهاون ىلعو ءاهلهأ ءازج نع
 ءانثأ تايآلا هذه لاخدإ يف - ملعأ هللاو - ةمكحلا لعلو

 «نينمؤملا هدابع دعو ىلاعت هللا نأ مدقت دق هنأ «دحأ» ةصق

 لذخو «مهئادعأ ىلع مهرصن - اوقتاو اوربص اذإ - مهنأ

 ال ْاوُعَّنَتَو ًاوُريِصَت نو :ىلاعت هلوق يف امك ءمهنع ءادعألا

 مكونا ١ أوُقّمَتَو أوريِصَت نإ 56 : لاق مث يَ 5 عكر

 .تايآلا 4گ ها

 يتلا .ىوقتلا لاصخ ةفرعم ىلإ تقاتشا سوفنلا ْنأكف

 هذه يف هللا ركذف ءةداعسلاو «حالفلاو رصنلا اهب لصحي

 همايقف ءاهب دبعلا ماق اذإ يتلا ىوقتلا لاصخ مهأ ؛تايآلا

 . ىرحأو ىلوأ باب نم اهريغب
 تايآلا هذه يف «ىوقتلا» ظفل ركذ هللا نأ انلق ام ىلع لديو

 4َ تدل
 . رات اغار 4٠لا ومنو : لاقف «نيتديقم نيترمو

 نم نآرقلا يف ام لك أوما لَ اباي :ىلاعت هلوقف
 اوكرتا وأ ءاذك اولعفا : أَم كَل اهات :ىلاعت هلوق
 بجوملاو يعادلا ببسلا 8 ناميإالا نأ ىلع لدي ءاذك

 وه ناميإلا نأل ؛يهنلا كلذ بانتجاو ءرمألا كلذ لاثتمال

 لامعأل مزلتسملا ءهب قيدصتلا بجي امب لماكلا قيدصتلا
 ۰ ٍ . حراوجلا

 هداتعا ام وه كلذو «ةفعاضم افاعضأ ابرلا لكأ نع مهاهنف

 لح اذإ هنأ نم ةيعرشلا رماوألاب يلابي ال نمو «ةيلهاجلا لهأ
 ا ر ي حم هلو ولا ىلع يذلا
 ام ديزيو ءةدملا يف ديزن نأ امإو «نيدلا نم كيلع ام يضقت

 «كلذ مزتليو «هميرغ عفدتسيو «ريقفلا رطضيف «كتمذ يف
 افاعضأ هتمذ يف ام - كلذب - دادزيف «ةرضاحلا هتحارل اًمانتغا

EE AE1  

 هتعانش ةدش ىلع هيبنت 4 ًةَمَعَصَصُم اعضا :هلوق يفف

 نأ هتمكح ءابرلا ميرحت نأو «هميرحت ةمكحل هيبنتو «هترثكب
 راظنإ بجوأ هللا نأ كلذو ءملظلا نم هيف امل هنم عنم هللا
 كلذ قوف امب همازلإف «ةدايز ريغ نم هتمذ يف ام ءاقبو ءرسعملا
 ؛هنابرق مدعو هكرت يقتملا نمؤملا ىلع نيعتيف .فعاضتم ملظ

 ىوقتلا تابجوم نم هكرت نأل
 هللا اوُمَّتاَو#» :لاق اذهلف ءىوقتلا ىلع فقوتم حالفلاو

 ام كرتب 8 َنِرمَكْل تده ل ( راسلا اوُفَّتاَو ه نول كَ

 فالتخا ىلع «يصاعملاو رفكلا نم ءاهلوخد بجوي

 52 8 4 ھے

 : هلوق يهو ‹ ةقلطم ةرم :تارم ثاللث

 )١( نيتخسنلا نيب فالتخالا ناك انه ىلإ .



 عبارلا ءزجلا

 - رابكلا يصاعملا اًصوصخو - اهلك يصاعملا نإف ءاهتاجرد

 رانلا هللا دعأ يذلا ءرفكلإ لاصخ نم يه لب «رفكلا ىلإ رجن
 طخس نم يقيو «رانلا نم يجني يصاعملا كرتف «هلهأل

 «نمحرلا اضر بجوت «ةعاطلاو ريخلا لاعفأو ءرابجلا

 . ةمحرلا لوصحو «نانجلا لوخدو

 ءالاثتما رماوألا لعفب 4َلوُسلاَو هلأ اوُميطآو# :لاق اذهلو

 ءهلوسر ةعاطو هللا ةعاطف نور كع يهاونلا بانتجاو

 َقَمَحَيَو# :ىلاعت لاق امك ءةفحرلا لوو بابسأ نم
 4ةركَآلا توفير نوفي نيل انك ڪيس کک

 «هتنج كاردإو «هترفغم ىلإ ةعراسملاب «ىلاعت مهرمأ مث

 يتلا ءاهلوطب فيكف «ضرألاو تاوامسلا اهضرع يتلا
 ةلصوملا يه ىوقتلا لامعأو اهلهأ مهف «نيقتملل هللا اهدعأ

 . اهيلإ
 ىف نوقف ندا :لاقف <« «مهلامعأو نيقتملا فصو مث

 اورسيأ نإ «مهرسيو مهرسع لاح يف : يأ «ءآرَصلاو ِءاَرَشلَ

 ءاًئيش فورعملا نم اورقتحي مل اورسعأ نإو «ةقفنلا نم اورثكأ

 .لق ولو
 ةيذأ مهريغ نم مهل لصح اذإ :يأ 4ايَمْلا يولل

 بجوملا ؛قنحلا نم مهبولق ءالتما وهو - مهظيغ بجوت
 عابطلا ىضتقمب نولمعي ال ءالؤه «- لعفلاو لوقلاب ماقتنالل
 نع نوربصيو « ظيغلا نم بولقلا يف ام نومظكي لب «ةيرشبلا
 ا

 وفعلا «سانلا نع وفعلا يف لخدي سالا نع َنيِفاَمْلاَ

 ءمظكلا نم غلبأ وفعلاو . لعف وأ لوقب كيلإ ءاسأ نم لك نع
 اذهو ءءيسملا نع ةحامسلا عم «ةذخاؤملا كرت وفعلا نأل

 نع ىلختو «ةليمجلا قالخألاب ىلحت نمم نوكي امنإ
 هللا دابع نع افعو «هللا عم رجات نممو «ةليذرلا قالخألا

 «مهيلع رشلا لوصحل ةهاركو «مهيلإ اًناسحإو «مهب ةمحر

 دبعلا ىلع ال «ميركلا هبر ىلع هرجأ نوكيو «هنع هللا وفعيلو

 . 4َ لع مَ لَو كَ َنَمْه# : ىلاعت لاق امك «ريقفلا

 «لجأو .ىلعأو ءنسحأو ءاهريغ نم معأ ةلاح ركذ مث
 4 نسا بحي لارا :[ىلاعت] لاقف ءناسحالا يهو

 ناسحالاو] ا ةدابع ىف ناسحالا :ناعون ناسحالاو

 اا ااغ اا «قولخملا ىلإ

 هنإف هارت نكت مل نإف ءهارت كنأك هللا دبعت نأ» :هلوقب هك

 .(كاري

 ينيدلا عفنلا لاصيإ وهف ءقولخملا ىلإ ناسحالا امأو

 :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت و  ۳11۳۰ها/ ١

 لخديف ءمهنع يويندلاو ينيدلا رشلا عفدو «مهيلإ يويندلاو

 ميلعتو «ركنملا نع مهيهنو «فورعملاب مهرمأ كلذ يف
 «مهتصاخو مهتماعل ةحيصنلاو «مهلفاغ ظعوو ‹مهلهاج

 تاقفنلاو تاقدصلا لاصيإو «مهتملك عمج يف يعسلاو

 نيابتو «مهلاوحأ فالتخا ىلع ءمهيلإ ةبحتسملاو ةبجاولا

 . مهفاصوأ

 لامتحاو ءىذألا فكو «ىدنلا لذب كلذ يف لخديف
 ماق نمف «تايآلا هذه يف نيقتملا هب هللا فصو

 . هديبع قحو هللا قحب ماق دقف ءرومألا هذهب

 :لاقف ءمهبونذو مهتايانج نم مهبرل مهراذتعا ركذ مث

 مهنم ردص : يأ « شن اوملظ وأ ةف اول اإ 2

 ةا ىلإ اورا كلر ام أ رک ٠ انآ لامعا

 هب دعوو «نيصاعلا هب دعوت امو ءمهبر اوركذو «رافغتسالاو

 عم «مهبويعل رتسلاو ءمهبونذل ةرفغملا هولأسف «نيقتملا

 كاهن ملو : لاق اذهلف اهيلع مهمدنو ءاهنع مهعالقإ
 4 A ر اول

 نم ةَرفَعَم موارج# تافصلا كلتب نوفوصوملا 3 2

 یر تنجو روذحم لك مهنع ليزت بھ

 "[روبحلاو] ةجهبلاو «ميقملا ميعنلا نم اهيف رأل
 ةقينألا لزانملاو روصقلاو ءرورسلاو ريخلاو «ءاهبلاو

 يف تايراجلا راهنألاو «ةيهبلا ةرمثملا راجشألاو «تايلاعلا
 . تابيطلا نكاسملا كلت

 الو ءالدب اهب نوغبي الو 00 ال 4اف نرل

 اليلق هلل اولمع 4َنيِايدَمْلا ٌرْجَأ م َمَمِنَو# ميعنلا نم هيف مه ام ريغي
 دنعو ««ىرسلا موقلا دمحي رك دنعاف اًريثك اورجأف

 . اًرفوم الماك هرجأ لماعلا دجي ءازجلا
 «ةعامجلاو ةنسلا لهأ ةلدأ نم تاميركلا تايآلا هذهو

 . ةئجرملل افالخ «ناميالا يف لخدت لامعألا نأ ىلع

 «ديدحلا ةروس يف يتلا «ةيآلا ركذب متي امنإ ةلالدلا هجوو

 ني َةَرفمم لإ ارشياس» :ىلاعت هلوق يهو «تايآلا هذه ريظن
 هلي أوُنماَع تيل تَه ضرالاَو املا ضرع اضع ج و 5

 ف انهو «هلسربو هب ناميالا ظفل الإ اهيف ركذي ملف «-دِلسُرَو

 . 4 َنيِقَّتملِل تدي

 ىلع لدف «ةيندبلاو ةيلاملا لامعألا هذهب نيقتملا فصو مث

 كتلوأ مه «تافصلا هذهب نيفوصوملا نيقتملا ءالؤه نأ

 .نونمؤملا

 .ب شماه نم ةدايز (۲) .ب شماه نم ةدايز )١(

 (رشانلا) .راجنلا ةعبط نم تبثملاو (رورسلا)

 امك .ىذألا

0 

 :لصألا يف (۳)



 عبارلا ءزجلا

 نیس يَ نم تلح دق :ىلاعت لاق م يرش

 ناب اذه ه ا ذيع ةع ناک کک اوُرظنأت ٍضرَأْلا ف او

 «تاميركلا تايآلا هذهو 4َ وور یدو سان

 نينمؤملا هدابع ىلاعت يزعي «دحأ» ةصق يف اهدعب امو

 ( ةريثك ممأو لايجأ مهلبق ىضم هنأ مهربخيو «مهيلسيو

 اولازي ملف «نيرفاكلا لاتقب مهنم نونمؤملا يلتباو ءاونحتما

 رصنلاو «نيقتملل ةبقاعلا هللا لعج ىتح «ةلواجمو ةلوادم يف

 «نيبذكملا ىلع ةلودلا تلصح رمألا رخآو «نينمؤملا هدابعل

 . مهعابتأو هلسر رصنب هللا مهلذخو

 ناک یک اوُرظنأك# مكبولقو مكنادبأب 4ٍضرَأْلا ىف اورم
 عاونأب نيبذعم الإ مهنودجت ال مكنإف 4َنيِبْرَكتل هبي

 دحأ لكل نيبتو «مهرايد توخ دق «ةيويندلا تابوقعلا

 «مهرخفو مهخذب لازو «مهكلمو مهزع بهذو «مهراسخ
 تءاج ام قدص ىلع دهاش ربكأو «ليلد مظعأ اذه يف سيلفأ

 ! ؟لسرلا هب

 مهقداص نيبتيو مهولبيل «هدابع اهب نحتمي يتلا هللا ةمكحو

 ةلالد : : يأ ساتل ناي نايب اده :ىلاعت لاق اذهلو «مهبذاك نم

 لهأ نم ةداعسلا زا «لطابلا نم قحلا سانلل نيبت «ةرهاظ
 .نيبذكملاب هللا عقوأ ام ىلإ ةراشإلا وهو «ةواقشلا

 تايآلاب نوعفتنملا مه مهنأل )بيَ ٌةَظِعْوَمَو ىَدُهَوال
 قيرط نع مهرجزتو مهظعتو ءداشرلا ليبس ىلإ مهيدهتف
 مهيلع [هب] موقت «مهل نايب يهف «سانلا يقاب امأو «يغلا

 . ةنيب نع كله نم كلهيل «هللا نم ةجحلا
 نآرقلل سالب نايب اده :هلوق يف ةراشإلا نأ لمتحيو

 ىدهو ءاّمومع سانلل نايب هنأو ء«ميكحلا ركذلاو «ميظعلا

 قح نيينعملا الكو ءاًصوصخ نيقتملل ةظعومو
 تك نإ وتلا هن تاو اور الو اوت الو )١59-١57(

 َكلَتَر اني عنك متل تدق ع سمي نإ © تمم
 مكي ديو انماء تسبزللا ها معو ساتلا يب اهوا ماال 2ژ 2 ا و27 ري ءسءإم 2 موس 7 م

 ینو اواو يذلا هلا صحو ٥ يطل بح ال هَ او ةادش ے2

 َنِذَلأ م هلأ رعي الو جلا الخد 5 يس مة o تيرفكلا ا
 وسام ل كغ

eلَ نم ومل َنْوَنَمَت عش دقو © َنردَصلأ  
 هدابعل اًعجشم ىلاعت لوقي * نورظنل من ناو ومعي قف َدَقَف ُهَوَقْلَت نأ

 اوُنِهَت الو# :مهممهل اًضهنمو 0 5 «نينمؤملا
 اونزحت الو .مكنادبأ يف اوفعضتو اونهت الو : يأ أرَ الو
 ,ىولبلا هذهب متيلتباو «ةبيصملا مكتباصأ امدنع «مكبولق يف
 ةبيصم ةدايز «نادبألا ىلع نهولاو «بولقلا يف نزحلا نإف

 .مكيلع مكودعل نوعو « مكيلع

 ۱۳۷-۱٤۳ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ 10۸

 انهض وصف ع

 ريل سو و
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 َييِفاَمْلاَو اكيتلا د یظڪل أر لا اا ف
 یل 9 9 نسما باد الا ن

 اور کک نا من اوملظوأ ةَ 2 2
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 رع ماج

 لع ورضي ملول
2 AT A 

 | ةرفغم م مھ ۋارج کتو 9 تح

 اإ ا
 3 دص ءو ے١ د ص ہہ

 ووا

 ررر لاا نم یر تک ميد
 او تع ديا 0 لمت ا ا ا

 5 HEG ورا ضل قارت
 م وو و ر وو سر

O EELS ® 

 ميمو وکلا رورو و أونهتالو

 ُدْلَكَي 0011011 تمي نإ 9

 ترد مي هياتم رك هالات
 م خس وأونماء ( ورکا ی ا دش كدي دوام

 نزحلا اهنع اوعفداو ءاهورّبصو «مكبولق اوعجش لب

 قيلي الو يغبني ال هنأ ىلاعت ركذو ءمكودع لاتق ىلع اوبّلصتو

 رصن ءاجرو «ناميالا يف نولعألا مهو «نزحلاو نهولا مهب
 يويندلا باوثلا نم هللا هدعو ام نقيتملا نمؤملاف «هباوثو هللا

 . كلذ هنم يغبني ال يورخألاو

 .«َنيِنِمْؤُم رک نإ دوعا تأَو# :[ىلاعت] لاق اذهلو
Eمكجلا نيبو  

 دقه حم کسی نإ :لاقف «كلذ ىلع ةبت ةبترتملا ةميظعلا

 يف متيواست دق 0 ”[مهو] متنأف 4م 2ک ٌمْوَقْلأ سَم

 : ىلاعت لاق امك نوجري ال ام هللا نم نوجرت مكنكلو «حرقلا

 دمأ یب دورو تولا امك تونا ھا ولا ا

 . 4وج ال
aT 

 موي «سانلا نيب مايألا هللا لواديف ءرجافلاو ربلاو «رفاكلاو

 ايندلا رادلا هذه نأل ؛ىرخألا ةفئاطلل مويو «ةفئاطلا هذهل

 .تبثأ ام باوصلا لعلو (مهايإو) : لصألا يف )١(



 - رئاصبلا بابرأ دنع - بلقتت##

 عبارلا ءزجلا

 نيذلل ةصلاخ اهنإف «ةرخآلا رادلا فالخب اذهو «ةيناف ةيضقنم

 . اونمآ

 يلتبي هنأ مكحلا نم اًضيأ اذه 4اوْئَماَء أ هلأ مليو
 هنأل .؛ قفانملا نم نمؤملا نيبتيل «ءالتبالاو ةميزهلاب هدابع هللا

 مالسالا يف لخدل عئاقولا عيمج يف نينمؤملل رصنلا رمتسا ول

 عاونأ ضعب عئاقولا ضعب يف لصح اذإف «هديري ال نم
 يف ؛مالسإلا يف بغري يذلا ةقيقح نمؤملا نيبت «ءالتبالا
 .كلذك سيل نمم ءرسعلاو رسيلاو «ءارسلاو ءارضلا

 نأل ءمكحلا ضعب نم اًضيأ اذهو 4ةآَرَبُش كد ٌدِحَتَيَو
 امب الإ اهلينل ليبس الو «لزانملا عفرأ نم هللا دنع ةداهشلا

 «نينمؤملا هدابعب هتمحر نم اذهف ءاهبابسأ دوجو نم لصحي
 ام مهلينيل «سوفنلا ههركت ام بابسألا نم مهل ضِّيق نأ

 . ميقملا ميعنلاو ةيلاعلا لزانملا نم نوبحي

 نع اودعاقتو «مهسفنأ اوملظ نيذلا يلا بحي ال هلو

 مهنأو «نيقفانملا مذب اًضيرعت اذه يف نأكو «هليبس يف لاتقلا

 أوُداَرَأ ولو هليبس يف لاتقلا نع مهطبث اذهلو ءهلل نوضغبم

 طبت مهتاب هلا رڪ نکو دع مل ادال حلا
 . رولا َمَم اوُدصْن لق

 هللا نأ مكحلا نم اًضيأ اذهو «أونَم! نَا هلأ صحم 0
 ىلع كلذ لدي «مهبويعو مهبونذ نم ا ب

 بويعلا ليزيو «بونذلا رفكي هللا ليبس يف لاتقلاو ةداهشلا نأ

 «نيقفانملا نم مهريغ نم نينمؤملا اًضيأ هللا صحميو
 اکا نم و ورو و

 : يأ «نيرفاكلا قحميل «كلذ ردقي هنأ اًضيأ مكحلا نمو

 اذإ مهنإف «ةبوقعلاب مهلاصئتساو ءمهقحمل اًببس نوكيل

 هب نوقحتسي ىلإ انايغط اودادزاو ءاوغب ءاورصتنا
 نينمؤملا هدابعب ةمحر «ةبوقعلاب ةلجاعملا

TTمآ رامي امو هلأ الخد نأ ٌمِبِيَح را :  
 «يراكنإ ماهفتسا اذه تربص معي ہو مکن اودھلج أودَكهلَج

u Ly, Eنود نم ةنجلا  

 نإف ءهتاضرم ءاغتباو هللا ليبس ىف هراكملا لامتحاو «ةقشم

 «نوسفانتملا سفانتي هب ام a «بلاطملا ىلعأ ةنجلا

 ءهيلإ لصوملا لمعلاو «هتليسو تمظع بولطملا مظع املكو

 الإ ميعنلا كردي الو «ةحارلا كرتب الإ ةحارلا ىلإ لصوي الف

 . ميعنلا كرتب

 دنع هللا ليبس يف دبعلا بيصت يتلا ايندلا هراكم نكلو

 «هيلإ لوؤت ام ةفرعمو ءاهيلع اهنيرمتو ءاهل سفنلا نيطوت
 نونا لوا نورس ان

a ۳ 

١5 

eM XSل رادو 1۸  
 5 3 رق ع هس و2 م

 76 تريرفكلاّقحسيو اونا ندم

 اودھ دلا ا
 ور ص > ھر

 قلو و )ترص ملعيو
 3R 2 ودر ر ا 0

 نمتوملا نونمت

 موشي قرع لَ
 $ ر و 29

 9 تور

e0  

 لَو تا اشوک تک رشا
 يووم هدم عار د صر مرآب

 رضي نلف ويبقع هَيَبِقَع لع بلقب نمو مک

 َداَكاَمَو 9€ يراها
 رر ةظرس و کر ص مھ

 درر نسو الجۇم ابنك لا نذإ اسر

1 

 م

 رس حرس حض رس ب م مخ

 دص رے 4 اک 5

 PETES اون درد نمو اهتمت هو

 و ر رر س 2

 هم تفي نیو € 9 ترک سلا یز

 .ءاشي نم هيتؤي هللا لضف كلذو ءاهب
 «هنونمتي اوناك رمأب مهربص مدع ىلع ىلاعت مهخبو مث

 نأ لبق نم َتْوَمْلأ وَمَن مك دلو :لاقف لوضع تودويو
 هتاف نمم مهنع هللا يضر ةباحصلا نم اًريثك نأ كلذو هرم

TSو  

 متينمت ام متيأر : يأ منيان دك : مهل [ىلاعت] هللا | لاق

 ال ةلاح هذه ؟ربصلا كرتو مكلاب امف تو آر مكنيعأب
 ان هل لضخرو كلذ ىت نحل اصرخ نست الر ءو

 يف عسولا غارفتساو «دهجلا لذب هيلع بجاولا نإف «ىنمت
 .كلذ

 هجوو «ةداهشلا ىنمت :مت هرکی ال هنأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 لع الو «مهتينمأ ىلع مهرقأ ىلاعت هللا نأ ةلالدلا

 . ملعأ هللاو ءاهاضتقمب لمعلا مدع مهيلع ركنأ امنإو
 تلح ده لوسر الإ ٌدَتَحَم امو :ىلاعت لاق مث )١50:155(

 سا رر وص س4 رر هو يع عر چ ووو ور

 ٌبلقْنَي نمو اقعأ ع حقنا لف وا کاک نیا لسا ویک نم

 امو © برك سَ ىرْجَيَسَو اكس هلآ رص نق ِهْيبِمَع ع
 رر قر رر ر 0 >

 باو درب نسو الَجَوُم انک هَ ن ذب الإ َتوُمَت نأ سيقتل ناڪ



 عبارلا ءزحلا

 کا ا 526 2 ا را ا و يس مل ع
 ىرجنسو اهنم ءهِتْوُ قرِجألا ب باوت دري نمو اهنم تۇت ايندلأ

 . 4ترک 3
 CU SE RE A افاست لوح

 نيذلا لسرلا سنج نم وه لب ءلسرلا نم عدبب سيل :يأ
 اوسيل ءهرماوأ ذيفنتو «مهبر تالاسر غيلبت مهتفيظو «هلبق

 لب هللا رماوأ لاثتما يف اًطرش مهؤاقب سيلو «نيدلخمب
 «لاح لکبو تقو لك يف مهبر ةدابع ممألا ىلع بجاولا

 ام كرتب 4 مُكَيَمْمأ ع منا لِي ليف وأ تام نْيِإَْأأم :لاق اذهلو

 وا ءداهج وأ ناميإ نم هب مک ءاج

 هلأ صب نلف هيبقع لع بلقنب نمر# :ىلاعت [هللا] لاق

 ميقيسو ا ع لاق هللاف الإو «هسفن رضي امنإ انيس

 ىلع بلقنا نم ىلاعت خ خبو املف «نينمؤملا هدابع زعيو «هنيد

 :لاقف ءهبر رمأ لثتماو «هلوسر عم تبث نم حدم «هيبقع

 ةيدوبعب مايقلاب الإ نوكي ال ركشلاو 4َيِرجَشلا هلأ ىَرجْيَسَو

 . لاح لك يف ىلاعت هللا

 نأ فدابعل ىلاعت هللا نم داشرإ «ةميركلا ةيآلا هذه يفو

 همزاَول ضعب نع وأ «مهناميإ نع مهعزعزي ال ةلاحب اونوكي
 نم رمأ لك يف دادعتسالاب الإ كاذ امو ءمظع ولو سيئر دقف

 مهدحأ دقف اذإ ءهيف ةءافكلا لهأ نم سانأ ةدعب «نيدلا رومأ

 نيد ةماقإ مهدصق «نينمؤملا مومع نوكي نأو «هريغ هب ماق
 يف دصق مهل نوكي ال «ناكمالا بسحب «هنع داهجلاو « هللا

 ميقتستو ءمهرمأ مهل بتتسي لاحلا هذهبف « سيئر نود سيئر

 . مهرومأ

 ربكألا قيدصلا ةليضف ىلع ليلد مظعأ اًضيأ ةيآلا هذه يفو

 ال هللا لوسر دعب نيدترملا اولتاق نيذلا هباحصأو «ركب يبأ

 . نيركاشلا تاداس مه مهنأل

 هللا نذإب ءاهلاجآب ةقلعتم اهعيمج سوفنلا نأ ىلاعت ربخأ مث
 ولو تام «تومي نأ ردقلاب هيلع مّثح نمف «هئاضقو هردقو

 لك بابسألا نم ىت ولف «هءاقب دارأ نمو «ببس ريغب
 ءهاضق هللا نأ كلذو «هلجأ غولب لبق كلذ هرضي مل ءببس
 نورت الق علل اج اإ : ىمسم لجأ ىلإ هبتكو «هرّدقو
 . # َنوُميَفََس و اس

 او ايندلا باوث نم سانلا يطعي هنأ ىلاعت ربخأ مث

 5 0 باو دب نول :لاقف «مهتادارإ هب تقلعت ام

 الك : ىلاعت هللا لاق انی -هِتْوُت ََرْضَآْلا باو درب نمو 32
 0 وطعم كير طع 4 امو كر طع م كلٌولهو يۇھ د مَ

 یار تک ترد ربكأ رخل شعب لع مصعب اتلضف تيك زظنأ
 د 0

 ١55-١58 :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ لحل

 ىلع كلذ لديل «مهءازج ركذي ملو « نرش ىَرْبَتَسَو#

 ةرثكو ةلق ة ركشلا ردق ىلع ءازجلا نأ ملعيلو «هتمظعو هترثك

 . اًئسحو

 اهو ام یک نوير ممم لق يب ني نيكول ۱٤۸-۱٤١)
 َيِربَّصل تحي داو اا امو ًاوفعص امو هل هللأ يلبس يف ْمُهَباَصَأ امل

 ف اَنقاَرْسِإَو اد اَنَل رفع ار أوُلاَك نأ لإ ھلو 56 امو ه
 کک
 0 27 و 2 02 7 ر سا 1 کک

 و هللا مهناف 0 بِكْ ووقلا لع اًبرصناو اتمادقأ َتََتَو

Eةيلست اذه *َنيِبْحْلأ بيم هلو دخلا باو نحو ايدل ا راو ر  

 نأو «مهلعفك لعفلاو «مهب ءادتقالا ىلع ثحو «نينمؤملل

 :لاقف «كلذب ةيراج هللا ةنس لزت مل ءاّمدقتم ناك دق رمأ اذه

 4ک نوير مَ لف يبن نم مكو : يأ يت ني نيکو
 ءايبنألا مهتبر دق نيذلا .مهعابتأ نم نوريثك تاعامج :يأ

 ريغو حارجو لتق مهباصأف «ةحلاصلا لامعألاو ناميالاب

 ٠ .كلذ

 «ًائاكتشا امو اشم امو هللا ليم ىف ماس 1مل اوو ال
 ءاوناكتسا الو «مهنادبأ تنهو الو «مهبولق تفعض ام :يأ

 ءمهسفنأ اوعجشو ءاوتبثو اوربص لب .مهودعل اولذ : يأ

 . 4 َيِرَّصلا بيع لاو : لاق اذهلو
 ناک انوا :لاقف مهبرل مهراصنتساو «مهلوق ركذ مث

 َرْفْغأ ابر ْاوُلاَق نأ الإ ةبعصلا نطاوملا كلت يف : يأ مهو

 ىلإ دحلا ةزواجم وه :فارسالاو 4نِرْمَأ ن اَكاَرَسِإَو اتي ا

 بابسأ مظعأ نم فارسالاو بونذلا نأ اوملع «مرح ام

 مهبر اولأسف ءرصنلا بابسأ نم اهنم يلختلا نأو «نالذخلا

 . اهترفغم

 لب ءربصلا نم هب مهدهج اولذب ام ىلع اولكتي مل مهنإ مث
 ةاقالم دنع مهمادقأ تبثي نأ هولأسو «هللا ىلع اودمتعا

 ربصلا نيب ب اوعمجف <« «مهيلع مهرصني نأو «نيرفاكلا ءادعألا

 مرج ال «مهبرب راصنتسالاو «رافغتسالاو ةبوتلاو «هدض كرتو
 اذهلو «ةرخآلاو ايندلا يف ةبقاعلا مهل لعجو «مهرصن هللا نأ

 ةمينغلاو رفظلاو رصنلا نم 4دا باو هلأ مهتا :لاق

Eلا لاو وا و لار ا  
 . تادكنملا عيمج نم ملس دق يذلا

 نسحأب مهازاجف «لامعألا هل اونسحأ مهنأ الإ كاذ امو

 «قلاخلا ةدابع يف # بنيا بحب هلأ او :لاق اذهلف ءءازجلا

 ءادعألا داهج دنع لعفي نأ ناسحالا نمو .قلخلا ةلماعمو

 "نيفوصوملا ءالؤه لعفك

 .نينمؤملا :ب يف (۲) . عقو ولف :ب يف )١(



 عبارلا ءزجلا

 نإ ارم تيذلا اهيايإل 00 لاق مث (191-159)

 ايق مكيف لع مڪر 2 اننصك كسلا
 0 يروا يع ر 39

 هب لري ملام
 .4 تريبل 0 سبو 7 0

 نم «نيرفاكلا اوعيطي نأ نينمؤملل هللا نم يهن 3

 الإ مهل اوديري مل مهوعاطأ نإ مهنإف .نيكرشملاو نيقفانملا
 ةبيخلا هتبقاع يذلا ءرفكلا ىلإ مهدر ''”[مهدصق] مهو ءرشلا

 مهل رابخإ هيفف .مهرصانو مهالوم هنأ ربخأ مث 7 ااو

 نم مهمصعيو «هفطلب مهرومأ ىلوتيس هنأب ةراشبو «كلذب

 , .رورشلا عاونأ

 اًرصانو اّيلو هدحو هذاختا ىلع مهل ثحلا كلذ نمض يفو

 هنأ مهدعو هنأ مهل هرصنو هتيالو نمف ءدحأ لك نود نم

 فوخلا وهو «بعرلا نيرفاكلا نم مهئادعأ بولق يف يقليس
 «ىلاعت لعف دقو «مهدصاقم نم ريثك نم مهعنمي يذلا ميظعلا

 - «دحأ» ةعقو نم اوفرصنا امدعب - نيكرشملا نأ كلذو

 نم مهنم انلتق نأ دعب «فرصنن فيك :اولاقو .مهنيب اورواشت
 هللا ىقلأف «كلذب اومهف ؟مهلصأتسن املو مهانمزهو ءانلتق

 .نيبئاخ اوفرصناف «مهبولق يف بعرلا
 هللا رصن نأ مدقت دق هنأل ؛رصنلا مظعأ نم اذه نأ كش الو

 افرط عطقي نأ امإ :نيرمأ دحأ نع جرخي ال نينمؤملا هدابعل

 . يناثلا نم اذهو «نيبئاخ اوبلقنيف مهتبكي وأ ءاورفك نيذلا نم

 «نيرفاكلا بولق يف بعرلا ءاقلال بجوملا ببسلا ركذ مث
 : يأ «ًاننطنس وب لري مل ام راي اوُكَرْشَأ آمي :لاقف
 يتلا «مانصألاو دادنألا نم هنود نم اوذختا ام ببسب كلذ
 ريغ نم «ةدسافلا مهتدارإو مهئاوهأ بسح ىلع اهوذختا

 نمحرلا دحاولا ةيالو نم اوعطقناو «ناهرب الو ةجح

 ىلع دمتعي ال «نينمؤملا نم اًبوعرم كرشملا ناك مث نمف
 يف هلاح اذه «قيضو ةدش لك دنع أجلم هل سیلو «قيثو نكر

 ُمُهْنَوُأَمَول :لاق اذهلو ءمظعأو دشأف «ةرخآلا يف امأو ايندلا

 اهنع مهل سيلو «هيلإ نووأي يذلا مهرقتسم :يأ 4راا

 مهناودعو مهملظ ببسب «تبِلقلا ىَوْنَم سيو جورخ
 . مهاوثم رانلا تراص

 ودب مُهَتوُسْحَت ٣ ءهَدَعَو هلا ْمُكَئَدَص دقو (۱۲)
 رسالا ىن رتو ةا ا

 هيف نک کنی ڈا ڈی نم مُكحنهم وڃ ام مكسر
 و هيبت م مڪر مك ضا

 دص دقلو# eT يلف وڏ

 ۱٤۹-٠٠١۲ :تايآلا ‹نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ 1٦۱

 ل لماذ 14 ل <

 کک ا

 2 ھم ر و

 ر ا

 ا 1 فلات را

 4 ڪک ا

 رو دص دلو © ك الاي و ص

pês 2 e 

 4 ا f < ا

 م

 مکنیوا اعدل َدلآَظِيِرْيْنَّم 0 وتحت
 2 ا ع <2 ص سر

 i ا

 ر و ا 2

YTلاو  

 ت ده دغو

 مهيف متقفطو EE e eT مكرصنف «رصنلاب
 ءمكيلع مكئادعأل اًنوعو «مكسفنأل اًببس مترص ىتح ءالتق

 ىف ْمُتفوسَتَو# روخلاو فعضلا وهو لشفلا مكنم لصح املف

 ءفالثخالا مدعو فالتئالاب هللا رمأ كرت هيف يذلا «ِرَمَْل

 يبنلا هيف انلعج يذلا انزكرم يف ميقن :لئاق نمف «متفلتخاف

 قبي ملو «ودعلا مزهنا دقو هيف انماقم ام :لئاق نمو هي

 هللا مكارأ ام دعب نم هرمأ متكرتو «لوسرلا متيصعف ؛روذحم

 معنأ نم ىلع بجاولا نأل ؛مكئادعأ لاذخنا وهو نوبحت ام

 لاحلا هذه يف بجاولاف «هريغ نم مظعأ «بحأ امب هيلع هللا

SC Ee 

 كلذ مهل بجوأ نيذلا مهو «اِيّدلأ ديرب نم مكحنم»
 .بجوأ ام

 لوسر أ اومزل قيفلا هوت رخال ليز نت وو

 .اورمأ ثيح اوتيثو هلك هللا

 رومألا هذه تدجو امدعب :يأ 8 مَع ڪرم منل

 )١( ب شماه نم ةدايز .



 عبارلا ءزجلا

 «مكودعل هجولا راصف «مهنع مكهوجو هللا فرص ءمكنم

 ءرفاكلا نم نمؤملا نيبتيل ءاناحتماو مكل هللا نم ءالتبا

 ردص ام ةبيصملا هذهب مكنع هللا رفكيلو «يصاعلا نم عئاطلاو

 ىلع يلم وڏ هلو منع اڪ دقو :لاق اذهلف «مكنم

 مهيلع نم ثيح «مهيلع ميظع لضف وذ :يأ بنما
 مهباثأو «مهتائيس مهنع افعو «هعئارشل مهادهو «مالسإلاب

 .  .مهتاييصم ىلع
 الو اًريخ مهيلع ردقي ال هنأ نينمؤملا ىلع هلضف نمو

 ءاوركشف ءارس مهتباصأ نإ «مهل اًريخ ناك الإ «ةبيصم

 ءاوربصف ءارض مهتباصأ نإو «نيركاشلا ءازج مهازاج

 .نيرباصلا ءازج مهازاج

 و تدوم دل )٠٥٤۳(

 ديك ركب اڪ ڪيا كرم ف ڪرُعذي وسار
 اي يح هاو محب آم الو ْمُكحَناَد ام لع اور

 ملأ
 هس ماس صر کک ا رے ور ہے

 أ دعب نم مکع َلزَنَأ مث © نوم
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 وحلا ريع هل 3
 ت ر ر ل e E r i ص ۸ 2 0

 هلل ملك مالا َنِإ لق ويت نم ِرمالا نِم تولوقي ةيلهجلا
 رمألا ّنِم اک ناک و َنوُلوُفَب كل تود ال ای مهضنأ ف َنوُفْحي نمر رش ب. صال رع ا دا رع ر دعس ر ووو س ےس 4. ۋو

 وقر ع 0 ری ا ا ا ا

 ْمِهْيِلَع بيك لا مل مكيويب ىف يک ول لف انهن اتل ام من
 30 سامبا س در رر لا مح وک ر ع سو عا ذك 0# 1

 ىف ام ٌصِخَميلَو ٌمكِروُدَص ىف ام هلآ للو مهجاّصم نإ لتفلا
 5 0 . م هو ر ودور تور عر

 يف «مهلاح ىلاعت مهركذي «ٍروُدٌَّصلا تاب يلع ُهَّشََو مكيولف
 إل :لاقف كلذ ىلع مهبتاعيو «لاتقلا نع مهمازهنا تقو

 « رك لع تول الو» برهلا يف نوُدِجَت : يأ تووش
 سيل لب ءهيلإ رظني الو دا ىلغ كنم دحا يولي ال : يأ

 .لاتقلا نع ءاجنلاو «رارفلا الإ مه مكل

 امم سانلا رخآ متسل ذإ «ريبك رطخ مكيلع سيل هنأ لاحلاو

 ف ْمُكوْمْذَي ُلوُسََاا# لب ءءاجيهلا رشابيو ءءادعألا يلي

 ملف هللا دابع ّىلإ» :لوقي موقلا يلي امم :يأ 4كنرْخأ

 «مولل بجوم هسفن رارفلاف هيلع متجرع الو «هيلإ اوتفتلت

 اًمول مظعأ سفنلا ىلع هميدقتل ةبجوملا لوسرلا ةوعدو

 . اهنع مكفلختب

 : يأ رم انََحل مكلعف ىلع مكازاج : يأ 4 ُْحَبَتأت»
 مغو «ةمينغلا تاوفو رصنلا تاوفب مغ :اًمغ عبتي اًمغ

 اًدمحم نأ مكعامس وهو ءمغ لك مكاستأ مغو «مكمازهناب

 عامتجا لعج - هدابعل هرظن نسحو «هفطلب - هللا نكلو
 يكل :لاقف مهل اًريخ نينمؤملا هدابعل رومألا هذه

 . رفظلاو رصنلا نم 4اف
 ربت” رعب يب لب ارمي“ چوک

 ٠٠١٤١١٥۴۳ :ناتيآلا ءنارمع لآ ةروس ريسفت -۳ 1۲

 اذإ «حارجلاو لتقلاو ةميزهلا نم ڪبا ار
 كلت مكيلع تناه ءلتقي مل يب لوسرلا نأ متققحت

 «ةنحمو ةبيصم لك نع يلسملا هدوجوب متطبتغاو «تابيصملا

 . مكحلاو رارسألا نم نحملاو ايالبلا نمض يف ام هللف

 ءمكلامعأب هتربخ لامكو هملع نع رداص اذه لكو

 اسی يَ لاو :لاق اذهلو ءمكنطاوبو مكرهاوظو

 وسن
 ام لع ليڪ # :هلوق ىنعم نأ لمتحيو

 ةبيصملاو مغلا كلذ رّدق هنأ : ينعي مبسم ام الو ككا

 ىلع ربصلا ىلع اونرمتو «مكسوفن نطوتت يكل «مكيلع

 اي میل لر مثل تاقشملا لمحت مكيلع فخيو «تابيصملا
 . كي ٌةكبآلم كني اسا مآ مكباصأ يذلا 4 ِريلأ ِدْب

 «مهبولقل تيبثتو ناسحإو «مهب ةمحر اذه نأ كش الو

 نم هبلق يف امل «ساعنلا هيتأي ال فئاخلا نأل ؛ةنينأمط ةدايزو

 . ساعنلا هيتأي نأ نكمأ بلقلا نع فوخلا لاز اذإف «فوخلا

 نونمؤملا مه ساعنلاب اهيلع هللا معنأ يتلا ةفئاطلا هذهو

 ءهلوسرو هللا اضرو « هللا نيد ةماقإ الإ ّمَه مهلا ی يذلا

 .نيملسملا مهناوخإ ةحلصمو

 سيلف «مسْفنَأ ْمُهَتَّمَهَأ َدَم8 نيذلا ىرخألا ةفئاطلا امأو

 مل اذهلف «مهناميإ فعض وأ ؛مهقافنل ءاهريغ يف ّمَه مهل
 َنِي ال لَه توُلوُتَي# مهريغ باصأ ام ساعنلا نم مهبصي
 - رمألا نم انل ام :يأ «يراكنإ ماهفتسا اذهو «ءْنَع نم ِرْمَذْل

 هنيدبو مهبرب نظلا اوؤاسأف «ءيش - روهظلاو رصنلا :يأ

 يه ةميزهلا هذه نأو «هلوسر رمأ متي ال هللا نأ اونظو ءهيبنبو

 1 . هللا نيد ىلع ةيضاقلاو ةلصيفلا

 لمشي رمألا ب مك رمال نإ لف :مهباوج يف هللا لاق
 هللا ءاضقب ءايشألا عيمجف «يعرشلا رمألاو «يردقلا رمألا

 نإو ءهتعاط لهأو «هئايلوأل رفظلاو رصنلا 0'2ةبقاعو «هردقو

 . ىرج ام مهيلع ىرج
 ر وو
 مث كل ودبي ال ام ميشا ا نيقفانملا ينعي دوف

 ر | هد
 اوزحت

46 

 رمال نم انل نك وک نووي :لاقف «هنوفخي يذلا رمألا نيب

 ف اّمإ# ةروشمو يأر ةعقاولا هذه يف انل ناك ول : يأ س

 . ك
 يأرل مهنم هيفستو « هللا ردقب بيذكتو «مهنم راكنإ اذهو

 درف ء مهسفنأل مهنم ةيكزتو ءهباحصأ يأرو ةا هللا لوسر

 ءيش دعبأ يه يتلا 4مُكَيوُبُب ىف مك ول لُكطظ :هلوقب مهيلع هللا

 )١( هتبقاعو : ب يف .



 عبارلا ءزجلا

 4 وعلم لإ ُلتَمْلا مهل بيك دلا دلل لتقلا ناظم نع
 ردقلا اهضراعي مل اذإ عفنت امنإ - تمظع نإو - بابسألاف

 نأ دب ال لب ءائيش عفنت مل ردقلا اهضراع اذإف ءءاضقلاو

 .ةايحلاو توملا نم .ظوفحملا حوللا يف بتك ام هللا يضمي

 قافن نم اهيف ام ربتخي : يأ «ْمُكِروُدُص ىف ام هلآ َلَتْبِلَو#
 سواسو نم کیو ىف ام َصِخسيِلَو# ناميإ فعضو ناميإو
 اميلَع ُهّشَأَوأل ةديمحلا ريغ تافصلا نم اهنع رثأت امو «ناطيشلا

 هملع ىضتقاف «هتنكأ امو ءاهيف امب :يأ «ِروُدٌّصلأ تاد

 ءرودصلا تاتّبخم رهظت هب ام بابسألا نم ردق نأ هتمكحو

 .رومألا رئارسو
 قتلا موي مکن الوت يذلا َّنإ# :ىلاعت لاق 5 (150)

 E EE مهرس اَمَنِإ ناعم
EE O 2 ٌروُفَع هلآ 

 ليوست نم هنأو «رارفلا مهل بجوأ يذلا امو «دحأ» موي

 هولخدأ نيذلا مهف «مهبونذ ضعبب مهيلع طلست هنأو «ناطيشلا

 هبكرم اهنأل «يصاعملا نم اولعف امب هونكمو «مهسفنأ ىلع
 نم مهيلع هل ناك امل مهبر ةعاطب اومصتعا ولف «هلخدمو

 .ناطلس

 هنأ ربخأ مث طس مولع كل س ىداَب ل :ىلاعت لاق
 مهذخاو ولف الإو .ةذخاؤملا بجوي ام اولعف امدعب مهنع اقع

 . مهلصأتسال

 نم هل مهقفوي امب «نيئاطخلا نيبنذملل 4ُروُفَع هلأ هلل
 لجاعي ال يلح «ةرفكملا بئاصملاو ءرافغتسالاو ةبوتلا
 لابقإلاو «هيلإ ةبانالا ىلإ هوعديو «هب ينأتسي لب ءهاصع نم
 . هيلع

 «بنذ هنم رجي مل هنأك هريصو «هنم لبق بانأو بات نإ مث

RRا  

 الاتو اورفک ذلك اور ال انما“ نزلا ایات )١158-15(

 انام ام ادن اک ول ىَّرُخ اوا وا ٍضَرَألَا يف اور اإ مهنوخول

 امي هو تیم ی هک ولم يف ٌةَرْسَح كلذ هلآ لعل اولي امو

 0 رشم وأ هلأ لیس يف ليف نیکو © صب نولسم 4 42 مے لاو
 تش لا و ادا روس اك رک ار
 ال نيذلا نيرفاكلا اوهباشي نأ نينمؤملا هدابع ىلاعت ىهني
 ل ترا

 رمألا اذه يفو ءءيش لك يف مهتهباشم نع مهاهني

 يف وأ نيدلا يف مهناوخال نولوقي مهنأ وهو ءصاخلا
 اک را ةراجتلل اورفاس : يأ ضر ف اور ال :تسشلا

 نوضراعي «توم وأ لتق مهيلع ىرج مث «ةازغ :يأ ىّ

E و 
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 زو

 انچا

 ر و ے چ يك ا ھے يس 1

 پا ىَتتياسامت نما ملأ لزنأ مث
 ضع 2 ل

 و شن مته دق کیا کن
 2-50 ج 2 201 ا 0-8

 هكر[ ل سؤ يوك عل
 اصر < ر 3 5 a ء-

 2 اراک يشل نوفي کرمان

3 E نولو 
 تلا مس ع ىف وو
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 . 4 مهِعِجلََم لإ لتملا مهي
 اذه لعجي هللا نأ الإ ءمهدفي مل بيذكتلا اذه نكلو

 «مهتبيصم دادزتف «مهبولق يف ةرسح ءةديقعلا هذهو «لوقلا

 نونمؤيف هللا ردقب كلذ نأ نوملعي مهنإف هللاب نونمؤملا امأو

 مهنع كلب ففخيو .ءاهتبشيو ءمهبولق هللا يدهيف «نوملسيو
 ّ . ةبيصملا

 ("”درفنملا وه : يأ كيمو ءى هلا : مهيلع ادر هللا لاق

 4دب ولم امي هلو ردق نع رذح ينغي الف «كلذب
 . مکبیذکتو مكلامعأب مكيزاجيف

 هيف سيل «هيف توملا وأ هليبس يف لتقلا نأ ىلاعت ربخأ مث

 هيف سفانتي نأ يغبني امم وه امنإو ءروذحم الو صقن
 ءهتمحرو هللا ةرفغم ىلإ لصومو ضفم ببس هنأل «نوسفانتملا

 اًضيأ قلخلا نأو «مهايند نم ايندلا لهأ عمجي امم ريخ كلذو

 .درفتملا :ب يف )١(



 عبارلا ءزجلا

 هللا ىلإ مهعجرم امنإف «تناك ةلاح يأب اولتق وأ اوتام اذإ

 .هلمعب الك يزاجيف ؛هيلإ مهلآمو
 ماصتعالا الإ مصاع قلخلل امو «هللا ىلإ الإ رارفلا نيأف

 ! ! ؟هللا لبحب

 ها نم تَمْحَر امف )١59(

 50 هلا ىف يف مشوا 97 00 مَع فعالو نِ وصقل

 كل هللا ةمحرب يأ ةيرتلا بب هلا ٤ نإ هللا لع لکون تع
 «كبناج مهل '”تنلأ نأ كيلع هللا نم .كباحصألو

 مهل تنسحو «مهيلع تققرتو «كحانج مهل تضفخو
 . كرمأ اولثتماو كوبحأو كيلع اوعمتجاف «كقلخ

 : يأ يللا يعل قلخلا ءىبس :يأ اك كك ول
 ماق نمل مهضغبيو مهرفني اذه نأل لوح ني وصفن ا ءهيساق

 . ءىيسلا قلخلا اذه هب

 ىلإ سانلا بذجت «نيدلا يف سيئرلا نم ةنسحلا قالخألاف

 باوثلاو حدملا نم هبحاصل ام عم «هيف مهبغرتو هللا نيد

 سانلا رفنت نيدلا يف سيئرلا نم ةئيسلا قالخألاو «صاخلا

 باقعلاو مذلا نم اهبحاصل ام عم «هيلإ مهضغبتو «نيدلا نع
 فيكف «لوقي ام هل هللا لوقي موصعملا لوسرلا اذهف «صاخلا

 ! ؟هريغب

 ءادتقالا «تامهملا مهأو «تابجاولا بجوأ نم سيلأ

 نم يب هب مهلماعي امب سانلا ةلماعمو «ةميركلا هقالخأب

 دابعل اًبنجو ؛هللا رمأل اًلاثتما .فيلأتلاو قلخلا نسحو نيللا
 . ؟هللا نيدل هللا

 e راما راما ناقل ا د

 عوج وناس يف نيصفللا يف عيل راعتسمو» دن يو
 .ناسحالاو وفعلا نيب

 ىلإ جاتحت يتلا رومألا :يأ 4اا يف ْمُهْرِواَمَو»
 دئاوفلا نم ةراشتسالا ىف نإف ءركفو «رظنو «ةراشتسا

 رمح كمي الاف ةيويدلاو جلا ايلا
 . هللا ىلإ اهب برقتملا تادابعلا نم ةرواشملا نأ : اهنم

 يف ريصي امل ةلازإو ءمهرطاوخل اًحيمست اهيف نأ :اهنمو
 اذإ - سانلا ىلع رمألا هل نم نإف «ثداوحلا دنع بولقلا

 ثداوحلا نم ةثداح يف مهرواشو «لضفلاو يأرلا لهأ عمج

 "دبتسمب سيل هنأ اوملعو «هوبحأو مهسوفن تنأمطا -

 اولذبف «عيمجلل ةماعلا ةيلكلا ةحلصملا ىلإ رظني امنإو «مهيلع

E REكالا  Eننال  E 
 هنوبحي نوداكي ال مهنإف «كلذك سيل نم فالخب .مومعلا

 . ةمات ريغ ةعاطف «هوعاطأ نإو «هنوعيطي الو «ةقداص ةبحم

 ١5١189 :ناتيآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ 14

 7 قرف ذك ۷
 وو e ج م

 ھل ےہ ص ترس د 14 2 4

 ٍةَمْحراَمِف ال نورس ول ی ال متليفوأ متم نیکو
 مس س م 2 حرس ترو ع 7 05 52 م

 زیرکتیا دک وو بَل تلا

 ا يفتش
 EA م ےس وکر رے

 امر صنینإ € َنب زو زق رک

 نمک شتی ىلا 5سم مکن نو مک تلاع
 يلا 9 ن نو ونوم لک رکو تل لآ یلعو ودع

 Af © 0 و رس ور لە سر تسور

 لڪ ق ملط مد طل
 رو 1 9

 نوصي یتا نمفأ 9

 ريل راج واو مو 2-5-7
 @ ولمس امد 7 بادن كجد ©

 ميشا وشر یف تصب د نوما لکا مد
 اساس 6 یە

 م ء مِيلَعْأوْلَتَي

 ©9 نیم لک صیب نصاوناَكَنِإَو کک
s2 Aا ا ةبيصم مكتبصأ امل و ا 2 ےک ق  

o09 ٌرِصِرَهو نش ك لە  

 اهلامعإ ببسب «راكفألا رونت ةراشتسالا ىف نأ :اهنمو

 ا ل تطفو بق

 نإف .«بيصملا يأرلا نم ةراشتسالا هجتنت ام :اهنمو

 هل متي مل وأ ءأطخأ نإو .هلعف يف ءىطخي داكي ال رواشملا

 / . مولمب سيلف «بولطم
 ءالقع سانلا لمكأ وهو - ةي هلوسرل لوقي هللا ناك اذإف

 فيكف را يف مُهَرِواَسَو# :-اًيأر مهلضفأو ءاّملع مهرزغأو

 ! ؟هريغب

 دعب رومألا نم رمأ ىلع : يأ 4َتْهَْع اإ : ىلاعت لاق مث
 « هلأ لع لکو «ةراشتسا ىلإ جاتحي ناك نإ «هيف ةراشتسالا
 :كتوقو كلوح نم اًئربتم «هتوقو هللا لوح ىلع دمتعا : يأ

 . هيلإ نيئجاللا «هيلع 4 يكول بي هلل ّنإ»
 0 E نإإ# (17)

 وتلف هللا عو 270 س کن ىذا ! :يأ «توئمؤملا گويا هلل لو

 مكيلع عم ولف کک لک ا

 8 2 او DI ۾ 36

 اعف

 الق هتنوعمو هرصنب هللا مكددمي

 .دبتسي :ب يف (۲) .تنل :لصألا يف )١(



 عبارلا ءزجلا

 ال هللا نأل ءددعلاو ددعلا نم مهدنع امو ءاهراطقأ يف نم

 ةباد كرحتت الف «مهيصاونب ذخأو «دابعلا رهق دقو هل بلاغم

 . هنذإب الإ نكست الو «هنذإب الإ

 مكرثطتي ىلا اد نسق مكسفنأ ىلإ مكلكيو گلاب نإو#
 . قلخلا عيمج مكناعأ ولو اولذخنت نأ دب الف ودب ا

 دامتعالاو ءهللاب راصنتسالاب رمألا كلذ نمض ٩ يفو

 هلأ ىو :لاق اذهلو ءةوقلاو لوحلا نم ةءاربلاو «هيلع

 ىلع :يأ ءرصحلاب نذؤي لومعملا ميدقتو نومول لوي
 ءهدحو رصانلا وه هنأ ملع دق هنأل ؛هريغ ىلع ال ءاولكوت هللا

 هريغ ىلع دامتعالاو «دوصقملل لصحم ديحوت هيلع دامتعالاف

 . راض لب ء«هبحاصل عفان ريغ كرش

 بسحب هنأو «هدحو هللا ىلع لكوتلاب رمألا ةيآلا هذه يفو

 . هلكوت نوكي دبعلا ناميإ

 موي لَك امي ناي لشي نسو لئی نأ يی 36 امر (1)
 : لولغلا 4وي ال ْمهَو ْتَبَسك ا یت لڪ قو م ةمیقلآ
 هالوتي ام لك يف ةنايخلاو] «ةمينغلا نم نامتكلا وه

 امك «رئابكلا نم وه لب ءاًعامجإ مرحم وهو «"[ناسنإلا
 هللا ربخأف ءصوصنلا نم اهريغو ةميركلا ةيآلا هذه هيلع لدت

 امك - لولغلا نأل «لغي نأ ىبنب قيلي الو ىغبني ام هنأ ىلاعت

 . بويعلا رشأو بونذلا مظعأ نم - ت
 «مهيف حدقيو مهسندي ام لك نع هءايبنأ ىلاعت هللا ناص دقو

 مهاكزأو ءاّسوفن مهرهطأو ءاقالخأ نيملاعلا لضفأ مهلعجو

 «هتلاسر لحم 0 «بيع لك نع مههزنو «مهبيطأو
 .« هتلاسر لمَ ُتيَح ُمَلَعَأ هلا هتمكح ندعمو

EE Eلك نم مهتمالسب مزجي  

 نم مهيف ليق ام ىلع ليلد ىلإ جاتحي الو مهيف حدقي رمأ

 ىتأ كلذلو «كلذ عفدل مزلتسم مهتوبنب هتفرعم نأل ؛ مهئادعأ

 نأ يبل ناک امو اج ميم لعملا دودو او عني خص ِ

 هللا مهراتخا نم ىلع ليحتسيو كلذ عنتمي : يأ €

 لع اَب ِتأَي لع نمو# : ا لفرط يامر وكم
 وأ ناك اًناويح «هرهظ ىلع هلماح هب تأي : يأ 4مل مي 5

 . ةمايقلا موي هب بذعيل < كلذ ريق وأ قاتم

 ىفوي لك «هريغو لاغلا 4تَبَسَك اب ذك لک وت ا
 دازي ال : يأ وطب ال مهو هبسك رادقم ىلع «هرزوو هرجأ

 . مهتانسح نم اًئيش نومضهي الو « مهتائيس يف

 ركذ امل «ةميركلا ةيآلا هذه ىف زارتحالا اذه نسح لمأتو

 ركذي نأ دارأ املو «هلغ امب ةمايقلا موي يتأي هنأو «لاغلا ةبوقع
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 - موهفملاب - مهوي لاغلا ىلع راصتقالا ناكو «هءازجو هتيفوت

 عماج ماع ظفلب ىتأ - نوفوي ال دق نيلماعلا عاونأ نم هريغ نأ

 .هريغلو هل
 وأ نو طي ءاب نمک وا وضمت نف (170175)

 امي ايِصَب هاو هلآ دنع ُتاَجَرَد مه ٥ صَل شک واو

 ناوضر هدصق ناك نم يوتسي ال هنأ ىلاعت ربخي (وّلَمَعی

 بكم وه نمم كلذك سيل نمك «هيضري ام ىلع لمعلاو «هبر
 «هللا مكح يف نايوتسي ال ناذه «هبرل طخسم «يصاعملا ىلع

 تاک نمک اوم ناک نستا هللا دابع رطف يفو «هللا ةمكحو

 . 4َس ال اِس
 ءالؤه لك : يأ هللا َدْنِع تجرد مهو :انه لاق اذهلو

 . مهلامعأ يف مهتوافت بسحب مهلزانمو مهتاجرد يف نوتوافتم

 «تايلاعلا تاجردلا لين يف نوعسي هللا ناوضرل نوعبتملاف

 ردق ىلع هدوجو هلضف نم هللا مهيطعيف «تافرغلاو لزانملاو

 يف لوزنلا يف نوعسي هللا طخاسمل نوعبتملاو «مهلامعأ

 هللاو ءهلمع بسح ىلع لك «نيلفاس لفسأ ىلإ تاكردلا

 دق لب «ءيش اهنم هيلع ىفخي ال «مهلامعأب ريصب ىلاعت

 ءانمألا هتكئالم لكوو ءظوفحملا حوللا يف اهتبثأو ءاهملع

 . اهنوطبضيو ءاهوظفحيو اهوبتكي نأ «ماركلا
Oyنم ال رمل  

 ا لَ 5 ني اک نإ

 اذهب مهيلع نانتمالا يهو تاه لب «معتلا ربكأ هدابع ىلع

 مهمصعو «ةلالضلا نم هب هللا مهذقنأ يذلا «ميركلا لوسرلا

 ميف كعب ْدِإ يمول لع هلأ نم َدَقْلظ :لاقف «ةكلهلا نم هب

 مهموق نم «هناسلو «هلاحو «هبسن نوفرعي ميسا نم اوسر
 هللا تايآ مهيلع ولتي «مهيلع اًمفشم «مهل اًحصان «مهتليبقو

 «يصاعملاو «كرشلا نم ميكرو اهيناعمو اهظافلأ مهملعي
 .قالخألا ءىواسم رئاسو «لئاذرلاو

 «نآرقلا وه يذلا باتكلا سنج امإ 4تكنأ ْمُهمِلَعُيو

 «ةينوكلا تايآلا هب دارملا «ِتنياَم َمِِنكلَع اوتي :هلوق نوكيف

 مهيلع نتما دق نوكيف «ةباتكلا - انه - باتكلاب دارملا وأ

 . .ظفحتو مولعلا كردت اهب يتلا «ةباتكلاو باتكلا ميلعتب

 عضو وأ «نآرقلا ةقيقش ةقيقش يه يتلا «ةنسلا : يه 4كيلو

 نيب مهل عمجف «ةعيرشلا رارسأ ةفرعمو ءاهعضاوم ءايشألا
 اهدئاوف كردت هب امو ءماكحألا ذفنت هب امو «ماكحألا ميلعت

 )١( ب شماه نم ةدايز(۲) .دقو :ب يف .



 عبارلا ءزجلا

 «نيقولخملا عيمج ةميظعلا رومألا هذهب اوقافف ءاهتارمثو
 .نيينابرلا ءاملعلا نم اوناكو

 4ٍ ٍلكَّص ین لوسرلا اذه ةثعب لب نم اوا نول

 سوفنلا يكزي ام الو ءمهبر ىلإ لصوملا قيرطلا نوفرعي ال
 كلذ ضقان ولو ءهولعف مهلهج مهل نيز ام لب ءاهرهطيو
 لالا ل وقع

 مل اعم ُمبَصأ دق ٌةَبيِصُم مكتبصأ ال وا (118-175)

 E کک دنع َنِم ره ل اه نأ
 يآ ملتي © َهييؤَْلا متلو لآ نإ ناس قتلا ب کیا
 هات مك ول اولا اعد وأ وا لیس ن اول کھ

iT 0الات َندْلا ه نوشکی ا معآ  

 َتَوَمْلا ْمُكِيْشَل نع وردا لف أ ايم ا اا ول اودعقو مینوال

 «نينمؤملا هدابعل ىلاعت هللا نم ةيلست اذه 4َييقِدَص منك نإ

 ؛نيعبس وحن مهنم لتقو ءةدحأ» موي مهباصأ ام مهباصأ نيح

 ردب موي 4اهْئِتل نيكرشملا نم 4ْمثَبَصآ دق مكنإ : هللا لاقف
 رمألا نهيلف «نيعبس مترسأو «مهرابك نم نيعبس متلتقف
 نإف «مهو متنأ .نووتست ال مكنأ عم «مكيلع ةبيصملا فختلو

 . رانلا يف مهالتقو ةنجلا يف مكالتق

 لك ؟انمزهو انباصأ ام انباصأ نيأ نم : يأ اده نأ ملقط

 مكارأ ام دعب نم متيصعو «متعزانت نيح 4ك شنآ دنع نم ٌوُه
 نم اورذحاو «موللاب مكسفنأ ىلع اودوعف «نوبحت ام

 . ةيدرملا بابسألا

 ناف هاب نظلا ءوسو مكاياف یک ونک لك لع هللا تإ

 «مكئالتبا يف ةمكحلا متأ هل لو «مکرصن ىلع رداق

 مڪ ڪعب اوبل نكلو مهم رص ها ا َوَلَو كلذ مكتبيصمو

 . ضع
 . عمج «ناعمجلا ىقتلا موي مهباصأ ام نأ ربخأ مث

 ءةميزهلاو لتقلا نم «دحأ» يف نيكرشملا عمجو «نيملسملا

 .هعوقو نم دب الو «هل درم ال «هردقو هئاضقو هنذإب هنأ

 هرّدق هنأو «هل ميلستلا الإ قبي مل ذفن اذإ - يردقلا رمألاو

 0 كلذب نيبتيل هنأو «ةميسج دئاوفو ةميظع مكحل

 يف وليم الات مه َليِقَو# لاتقلاب اورمأ امل نيذلا «قفانملا

 ها هل ةيامحو هللا نيد نع اذ : يأ هنأ

 . ةحلاص ةين مكل نكي مل نإ ؛مكدلبو مكمراحم نع ذآ

 کتک اتق مل ول الاقل نأب اورذتعاو كلذ اوبأف

 مهو ءمكانعبتال لاتق مهنييو مكتيي ريصي مكنأ ملعن ول :يأ
 ءالؤه نأ دحأ لك ملعو اونقيتو اوملع دق ءاذه يف ةبذك
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 )١( ب شماه نم ةدايز .

 ١ال1-58١1 :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -*

 اوباصأ امب نينمؤملا ىلع ظيغلاو قنحلا نم اوُئِلُم دق نيكرشملا

 نم هيلع نوردقي ام اوعمجو «مهلاومأ اولذب دق مهنأو «مهنم
 يف نينمؤملا نيدصاق ميظع شيج يف اولبقأو ءددعلاو لاجرلا

 . مهلاتق ىلع نيقرحتم «مهدلب
 مهنيب ريصي ال مهنأ روصتي فيك «مهلاح هذه تناك نمف

 . نم دوملسلا جرخ دقو اًصوصخ ؟لاتق نينمؤملا نيبو

 نينفابحلا كلو «نيجسلا نم اذ » مهل اوزربو ءةنيدملا

 .نينمؤملا ىلع جوري رذعلا اذه نأ اونظ

 لاحلا كلت يف :يأ يتب رڪلإ مم :ىلاعت لاق
 نيالا ْمُهنِم برأ نينمؤملا عم جورخلا اهيف ر يتلا
 . 4 ميو يف سيل اک 9 نووي

 ام مهلاعفو مهمالكب نورهظي ' «نيقفانملا ةصاخ هذهو

 اوبو مهبولق يف هدض نونطبي

 اوملع دق مهنإف کتا اق ملم و هنمو

 نيتدسفملا فخأ باكترا» ةدعاق ىلع ةيآلا هذهب لدتسيو

 نع زجعلل «نيتحلصملا ىندأ لعفو ءامهالعأ عفدل

 مل نإف «نيدلل اولتاقي نأ اورمأ نيقفانملا نأل] .«امهالعأ

 . [ناطوألاو لايعلا نع ةعفادمللف اولعفي
 مهبقاعيو «نينمؤملا هدابعل هيدبيف نومك ام ۽ لع هاو 5

 . هيلع

 ام اًنوغاطأ ول ْاوُدَمَكَو ميول اولا دلا :ىلاعت لاق مث

 ضارتعالا نيبو ءداهجلا نع فلختلا نيب اوعمج : يأ أي

 8 : مهيلع اًدر هللا لاق «هردقو هللا ءاضقب بيذكتلاو

 «دوِدَص مك نإ َتَوَمْل مكي ¿ن نع اوعفدا : يأ وردا

 الو كلذ ىلع نوردقت ال ءاولتق ام مكوعاطأ ول مهنأ
 . هنوعيطتست

 ةلصخ هيف نوكي دق دبعلا نأ ىلع ليلد تايآلا هذه ىفو

 ىلإ هته ترا امعاذحإ ىلإ نركب فر دابا ةليطخو كك
 .ىرخألا

 لب اكومأ وَلا لیس ف ايم نينا بسمع الو (171-179)
 ر ا ر و ر و
 هلق نم هلأ مهلتاء امي نيحرف © وقرر موبر دنع ءايحأ

 ر کپ

 r Ie f e هے رر
 فوڪ لآ مضلع ني مي فحل مل سب ورتو

 و e ےب ص
Oوَ مي ل هَل ناو ٍلَضَقَو ي هللا نم ةَمُعْنِب ورش تروزحي  
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 ءادهشلا "”ةليضف اهيف “ةميركلا تايآلا هذه #َنِمْؤُمْلَ

 يفو «هناسحإو هلضف نم هب مهيلع هللا َّنم امو «مهتمارکو

 . لضف : ب يف (۳) . تاميركلا : ب يف ()



 عبارلا ءزجلا

 مهطيشنتو «مهتيزعتو «مهالتت نع ءايحألا ةيلست اهنمض
 يسع الو :لاقف .ةداهشلل ضرعتلاو «هللا ليبس يف لاتقلل

 نيدصاق «نيدلا ءادعأ داهج يف :يأ 4لآ ٍليِبَس يف اوه نل

 كنابسحو كلابب رطخي ال : يأ «اًتّوْمَأل هللا ةملك ءالعإ كلذب
 عتمتلاو ءايندلا ةايحلا ةذل مهنع تبهذو ءاودقفو اوتام مهنأ

 دهزو «لاتقلا نع نبج نم «هتاوف نم رذحي يذلا ءاهترهزب
 هيف سفانتي امم مظعأ مهل لصح دق لب ةداهشلا يف
 : ظفلو .هتمارك راد يف مهر َدنِع ٌءايحأ» مهف «نوسفانتملا

 . مهبر نم مهبرقو «مهتجرد ولع يضتقي 4 ْمِهّيَر دنعإ#
 نم الإ ءهفصو ملعي ال يذلا «ميعنلا عاونأ نم 4فر

 . مهيلع هب معنأ
 نيطبتغم : يأ طع نم هَل ٌمهلَتاء آمي رل اذه عمو

 كلذو ‹مهسوفن هب تحرفو «مهنويع هب ترق دق «كلذب

 ءهيلإ لوصولا يف ةذللا لامكو «هتمظعو «هترثكو «هنسحل

 . صغنملا مدعو

 بلقلا ميعنو «قزرلاب ندبلا ميعن نيب ءمهل هللا عمجف
 خللا 577 يول مف «هلضف نم امب حرفلاب «حورلاو

 8 مِهفْلَخ ني rE اوقَحْل 4 ياب ن دورس اولعجو ءرورسلاو

 اوقحلي مل نيذلا مهناوخإ 00 ان ويس : يأ

 . اولان ام نولانيس مهنأو مهب

 لاوزب نورشبتسي : يأ 4ور َمُه الو ملح ُفْوَح الأا»
 .رورسلا لامك مزلتسملا مهناوخإ نعو «مهنع روذحملا

 مهضعب ءىنهي : يأ 4 لصف هللا َّنُم َةَمَعِنِب نورس

 هناسحإو ءهلضفو «مهبر ةمعن :وهو «هب أنهم مظعأب ءاضعب

 نم هديزيو «هركشيو هيمني لب 4َنيِمْؤُمْلا ل مِ ال هلا هول

 ميعن تابثإ تايآلا هذه يفو «مهيعس هيلإ لصي ال ام «هلضف
 يقالت هيفو «مهبر دنع ناكم ىلعأ يف ءادهشلا نأو «خزربلا

 مهضعب ريشبتو اًضعب مهضعب ةرايزو «ريخلا لهأ حاورأ

 . اًضعب
 آم دعب لرم ٍلوُسلَأَو هب ًاوباَجَتْسا لا (۱۷-۱۷۲)

 هَل ل يلا ٥ لع لأ اتتا متم سخا یا ا
 انَْسَح اواو اًمميِإ ْمُهَداَرك موتا کل اوُمَمَج د سالا نإ سالا

 جاهم صم س ر ا
 فتي مل نت ل ےب وتش اراک ٥ ا مسو هلا

 ر اَنَنِإ  ٍويِظَع ٍلْضَم وذ او هلآ َناوْض وعَبَتأَو وس

 يبنلا عجر امل ينو مك نإ ِنوُاو هات الك مالو فو
 نم هعم نمو نايفس ابأ نأ عمسو «ةنيدملا ىلإ (دحأ» نم ةي

 ىلإ هباحصأ بدن «ةنيدملا ىلإ عوجرلاب اوّمه دق نيكرشملا
 هلل ةباجتسا - حارجلا نم مهب ام ىلع - اوجرخف «جورخلا

 وو هس حرس

 ۱۷۲-۱۷١ :تايآلا ‹«نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ 4

 ل را 7 e ع
 اره“ ی دمت ےس ور مدس هس

 يمول معي ولا ندب ناعما قتل موب امو

 تاریک اات کری دکب تیر
 و م

 رفكلل ES اتمكن اولا وعم داوا

 5 م ميال موبر نيمو

 منول أوال 9 وشك مع اف
 مشا عاود لأ أولت ام اًيوْعاَطَأَوَل اودع
2 0 
 نوال ب الو © ]نقد نإتوملا

 دير توفر مهي دنع احا

3 

1 

 هرب لس حر عرس و رس د2

 وغلب نیز سیو فَ نها مهتا

 63 توری مها مَع فول أ مهفلخ نم
 00 ر2 ا یا ر اک >

 ت عضال هاناو لضفو هلام ةع ورش 4#

 اعدم رم لورا تر اوباجتسا نذل 110 ممل 201 ےس و 4
 6 طَعام ناو سحرا عرقا باص ا حر 0 2 سس ا ر

 رک وخاف کل اوعمج ور < کک

 ©9 ليڪا مو 525 2

 .؛دسألا ءارمح» ىلإ اولصوف ءهلوسرلو هلل ةعاطو «هلوسرلو

 4ک اوج ادق نمالآ نإ :مهل لاقو مهءاج نم مهءاجو

 الإ كلذ مهدزي ملف ءاّيهرتو مهل اًفيوخت ٠ متاع دقو

 .هيلع الاكتاو «هللاب اًناميإ

 َمَعيَو# انمهأ ام لك انيفاك :يأ هلا اَنْبَسَح اولاقو#

 0 ماا «هدابع ريبدت هيلإ ضوفملا 4ٌليِصصَوْل

 ْمُهَنَسْنَي ْمَل لَو ولآ ىي ةي اوعجر :يأ 4ون
 . وس

 اوجرخ دق هباحصأو لوسرلا نأ «نيكرشملا ربخلا ءاجو

 «مهبولق يف بعرلا هللا ىقلأف «مهنم فلخت نم مدنو «مكيلإ

 هللا نم ةمعنب نونمؤملا عجرو «ةكم ىلإ نيعجار اورمتساو
 ةلاحلا هذهب جورخلل قيفوتلاب مهيلع نم ثيح «لضفو
 «ةمات ةازغ رجأ مهل بتك دق هنإ مث «مهبر ىلع لاكتالاو

 رجأ مهل «هتيصعم نع مهاوقتو «مهبر ةعاطب مهناسحإ ببسبف
 . مهيلع هللا لضف اذهو «ميظع

1 1١ 8 
 ا 2

5 
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5 
 هډ لا

0 
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 .هل متف :نيتخسنلا يف(١)



 نإ :يأ الرا فر وع نطيل کلک ت :ىلاعت لاق مث

 Ne مهن": ناقد « نيكرشملا نم بهر نم بيهرت

 وأ «مهناميإ مدع نيذلا هءايلوأ فوخي «ناطيشلا ةاعد نم
 .فُعِض ا

 اوفاخت الف :يأ هيوم مك نإ ِنْوماَحَو مشوا 3

 نوفرصتي ال « هللا ديب مهيصاون نإف «ناطيشلا ءايلوأ نيكرشملا

 هل نيفئاخلا هءايلوأ رصني يذلا هللا اوفاخ لب «هردقب الإ

 . هتوعدل نيبيجتسملا

 نم هنأو «هدحو هللا نم فوخلا بوجو ةيآلا هذه يفو

 ء هللا نم هفوخ نوكي ءدبعلا ناميإ ردق ىلعف «ناميإلا مزاول
 I لا مح ل دووم ةفرحلاو

 نأ ْمُه 1 00 ىف ٌنوُعِرَسي نذل َكنُرْحي الو ۷۷0

 را عيل لج دا ل هلأ أوربي
 N رشا بزل نإ © ٌمظَع

 يف اًدهتجم «قلخلا ىلع اًصيرح يي يبنلا ناك ميلا باَدَع
 لو :ىلاعت هللا لاق ءاودتهي مل اذإ نزحي ناكو «مهتیاده

 مهصرحو «هيف مهتبغر ةدش نم رفا ىف وعرب نأ َكنُرَك

 ديؤمو «هنيد رصان هللاف انيس هلأ ارضي نل مهل هيلع
 «مهب لفحت الو مهلابت الف «مهنود نم

 يف ناميالا تاوفب «مهسفنأ ررض يف نوعسيو «نورضي امنإ
 ىلع مهناوه نم «ىرخألا يف ميلألا باذعلا لوصحو ءايندلا

 يف اًبيصن مهل لعجي ال نأ هتدارإو «هنيع نم مهطوقسو هللا

 امل ءمهقفوي ملف مهلذخ «هباوث نم ةرخآلا

 نيكاز ريغ مهنأب هملعل «ةمكحو هنم الدع ءاريخ هب دارأ نمو

 ءوسو مهقالخأ داسفل ءداشرلل نيلباق الو ء«ىدهلا ىلع

 هيف اوبغرو «ناميالا ىلع رفكلا اوراتخا نيذلا نأ ربخأ مث
 علسلا نم بحي ام ءارش يف «لاملا نم بحي ام لذب نم ةبغر

 اذهلو «مهسفنأ ىلع دوعي مهلعف ررض لب ايس هلأ أرضي نأ
 دق مهو ءاًئيش هللا نورضي فيكو 4 هيأ ادع مهو :لاق

 رفكلاب ةبغرلا لك اوبغرو «ناميالا يف دهزلا دشأ اودهز
 . مهنع ينغ هللاف ! ؟نمحرلاب

 هل دعأو ا

 يوذو «لوقعلاو رئاصبلا لهأ - هترصنل هاضترا نمم -

 وأ وہ أونا لق :ىلاعت هللا لاق «لوخفلا لاجرلا نمر باللا

 ناقد نويت مع لني اإ ولس ني ملل شوا نذل َّنإ ا اک

 . تايآلا اس

 د مق 0 هَل كح حل ىلتك امت ا اورفك يذلا حس الو (۱۷۸)

 فىءايلوأ هل قفو

 ۱۷٩-۱۷۹ :تايآلا «ءنارمع لآ ةروس ريسفت -۳ ۸

e <0 نقلا ة ۷۲  

 اوما وش تسمي وول رةمقیی اویل قناک
 رک © کین

 99 ل

 7 اورصينل َمُهَنِإ ركل ند وغرس لأ کن

 باعة لا ناصح مهل عج آلآ راک
 ارضين نيالا کک 7

 اورنگی سلو 6 هيلث دع
 مفر أودري حط لمئات فنا یک كوت

 اعلا © 69 نهم ب ادع و

 یی انک اولا ديف ريو هَ

 را اکی وینو یت ہک هللا ن لو بیلا لع

 کد رظ ا EZÎ وف <2

 أوقَّمَتو اوُنِمّؤَن نو هل سرو

E 52ا یوه ا 5 نوه مهلا ءا نول نیر سک  

 د ولا NE ھا

 0 تالا يۇگا بھ5
 نيذلا نظي الو :يأ يهم ُباَدَع هو اق أادادْريإ مل لَم م و سو

 يف مهايإ انكرت نأ هلوسر ا «هنيد اوذبانو «مهبرب اورفك
 ريخ مهل انءالمإو ءمهل انلاصئتسا مدعو ءايندلا هذه

 امنإو ءاومعز امك رمألا سيل ءالك « مهل انم ةبحمو «مهسفنأل

 «مهباذع ىلإ ةبوقعو باذع ةدايزو «مهب هللا هديري رشل كلذ

 هللاف نهم ٌُباَذَع مو ف اَمْفِإ ادادرل مه لن اَسإ# : لاق اذهلو

 «هنارفک فدارتيو «هنايغط دادزي ىتح «ملاظلل يلمي ىلاعت

 نم نوملاظلا رذحيلف . ردتقم زيزع ذخأ (7١ذخأ هذخأ اذإ ىتح

 .لاعتملا ريبكلا اوتوفي نأ اونظي الو «لاهمالا

 يَ ىح يلع متنا آم لع زم هّرملَأ ددل هلآ نک ای (1079)

 نی یت 21 ا لو يلا لع دلي هلآ ناک ا مَ بيلا نب كيا

 يَا کلم اوفو اونو نِإَو ييسر واب اونماف و نم والسر

 ام ىلع نينمؤملا كرتي نأ هللا ةمكح يف ناك ام : يأ ُُةيِظَع

 ثيبخلا زيمي ىتح «"زيمتلا مدعو «طالتخالا نم هيلع متنأ

 .بذاكلا نم قداصلاو «قفانملا نم نمؤملاو سا

 .زييمتلا :ب يف (۲) .هذخأ مث :ب يف )١(



 عبارلا ءزجلا

 بيغلا ىلع هدابع علطي نأ ءاًضيأ هتمكح يف نكي ملو

 يلتبي نأ ةرهابلا هتمكح تضتقاف «هدابع نم هملعي يذلا

 جارنا اا نا ا اهي مهني هادأع
 ءمهتعاطب رمأو ءهلسر [هللا] لسرأف «ناحتمالاو ءالتبالا

 ىوقتلاو ناميإلا ىلع مهدعوو «مهب ناميالاو «مهل دايقنالاو

 - لسرلل مهعابتا بسحب - سانلا مسقناف «ميظعلا رجألا

 نيملسمو «نيقفانمو نينمؤمو «نيصاعو نيعيطم :نيمسق
 هلدع رهظيلو «باقعلاو باوثلا كلذ ىلع بتريل «نيرفاكو
 . هقلخل هتمكحو «هلضفو

 وش نو ها ْمهلَتا آمي واحب بیلا سن الو (18)
 هلو ةا مب وي اوب ام كوَوبس مک رس وم لب مل ارح وه
 نظي الو :يأ 4ُديبَح َنوُنَمََت ا هاو ضرألاو توما ثوم
 نم هللا مهاتآ امم مهدنع ام نوعنمي :يأ «نولخبي نيذلا

 هللا مهحنم امم كلذ ريغو «ملعلاو هاجلاو لاملا نم «هلضف

 ءهدابعل هنم مهرضي ال ام لذبب مهرمأو ءهب مهيلإ نسحأو
 هنأ اونظو هللا دابع ىلع هب اونضو «هوکسمأو «كلذب اولخبف

 مهلجاعو «مهايندو مهنيد يف ءمهل رش وه لب .مهل ريخ
 | . مهلجآو

 اولخب ام لعجي : يأ سيلا موب وي اوب ام وولس
 ثيدحلا يف درو امك هب نوبذعي «مهقانعأ يف اًقوط «هب

 «عرقأ اًعاجش ةمايقلا موي هلام هل لثمي ليخبلا نإ» :حيحصلا

 التو ««كزنك انأ كلام انأ :لوقي هيتمزهلب ذخأي «ناتبيبز هل

 نأ اوبسح ءالؤهف ءةيآلا هذه كلذ قادصم هب هللا لوسر

 راصو ءرمألا مهيلع بلقناف «مهيلع دجمو «مهعفان مهلخب

 . مهباقع ببسو ءمهراضم مظعأ نم

 كلام ىلاعت وه :يأ 4ْنرأْلاَو تولا ثيم رول
 نم دابعلا بلقنيو ءاهكلام ىلإ كالمألا عيمج درتو «كلملا

 لاق «لاملا نم كلذ ريغ الو «رانيد الو مهرد مهعم ام ءايندلا

 فيك لماتو ُب اإ ا نو الآ ثر نک اإ :یلاعت
 دحاو لك بجوملا «ىئاغلا ببسلاو ىئادتبالا ببسلا ركذ

 اوا مل دبحلا ل ذل نأ مهند

 ةمستو لا قم لضف هدي قو دنع يذلا نأ .+ةلوآ ريخأ

 لب جار غو ن لول نهم اهم با
 نألو ؛هناسحإو هللا لضفل ٌعنم كلذل هعنمف «ءيش هنم هيلإ

 نييحأَوأل :ىلاعت لاق امك هديبع ىلإ ناسحالل بجوم هناسحإ
 هللا نم لضف هدي ام نأ قمحت نمف كك هنأ نأ اك
 ةدايزو «هلامو هبلق يف هعفني لب «هرضي ال يذلا لضفلا عنمي مل

 . تافالا نم هظفحو «هناميإ

 ۱۸۰-۱۸٤ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ ۱۹

 هللا ىلإ عجرت اهلك دابعلا ديب يذلا اذه نأ اًيناث ركذ مث

 وه ءيشب لخبلل ىنعم الف «نيثراولا ريخ وهو «ىلاعت اهثريو

 . كريغ ىلإ لقتنم «كنع لئاز
 نوم امي هطول :لاقف «يئازجلا ببسلا اًثلاث ركذ مث
 كلذ مزلتسيو - اهعيمج مكلامعأب اًريبخ ناك اذإف 4ٌ
 مل - رشلا نع تابوقعلاو «تاريخلا ىلع نسحلا ءازجلا

 يذلا قافنالا نع ناميإ نم ةرذ لاقثم هبلق يف نم فلختي

 .باقعلا هب يذلا «كاسمالاب ىضري الو «باوثلا هب ىّرِجُي
 ريك هل َّنِإ اولا تريلا َلْوَم ها میس دملک ۷

A4لوقو يح ريب ةيينألا ْمُهَلْتَكَو اولاق ام بكس ايبا نو ب سر رور ر و قو ا و 72  
 يَ هلأ َّنأَو ميرا َتَمَّدَم امي َكِلَذ © تبرَحْلا تباّدَع اوفو ت

 «نيدرمتملا ءالؤه لوق نع ىلاعت ربخي ديل ماللكي
 دق هنأ ربخأف ءاهجمسأو ءاهعنشأو «ةلاقملا حبقأ اولاق نيذلا

 «ةعينشلا مهلاعفأ عم هظفحيو هيتكيس هنأو «هولاق ام عمس

 دشأ كلذ ىلع مهبقاعيس هنأو «نيحصانلا ءايبنألا مهلتق :وهو

 ءاينغأ نحنو ريقف هللا نإ : مهلوق لدب - مهل لاقي هنأو «ةبوقعلا

 ىلإ ندبلا نم ذفانلا قرحملا «َقيِرَحْلا ادع اوفو -

 سيل هنإف مهل هللا نم اًملظ نسل مهباذع نأو ءةدئفألا

 . كلذ نع هزنم هنإف ديل مال
 يتلا «حئابقلاو يزاخملا نم مهيديأ تمدق امب كلذ امنإو

 .باوثلا مهنامرحو «باذعلا مهقاقحتسا تبجوأ

 ءدوهيلا نم موق يف تلزن ةيآلا هذه نأ نورسفملا.ركذ دقو

 نم (ءاروزاع نب صاحنف» مهنم اوركذو «كلذب اوملكت

 هللا لوق حمس امل هنأو «ةنيدملا يف دوهيلا ءاملع ءاسوؤر

 اسرق هلا ضرار 0ككانَسَح اسرق هلا صرف ىلا ا نکا : ىلاعت

 «ةلاقملا هذه - مهرجتلاو ربكتلا هجو ىلع - لاق #اًسَح

 نم عدبب سيل هنأ ربخأو « مهنع هللا اهركذف للا هحبق

 :وهو « كلذ ريظن وه ام عئانشلا نم مهل قبس دق لب ‹ مهعئانش

 ر الأ اتل ده ہا َّنإ اَوَلاَف یا (184 ۱۸۳)
 ا صر e و 5 ضد 0072 ب و کر 7

 لك ني لشد كج دك لك داتا ا نفي افا علاش
 نِإَف ٥ يقص مكس نإ مه َرَك ْمْثَلُق ىِرَلاََو تكي هر a ماع مزعل

 يککلاو ِربرلاَو تتيلاِب واج يَ ني سُر َبُْك دك َكْوَدَح

 ١ 4 0 5غ ا رعد وُ تؤ الأ  یصوأو ءانيلإ مدقت : يأ اإ ده هَ
 هللا ىلع بذكلا نيب اوعمجف 4ٌُراَنلأ لأ نابري اتتاي ىح



 9١ه س ںںارلا ءزجلا

 نإ مهنأو «نيبملا كفالا اذه نم «هولاق امب لسرلا ةيآ رصحو

 كلذ يف - مهف «رانلا هلكأت نابرقب مهتأي مل لوسرب اونمؤي مل

 هلسري لوسر لك نأ ملع دقو هدهع نومزتلم «مهبرل نوعيطم -
 ملو ءرشبلا نمآ هلثم ىلع ام نيهاربلاو تايآلا نم هديؤي هللا

 هومزتلي مل اًكفإ اولاق دقف اذه عمو «هولاق ام ىلع اهرصقي

 .هب اولمعي مل الطابو

 لف : مهل لوقي نأ هلوسر هللا رمأ اذهلو

 نأب ا 8 مهقدص ىلع تالادلا تلا ب
 «َنيِقدَص دك نإ ْمُهوُمْلَتَم ريم رانلا هلكأت نابرقب مكاتأ
 ار 'مهاوعد يف : يأ

 . مهضقانتو ءمهدانعو ءمهبذك اذهب نيبت دقف

 نسر بْزُك ْدَقَم َكَوْبَدَك نايا :لاقف هوك هلوسر ىلس مث

 ءهللاب رفكلا مهبأدو «نيملاظلا ةداع هذه :يأ كك ني

 امب روصق نع هللا لسرل مهبيذكت سيلو ءهللا لسر بيذكتو

 :يأ تيلي وهج دق لب ءةجح نيبت مدع وأ «هب اوتأ

 .ةيلقنلا نيهاربلاو «ةيلقعلا ججحلا

 يتلا «ءامسلا نم ةلزنملا ةروبزملا بتكلا : يأ 4ٍرْيرلاَو#

 . لسرلا ريغ اهب يتأي نأ نكمي ال
 تلمتشا ام نايبو «ةيعرشلا ماكحألل «ٍريِيَمْلا بتكلاو#

 نإف «ةقداصلا رابخألل اًّضيأ رينمو «ةيلقعلا نساحملا نم هيلع
 اذه نيذلا ءلسرلاب ناميالا مدع يف مهتداع اذه ناك

 . مهنأش كنمهي الو ءمهرمأ كنزحي الف ءمهفصو

 9 دو تولا ٌةَقِبَ ںیفت ۶ :ىلاعت لاق مث )۱۸0(

 و e ور

 َلْجَدأَو ٍراَثلأ ِنَع نمف د ٌةَمَقْلا م مود مڪر روو

 4ر ورمل مم لإ بدلا وسلا اَمَو رام دم جلا

 مدعو اهئانفب ايندلا يف ديهزتلا اهيف ةميركلا ةيآلا هذه

 ءاهرورغب عدختو ءاهفرخزب نتفت «رورغلا عاتم اهنأو ءاهئاقب

 «رارقلا راد ىلإ اهنع لقتنمو «ةلقتنم يه مث «اهنساحمب رغتو
 ريخ نم «رادلا هذه يف تلمع ام سوفنلا اهيف ىفوت يتلا

 شو

 دَتَم ةكجبلا َلْيدْأَو راكلا نع جرخأ :يأ 4َُ نَمَك»
 ءميلألا باذعلا نم ميظعلا زوفلا هل لصح يآ 4ّا

 نذأ الو «تأر نيع ال ام اهيف يتلا ميعنلا تانج ىلإ لوصولاو

 مل نم نأ «ةيآلا موهفمو رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس
 يقش دق لب «زفي مل هنإف ءةنجلا لخديو ءرانلا نع حزحزي
 . يدمرسلا باذعلاب يلتباو «يدبألا ءاقشلا

 نأو «هباذعو خزربلا ميعن ىلإ ةفيطل ةراشإ ةيآلا هذه يفو

 مهل مدقيو «هولمع امم ءازجلا ضعب هيف نوزجي نيلماعلا

 رو 25 56 00
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 م حو ص رس رس وا م هو

 عح نق ةت موب ڪرو ج أ توام
 ہو و سرس

 ميدل ا ا ةا لد داو راگلا نع
 ا ا ر

 دو اَمَنِإَوم :هلوق نم اذه مهفي «هوفلسأ مف عربا

 نوكي امنإ «ةماتلا لامعألا ةيفوت : يأ 4 ةا موت ڪرو

 نوكي دق لب . خزربلا يف نوكيف كلذ نود ام امأو «ةمايقلا موي
 ٍباَدَعْلا تت مق :ىلاعت هلوقك ايندلا يف كلذ لبق: 02

 . © ٍركَأْلا ٍباَدَعْلا نود يضل

 نم شلو ڪش مڪو ف كولبتلا» ۸0
 ا ا 2 اين يضوعا و ا ف

 ترد نيو ڪي نم بتكلا أوتوا َنِيِل

 نم «مهلاومأ يف نولتبيس مهنأ نينمؤملا بطاخيو ىلاعت
 ليبس يف اهفالتال ضيرعتلا نمو «ةبحتسملاو ةبجاولا تاقفتلا
 ىلع ةليقثلا فيلاكتلا ءابعأب فيلكتلا نم مهسفنأ يفو هللا

 «عتلل هيف ضرعتلاو هللا ليبس يف داهجلاك «سانلا نم ريثك

 يف هبيصت يتلا ضارمألاكو «حارجلاو ءرسألاو «لتقلاو

 . بحي نميف وأ «هسفن

 نيَو مڪي ني بتكلا اوئوأ یر ني ىفتتلر»

 . مكيتأي :ب يف (۲) .مكاوعد :ب يف (۱)



 عبارلا ءزجلا

 يفو .مكيف نعطلا نم ايك فال ايرث تدل
 نينمؤملا هدابعل هرابخإ يفو .مكلوسرو ءمكباتكو ءمكنيد
 :دئاوف ةدع «ءكلذب

 نمؤملا ريميل ؛كلذب يضف نلاعت تكس نأ ةاهنب
 .هريغ نم قداصلا

 مهب هديري امل ءرومألا هذه مهيلع ردقي «ىلاعت هنأ : اهنمو

 كلذب دادزيلو همها نيرو «مهتاجرد يلعيل ريخلا نم

 امك عقوو كلذب مهربخأ اذإ هنإف «مهناقيإ هب متيو «مهناميإ
 هدا امو موسم هللا دمو لويو هلآ دو ام اذه أوك # ربخأ
 . «اَميلَستو انمي لإ

 عوقو ىلع مهسوفن نطوتتل كلذب مهربخأ هنأ :اهنمو |
 «هعوقول اودعتسا دق مهنأل ؛عقو اذإ هيلع ربصلاو «كلذ

 ربصلا ىلإ نوأجليو ءهتنؤم مهيلع فختو «هلمح مهيلع نوهيف

 اوربصت نإ :يأ 4اوُفَّتَتَو اور ْنإَوأ# :لاق اذْهلو «ىوقتلاو

 ءءالتبالا نم ءمكسفنأو مكلاومأ يف مكلان ام ىلع

 ربصلا كلذ ىف هللا اوقتتو «نيملاظلا ةيذأ ىلعو «ناحتمالاو

 « مكر بص ود ملو «هيلإ برقتلاو « هللا هجو هب اوونت نأب

 هيف مكل لحي ال عضوم يف ربصلا نم يعرشلا دحلا
 . هللا ءادعأ نم ماقتنالا هيف مكتفيظو لب ءلامتحالا

 مزعي يتلا رومألا نم : ىأ رأل 0 کرد نف

 ممهلاو مئازعلا لهأ الإ اهل قفوي الو ءاهيف سفانيو ءاهيلع
 اهني امو ْاوُْبَص نيل لإ آَهدّقلي امو : ىلاعت لاق امك ةيلاعلا
 .«ٍويِظَع لح وذ الإ

 مسيل بتكلا اونو يذلا كيم ها دَ إو (۸۸۱۸۷)
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 اليلق امنع وب اورتساو ٌمِهِروُهْظ ءارو هودہنف ومت الو سانلل

 56 حر کا م هي مر م علوم ل هه ےک رس س ا

 نأ َنويحنَو اونأ امي نوحرمي نبذلا نيسحت ال ه تورش ام سف

 ُباَدَع ْمُهَلَو ِباَدَعْلا ني َوَناَفَسِي مهس الق اولعقي مل اپ ودم هد ssf ع لو داس هع بو 5-84 راس ءم
 هذخأ قاثيملا اذهو ءدكؤملا ليقثلا دهعلا وه قاثيملا ميل

 نأ «ملعلا هملعو «بتكلا [هللا] هاطعأ نم لك ىلع «ىلاعت هللا

 «كلذ مهمتكي الو «هللا هملع امم هيلإ نوجاتحي ام سانلل نيبي

 بجوي ام عقو وأ «هولأس اذإ اًصوصخ «هب مهيلع لخبيو
 نأ لاحلا كلت يف هيلع بجي ملع هدنع نم لك نإف «كلذ

 . لطابلا نم قحلا حضويو «هنيبي
 امم سانلا اوملعو «مايقلا متأ اذهب اوماقف ءنوقفوملا امأف

 نم افوخو .قلخلا ىلع ةقفشو «مهبر ةاضرم ءاغتبا هللا مهملع
 .نامتكلا مثإ

 نمو ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا وتوأ نيذلا امأو

 ملف «مهروهظ ءارو قيثاوملاو دوهعلا هذه اوذبنف «مههباش

 ۱۸۷-۱۸۹ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت -۳ 1۷1

 ىلع اًررجت «لطابلا اورهظأو «قحلا اومتكف ءاهب اوأبعي

 اورتشاو ءقلخلا قوقحو «هللا قوقحب اًنواهتو «هللا مراحم

 نم لصح نإ مهل لصحي ام وهو ءاليلق انمث نامتكلا كلذب
 نيعبتملا مهتلفس نم «ةريقحلا لاومألاو «تاسايرلا ضعب
 . قحلا ىلع مهتاوهش نيمدقملا «مهءاوهأ

 يذلاو «ضوعلا سخأ هنأل تورس ام شيل

 «ةيدبألا ةداعسلا هيف يذلا قحلا نايب وهو - هنع اوبغر

 ءاهلجأو بلاطملا مظعأ - ةيويندلاو ةينيدلا حلاصملاو

 الإ «سيفنلا يلاعلا اوكرتيو سيسخلا ءيندلا اوراتخي ملف

 اوقلخ ام ريغل نوحلصي ال مهنوكو «مهناوهو ءمهظح ءوسل
 .هل

 نم : يأ أَو آمي حرفي يلا نس الا : ىلاعت لاق ت
 . يلعفلاو يلوقلا لطابلاو « حئابقلا

 مل يذلا ريخلاب :يأ *اْلَعَمَي مل اي اوُدَمْحُم نأ وبول
 رشلا لعف نيب اوعمجف «هولوقي مل يذلا قحلاو «هولعفي
 ريخلا لعف ىلع اودمحي نأ ةبحمو «كلذب حرفلاو «هلوقو
 .هولعف ام يذلا

 هنم ةوجن لحمب :يأ «ٍباَدَمْلا َنْي َوَراَنَمِي مكبس الفل
 :لاق اذهلو «هيلإ نوريصيسو «هوقحتسا دق لب «ةمالسو

 . يآ ُباَدَع مهول
 امب اوحرف نيذلا باتكلا لهأ ةميركلا ةيآلا هذه يف لخديو

 مه مهنأ اومعزو ا اوداقني ملو «ملعلا نم مهدنع
 ةيلوق ةعدب عدتبا نم لك كلذكو «مهلاقمو مهلاح يف نوقحملا

 هريغو قحم هنأ معزو ءاهيلإ اعدو ءاهب حرفو «ةيلعف وأ

 . عدبلا لهأ نم عقاولا وه امك «لطبم

 ىنثيو دمحي نأ بحأ نم نأ ىلع اهموهفمب ةيآلا تلدو

 كلذب هدصق نكي مل اذإ «قحلا عابتاو ريخلا نم هلعف امب هيلع
 «ةبولطملا رومألا نم اذه لب «مومذم ريغ هنأ «ةعمسلاو ءايرلا

 «لاوقألاو لامعألا هل نينسحملا اهب يزجي هنأ هللا ربخأ ىتلا

 ميهاربإ لاق امك «هنم اهولأسو «هقلخ صاوخ اهب ىزاج او
 مس :لاقو 4َنِآْلا ىف ٍقْدِص َناَِل ل لَمَجاَول :مالسلا هيلع
 دابع لاق دقو ينحل ري كتك اإ ٠ يباع ىف ع لع
 ىلع يرابلا معن نم يهو انامل يقم اَنْلصْجَلَوال : نمحرلا
 . ركشلا ىلإ جاتحت يتلا هننمو «هدبع

 ءْىَس لك ىلع هلو ضرألاو تولا كلم وتو (۱۸۹)
 نم امهيف امو ضرألاو تاوامسلل كلاملا وه :يأ ردك

 عيدبو «ةردقلا لامكب «مهيف فرصتملا «قلخلا فانصأ رئاس

 .دحأ هزجعي الو ءدحأ مهنم هيلع عنتمي الف «ةعنصلا



 عبارلا ءزجلا

 لا ٍفلَيْخاَو ِضْرَأْلاَو ِتومَّسلَ قل ف ل )١194-190(

 لو اوشو امك هلآ د نَا ه بتبنألا یو تیک رال
  2 E 0 3ادله َتَقَلَخ :

0 

 روو چ
 اياكم 6 0 0 انل رفغ

 5 ه و :ىلاعت ربخي داعيا ل كَ َوَمَقْل

 «بتلألا يؤأ تيل ٍراَلاَو ليلا فِيْ ٍضرَاْلاَو ٍتوَمَسل
 ءاهتايآب رصبتلاو ءاهيف ركفتلا ىلع دابعلا ثح كلذ نمض يفو
 . اهقلخ ربدتو

 «ينالفلا بلطملا ىلع» :لقي ملو «تايآ» :هلوق مهبأو

 ةبيجعلا تايآلا نم اهيف نأل كلذو ؛اهمومعو اهترثكل ةراشإ

 ةدئفأ بذجيو «نيركفتملا عنقيو «نيرظانلا رهبي ام

 . ةيهلالا بلاطملا عيمج ىلع ةرينلا لوقعلا هبنيو «نيقداصلا

 نأ قولخمل نكمي الف «هيلع تلمتشا ام ليصفت امأف

 ةمظعلا نم اهيف امف ةلمجلا يفو «هضعبب طيحيو ءهرصحي
 ءاهقلاخ ةمظع ىلع لدي «ةكرحلاو ريسلا ماظتناو «ةعسلاو

 ماكحالا نم اهيف امو «هتردق لومشو هناطلس ةمظعو

 ةمكح ىلع لدي «لعفلا فئاطلو .عنصلا عيدبو ءناقتالاو

 نم اهيف امو ءهملع ةعسو ءاهعضاوم ءايشألا هعضوو « هللا

 ءهلضف مومعو «هللا ةمحر ةعس ىلع لدي قلخلل عفانملا

 .هركش بوجوو «هرب لومشو

 لذبو ءاهعدبمو اهقلاخب بلقلا قلعت ىلع لدي كلذ لكو
 كلمي ال نمم ءهاوس هب كرشي ال نأو «هتاضرم يف دهجلا

 ءءامسلا يف الو ضرألا يف ةرذ لاقثم «هريغل الو هسفنل

 مهنأل ؛لوقعلا لهأ مهو «بابلألا يلوأ تايآلاب هللا صخو

 . مهراصبأب ال مهلوقعب اهيلإ نورظانلا ءاهب نوعفتنملا مه
 عيمج يف كهل َنوُرُكْدَي# مهنأب بابلألا يلوأ فصو مث

 عيمج لمشي اذهو 4 َمهِيوُنُج 1ََعَو اًدوُعُفَو ايق :مهلاوحأ
 ءاّمئاق ةالصلا كلذ يف لخديو «بلقلاو لوقلاب ركذلا عاونأ

 . بنج ىلعف عطتسي مل نإف ءاّدعاقف عطتسي مل نإف
 اولدتسيل : يأ (ِضّرألاَو ٍتومتلا قل ىن ورك مهنأو

 نم ًةدابع ركفتلا نأ ىلع اذه لدو ءاهنم دوصقملا ىلع اهب

 مل هللا نأ اوفرع ءاهب اوركفت اذإف «نيفراعلا هللا ءايلوأ تافص

 نع 4 كبس الك اده َتَقَلَح ام ار :نولوقيف اتبع اهقلخي

 ةلمتشم «قحللو قحلاب اهتقلخ لب «كلالجب قيلي ال ام لك
 . قحلا ىلع

 ۱۹۰-۱۹٤ :تايآلا «نازمع لآ ةروس ريسفت - ۳و١

 7 ریزد 7 عتاب ع
 ا ومو 20

 سالَ بتكلا ووا دلا قم وكم هلآ دخ دلو
 7 م A ا ورو

 ا وبادر شاو مهروھظء هارو هو دبنقا
 دع ر

 ورور ی ت یک ا
 وحرق سلا نیس ال ( @ رورتشیام سف لیلق
 کم اولش ل ريب 7 ر

 ا ودم نأ دوو اوا امی
 9 كيل ادعو یادم ِباَدَمْلَاَنِمِوَراَفَمِي

 - واق و
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 ص ےس

 ھل م ا تسي

 1-5 ج هس
 0 رر و 7 مصرس 0011001 ےس ےس ا 1

 ر5ز 4 برد اوم

 رات امماف کک
 چ هم 000 24

 ت املا موب انوع الو كس

 انموتو «تاثيسلا نم انمصعت نأب رال َباَدَع اَ
 نمضتيو «رانلا نم ةاجنلا كلذب لاننل «تاحلاصلا لامعألل
 - مهنأل ؛ةنجلا لاؤس كلذ
 هللا اوعد مهبولقب فوخلا ماق امل نكلو «ةنجلا مهل تلصح

 . مهدنع رومألا مهأب

 ىلع هلوصحل : يأ «ُمَنْيَرْحَأ دَ َراَّثلآ لحد نَم َكّنِإ آَنبرإ#

 ةحيضفلا عوقوو «هئايلوأو ءهتكئالم نمو ءهللا نم طخسلا

 . اهنم ذقنم الو ءاهنم ةاجن ال يتلا

 نم مهنوذقني «راحصنأ نم تيَِِطِل امو :لاق اذهلو
 . مهملظب اهولخد مهنأ ىلع ةلالد هيفو «هباذع

 الڳ دمحم وهو «نميِإْلِإ ىداَتُي اًيداَنم اًنَعِمَس اإ آَنبّر#

 هعورفو هلوصأ يف «هيف مهبغريو «هيلإ سانلا وعدي : يأ

 رابخإ اذه يفو «هيلإ انعراسو «ةردابم هانبجأ : يأ 4 امام

 نأ كلذب هيلإ لسوتو «هتمعنب ٌحجبتو «مهيلع هللا ةنمب مهنم
 «تائيسلا نبهذي تانسحلا نأل ءمهتائيس رفكيو مهبونذ رفغي

 . ماتلا نامألاب مهيلع ّنميس ءناميالاب مهيلع نم يذلاو
 لعفل ٌقيفوتلا ٌءاعدلا اذه نمضتي #ٍراَرْبَأْلا َعَم اًتَقولو# ے۹



 عبارلا ءزجلا

 ءراربألا نم دبعلا نوكي هب يذلا ءرشلا كرتو ءريخلا

 . تامملا ىلإ تابثلاو «هيلع رارمتسالاو

 مامت ىلإ هب مهلسوتو «ناميالل مهايإ هللا قيفوت اوركذ املو
 هب مهدعو ام مهل زجني نأو «كلذ ىلع باوثلا هولأس «ةمعنلا
 زوفلا نمو ءايندلا يف روهظلاو ءرصنلا نم هلسر ةنسلأ ىلع
 «داعيملا فلخي ال ىلاعت هنإف ءةرخآلا يف هتنجو هللا ناوضرب

 دوا رك ار سل

 نور كو لع لع ني ل نأ: عثر نبل تاهتشا لال 5

 مهري نم 58 ارج يلا ينب اي يشتم نأ را ر
 ساو E E E E EE فتان

E OE Eناد  E 
 «ةدابعلا ءاعد ءمهءاعد هللا باجأ :يأ باوا

 ئئنأو ركذ نم مكنم لماع لمع عيضأ ال يلإ : لاقو «بلطلا

 د سو ءاّرفوم الماك مهلامغأ باوث نوقليس عيمجلاف

 .باقعلاو باوثلا يف ءاوس ٌدح ىلع مكلك : يأ عب

 اوُلَسَمَو يلييص يف أوُدوُأَو مهر ني اولو أوُرَجاَه لال
 تابوبحملا ةقرافمو «ةرجهلاو ناميالا نيب اوعمجف أوُلَيْفَو
 يف اودهاجو «مهبر ةاضرمل اًبلط ءلاومألاو ناطوألا نم

 . هللا ليبس

 اَ ني ىرخب تج مالو ماتيس متع رکا
 ىلع ليزجلا باوثلا هدبع يطعي يذلا 0 ٍدنِع ني اموت ردها
 ۰ .ليلقلا لمعلا

 نذأ الو ءتأر نيع ال امم باوا ٌنَسُْح مدن هاو #

 نم طف كدا و نيتك بلك غ رو « تق
 .دبعلا هيلع ردقي امب «هيلإ برقتلاو «هتعاطب هللا

 رو سس ر را

 ملم © ٍدلِبلا يف أوُرَمَك دلا بلت كري ا )١198-195(

 مه مّ وقتا يلا نكل © مْ سیو مگهج مهترأم ت لیک

 َدنِع اَمَو هلأ دنع ّنَم ارت ایف ريح رھا اھت نم یر تج

 لصحي امع ةيلستلا اهنم دوصقملا ةيآلا هذهو 4راا 7 رح ت

 دالبلا يف مهبلقتو ءاهيف مهمعنتو ءايندلا عاتم نم اورفك نيذلل

 ةبلغلاو «زعلا عاونأو «تاذللاو بساكملاو تاراجتلا عاونأب

 تو ل سل ی ق ممم هلك اذه نإف ا أ

 هذه ءالیوط هيلع نوبذعيو ءاليلق هب نوعتمتي دي لب .ءاقب الو

 .هيلإ لوؤت ام تيأر دقو ءرفاكلل نوكت ةلاح ىلعأ

 نم مهل لصحي ام عمق - لاو

 تييِبَح ُرهْنَأْلا اھت ني یر تج تلال اهميعنو ايندلا زع

 .4ايف
 ةدشو سؤب لك مهل لصح دق ءايئدلا راد يف مهنأ ردق ولف

A '- ۱۹۰-۲۰۰ :تايآلا «نارمع لآ ةروس ريسفت 

 رنة وا“ اب
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 شيعلاو 57 ميعنلا ىلإ ةبسنلاب اذه ناكل ءةقشمو ءانعو

 يف ةحنمو ءاّريسي اًرزن ةجهبلاو «روبحلاو رورسلاو «ميلسلا

 مهو 4 رار رح هَ دنع اَمَو# : ىلاعت لاق اذْهلو «ةنحم ةروص

 ربلا مهباثأف ٠ «مهلاعفأو مهلاوقأ تربف «مهبولق ترب نيذلا

 اًميسج ءاطعو ءاًميظع اًرجأ هرب نم ميحرلا

 هلأ ا لَهَا نم لوط (۲۰۰۰۱۹۹)
 تيا ورشي ال و َنِمِنَح م را ام کیل لر

 . اًمئاد اًروفو 2

 هللا كر تإ هنت دنع هرج أ هَل كيكذأ اليك اَمَمَت

 اواو أوُطِباَرَو انو اوُرِباَصَو أوريصأ اوما تر ا © باسل

 ةقفوم ةفئاط باتكلا لهأ نم نإو : يأ 4ول مكّكَع هلا

 «مهيلإ لزنأ امو مكيلإ لزنأ امب نونمؤيو «هللاب نونمؤي «ريخلل
 «بتكلاو لسرلا ضعبب نمؤي نمك ال «عفانلا ناميالا اذهو

 . ضعبب رفكيو
 ءاّعفان راص - اًقيقح اًماغ مهناميإ ناك امل - اذهلو

 دايقنالل بجوملا هلالجل مهعوضخو «هللا ةيشخ مهل ثدحأف

 .هدودح دنع فوقولاو «هيهاونو هرماوأل

 لاق امك «ةقيقحلا ىلع ملعلاو باتكلا لهأ ءالؤهو



 عبارلا ءزجلا

 مهتيشخ مامت نمو وكلم لأ ورابع نم هل ىَنحي امنا : یلاعت

 نومدقي الف * اليل مَن لآ تاڪ نور ال# مهنأ هلل

 ام نومتكي نيذلا فارحنالا لهأ لعف امك «نيدلا ىلع ايندلا

 . اًليلق اًنمث هب نورتشيو هللا لزنأ
 نم نأ اوملعو «ةقيقحلا ىلع رمألا اوفرعف ءالؤه امأو

 ضعب عم ٌفوقولاو «نيدلا نع نودلاب اضرلا «نارسخلا مظعأ

 ٌروفو ظح ربكأ وه يذلا قحلا كرتو «ةيلفسلا سفنلا ظوظح

 ءهيلإ اوعدو ءهونيبو .قحلا اورثآف «ةرخآلاو ايندلا يف
 مهدعو نأب «كلذ ىلع هللا مهباثأف «لطابلا نع اورذحو

 عيرس هنأو «هبرقب مهربخأو «ليمجلا باوثلاو «ليزجلا رجألا

 ٌققحم ِتآ وه ام نل هللا مهدعو ام نوؤطبتسي الف «باسحلا

 . بيرق وهف «هلوصح

 وجو < الفلا ىلإ ناصري ان ىلع نوا نصح مت
 كلذ ىلإ لصوملا قيرطلا نأو «حاجنلاو ةداعسلاو زوفلا

 كرت نم «ههركت ام ىلع سفنلا سبح وه يذلا ءربصلا موزل
 ةليقثلا رماوألا ىلعو «بئاصملا ىلع ربصلا نمو «يصاعملا

 . كلذ عيمج ىلع ربصلاب مهرمأف «سوفنلا ىلع
 ىلع كلذ ىلع رارمتسالاو ةمزالملا : يأ ةرباصملاو

 .لاوحألا عيمج يف ءادعألا ةمواقمو «ماودلا

 لوصو نم فاخي يذلا لحملا موزل : يهو ةطبارملاو
 ىلإ لوصولا نم مهوعنميو «مهءادعأ اوبقاري نأو «هنم ودعلا

 ينيدلا تويحملاب نوزوفي :نوحلفي مهلعل «مهدصاقم

 :كلذك هوركملا نم نرجوا ورخ ال او يوبتتلاو
 ربصلا نودب حالفلا ىلإ ليبس ال هنآ اذه نم ملعف

 ءاهب الإ حلفأ نم حلقي ملف «تاروكذملا ةطبارملاو ةرباصملاو

 داو .اهضعبب وأ اهب لالخالاب الإ خالفلا اًدحأ تفي ملو

 .هب الإ ةوق الو لوح الو ءقفوملا
 هلأسنو «هتمعن ىلع هلل دمحلاو «نارمع لآ ةروس» ريسفت مت

 .ةمعنلا مامت

 ءاسنلا ةروس ريسفت

 ةيندم يهو

èn دیا کلا رتا مست 

r r 

 مارال وب 5 ىلا هلأ اوفو اسو اريك

 «هاوقتب رمألاب ةروسلا هذه ىلاعت حتتفا #ابيق ابق

 اهني قل و ةدوَو سقت فک ن رکفکح ىلا يَ اقا سالا أ ا ١(

 کل

 ١ :ةيآلا ءاسنلا ةروس ريسفت ۴ -<٤-

 و رس 0 م م و

 زكى يردك كل راوقتا سانلا اهم
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 4o عمو ع يه ر ر 0 01 روج كف سس رس سس دا
 ا هللاا ا کک رام واھ

 EAE ورکی نإ ماسر اپ
 a oles ے3 عع

 یک کک e مالو

 ٌممفِحْنِإَو ل اج ابوح تاک ناک
 2 دس ا و رص ر E 22000 م

 7 م کو یم اس ني مْكَل َباطاَم

 00 ادا كي يكتسب ص
 تا

 ر سس ر ص ی 2 004

 اموأ 5 ةدجلوق

AEد 2 سا 2  
 ٤ ر نک ا لغ نوک دص اسلا

 Î کون اهنسا اونو ایان
 اولا لقوم 2 55 ع

 اولادو لو تاو وهو م 200
 سب م رت ودود ٭ ر + ار رق حاكّيلأ اوعْلبادِإََوَح نمل

 اء ناف حا
 ص رک هر
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 واوري نأ راديو اکرام ولک ماكو مَ ا 9

 ی اک جم در2٤ هر 5 و وے ناموس وجع

ETSاذإفيف ا  

 ( بب عاود شاق وم ها بَلِ متحد

 ىلع ثحلاو 2 ةلصب رمألاو «هتدابع ىلع ثحلاو

 نأو «كلذ نم لكل بجوملا يعادلا ببسلا نّيبو «كلذ

 مكابرو «مكقزرو 4ْحَقَلَح ىلا مير هنأ هاوقتل بجوملا
 اه قلو َوَدِح دو نين نيف مكقلخ اهتلمج نم يتلا «ةميظعلا همعنب

 لصحيو «ةمعنلا كلذب متتو ءاهيلإ نكسيف ءاهبسانيل اََجْوَر

 .رورسلا هب

 هب مكلؤاست هاوقتل يعادلا بجوملا نم كلذكو

 «مکبرآمو مكتاجاح ءاضق متدرأ اذإ مكنإ ىتح «مكميظعتو

 كلأسأ :هريغل كلذ ديري ْنَم لوقيف « هللاب لاؤسلاب ءاهل متلسوت
 ميظعت نم هبلق يف ماق امب هملعل ؛ينالفلا رمألا لعفت نأ هللاب

 «كلذب هومتمظع امكف .هللاب هلأس نم دري ال نأ ىعادلا هللا

 .هاوقتو هتدابعب هومظعتلف
 يف «دابعلا ىلع علطم :يأ «بيقر هنأب رابخالا كلذكو

 یو او عرفو رکو ممر لاخ
 ءايحلا ةدشو «هتبقارم بجوي امم ءاهيف مهل اًبقارم مهلاوحأ

 تبثأ ام باوصلا لعلو ءوهو :نيتخسنلا يف (۲) . يه :ب يف )١(



 عبارلا ءزجلا

 .هاوقت موزلب ءهنم

 يف مهثب هنأو «ةدحاو سفن نم مهقلخ هنأب رابخإلا يفو

 فطعيل - دحاو لصأ ىلإ مهعوجر عم ‹ضرألا راطقأ

 رمألا نرقو «ضعب ىلع مهضعب ققريو «ضعب ىلع مهضعب
 اذه دكؤيل ءاهتعطق نع يهنلاو «ماحرألا ربب رمألاب «هاوقتب

 مايقلا بجي كلذك «هللا قحب مايقلا مزلي امك هنأو «قحلا

 مهقوقحب مايقلا لب .مهنم نيبرقألا اًصوصخ «قلخلا قوقحب
 .هب هللا رمأ يذلا هللا قح نم وه

 ةلصو «ىوقتلاب رمألاب ةروسلا هذه حتتفا فيك لمأت
 متأ رومألا هذه لصف كلذ دعب مث ءاًمومع جاوزألاو ماحرألا

 هذه ىلع ةينبم اهنأكف ءاهرخآ ىلإ ةروسلا لوأ نم «ليصفت
 .مهبأ امل ةحضوم ءاهنم لمجأ امل ةلصفم «ةروكذملا رومألا

 جاوزألا قح ةاعارم ىلع هيبنت اجور اهي َقلَكَو# :هلوق يفو
 جاوزألا نم تاقولخم تاجوزلا نوكل «هب مايقلاو تاجوزلاو

 .ةقالع ''”برقأو «لاصتا دشأو «بسن برقأ نهنيبو مهنيبف
 َتيِيلا الدم الو لأ سنا اثاءوإل :ىلاعت هلوقو (۲)

 ام لوأ اذه 4ایک ابوح نك وإ مکلومآ لإ وما اوعأَت 1و بطلاب
 ىماتيلا مهو «ةروسلا هذه يف قلخلا قوقح نم هب ىصوأ
 ال «فاعض راغص مهو «مهل ''”نيلفاكلا مهءابآ اودقف نيذلا

 اونسحي نأ ةدابع ميحرلا فوؤرلا رمأف «مهحلاصمب نوموقي
 نأو «نسحأ يه يتلاب الإ مهلاومأ اوبرقي ال نأو «مهيلإ

 .ةرفوم ةلماك ءاودشرو ءاوغلب اذإ «مهلاومأ مهوتؤي

 قح ريغب ميتيلا لام لكأ وه يذلا: تيل الدكت ال نأو
 اوكا الو# ةعبت الو جرح هيف ام يذلا لالحلا وهو بلاط
 . مكلاومأ عم : يأ كلم لإ مكون

 اهب ىنغتسا دق يتلا «ةلاحلا هذهب مهلام لكأ حبقل هيبنت هيفف

 ىلع أرجت نمف «هلام يف قزرلا نم هل هللا لعج امب ناسنإلا

 اًرزوو ءاّميظع امثإ :يأ ایگ ار ىتأ دقف ءةلاحلا هذه
 نم يلولا ذخأي نأ «بيطلاب ثيبخلا لادبتسا نمو ءاّميسج
 هنو لا هنا نشر هک جو ا
 ةيالو توبث «هلام ميتيلا ءاتيإ مزال ْنِم نأل «ميتيلا ىلع ةيالولا

 مامت نأل «ميتيلا لام حالصإب رمألا هيفو «هلام ىلع يتؤملا

 مدعو «هیمنیو هحلصي امب هب ٌمایقلاو طفح هلام هئاتيإ

 .راطخألاو فواخملل هضيرعت

 ني مک باط ام کتا تلا يف وطين الأ فح نول (4 )

 مفي تكلم ام و هدم ول الأ مح نو حو تکو قم سل
 کل ب نه لع یکدم تلا ااو ٠ الوم الأ قت کیک

 م عطس |

 ولدعت الأ متفخ نإو : يأ اير ايم هوك اش هَ وی
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 ۲-4 :تايآلا ءاسلنلا ةروس ريسفت - 5

 ال نأ متفخو «مكتيالوو مكروجح تحت يتاللا «ءاسنلا ىماتي

 «نهريغ ىلإ اولدعاف - نهايإ مكتبحم مدعل ؛ نهقحب اوموقت

 نهيلع عقو ام :يأ «ِهآَسْيلَأ ني مكل َباَط امل اوحكناو

 «بسحلاو «لامجلاو «لاملاو «نيدلا تاوذ نم :مكرايتخا

 اوراتخاف «نهحاكتل ةيعادلا تافصلا نم كلذ ريغو «بسنلاو

 . مكرظن ىلع
 يبنلا لاق امك «نيدلا ةفص كلذ نم راتخي ام نسحأ نمو

 ءاهبسحلو ءاهلامجلو ءاهلامل : عيرأل ةأرملا حكنُت» : هك

 . «كنيمي تبرت نيدلا تاذب رفظاف ءاهنيدلو

 لب حاكتلا لبق راتخي نأ ناسنالل يغبني هنأ - ةيآلا هذه يفو

 ىلع نوكيل ءاهَجّؤزت ديري ْنَم ىلإ رظنلا عراشلا هل حابأ دقو

 :لاقف ءاسنلا نم هحابأ يذلا ددعلا ركذ مث هرمأ نم ةريصب

 وأ «لعفيلف نيتنث ذخأي نأ بحأ ْنَم : يأ ميرو تد ىم
 ةيآلا نأل ءاهيلع ديزي الو «لعفيلف اًعبرأ وأ «لعفيلف اًنالث

 هللا ىمس ام ريغ ىلع ةدايزلا زوجي الف «نانتمالا نايبل تقيس
 . اًعامجإ ىلاعت

 هل حيبأف «ةدحاولاب هتوهش عفدنت ال دق لجرلا نأل كلذو

 لكل ةينغ عبرألا يف نأل ءاعبرأ غلبي ىتح «ةدحاو دعب ةدحاو

 هسفن ىلع نمأ اذإ كلذ هل حابي امنإف اذه عمو ردن ام الإ دحأ

 . نهقوقحب مايقلاب قثوو «ملظلاو روجلا

 ىلع وأ «ةدحاو ىلع رصتقيلف ءاذه نم اًئيش فاخ نإف

 نيميلا كلم يف «مسقلا هيلع بجي ال هنإف هنيمي كلم
 نيميلا تكلم ام وأ «ةدحاو ىلع راصتقالا : يأ كلذ

 روجلا هنم فاخي يذلا رمألل دبعلا ضرعت نأ اذه يفو

 ال هنأ - اًحابم ناك ولو - بجاولاب مايقلا مدعو «ملظلاو

 ةيفاعلا نإف «ةيفاعلاو ةعسلا مزلي لب «هل ضرعتي نأ هل يغبني

 .دبعلا ىطعأ ام ريخ

 نهنومضهيو «ءاسنلا نوملظي سانلا نم ريثك ناك املو

 ةعفدو ءاّريثك اًئيش نوكي يذلا قادصلا اًصوصخ - نهقوقح

 ءاسنلا ءاتيإ ىلع مهثحو مهرمأ - ةجوزلل هعفد قشي «ةدحاو

 «سفن بيط نع :يأ 4ء نهروهم :يأ وص
 نأ :هيفو ءائيش هنم اوسخبت وأ ‹«نهولطمت الف «ةنينأمط لاحو

 ؛دقعلاب هكلمت اهنأو «ةفلكم تناك اذإ «ةأرملا ىلإ عفدي رهملا

 . كيلمتلا يضتقت ةفاضإلاو ءاهيلإ هفاضأ هنأل

 نأب اسف قادصلا نم : يأ 4ُهَنَي ىّ نَع کل نبط ني

 مهؤابآ تدقف نيذلا : يفو ءب يف اذك (5) .قثوأو :ب يف (۱)

 . نولفاكلا



 عبارلا ءزجلا

 هريخأت وأ ءهنم ءيش طاقسإب «رايتخاو اضر نع مكل نحمس

 يف مكيلع جرح ال : يأ اكرم انتم ُهولكَدل هنع ةضواعملا وأ
 .ةعبت الو كلذ

 - عربتلاب ولو - اهلام يف ٌفرصتلا ةأرملل نأ ىلع ليلد هيفو
 هنأو «مكح اهتيطعل سيلف كلذك نكت مل نإف «ةديشر تناك اذإ

 .هب تباط ام ريغ «ءيش قادصلا نم اهيلول سيل
 نأ ىلع ليلد 4سن ني ممكل باَط ا کناف :هلوق يفو

 «ةكرشملاك «هنع يهنم لب «هب رومأم ريغ «ةثيبخلا حاكن

 يوب يع ٍتكرتشلا اوُطكَت [و» : ىلاعت لاق امك «ةرجافلاكو
 . 4 ةلرفُم وأ نر الإ اه ا ةيازلأ#* : لاقو

 کک ها لع بأ :ككوتأ ةهقشلا اود الو : ىلاعت هلوقو )٥(

 عمج «ءاهفسلا وشم الم زك اولو ّىولكاو اف مراد ان
 هلقع مدعل امإ ءلاملا يف فرصتلا نسحي ال نّم : وهو «هيفس»

 ريغصلاك «هدشر مدعل امإو ءامهوحنو «هوتعملاو نونجملاك

 «مهلاومأ ءالؤه اوتؤي نأ ءايلوألا هللا ىهنف .ديشرلا ريغو
 مدابعل اًمايق لاومألا لعج هللا نأل ؛اهفالتإو اهداسفإ ةيشخ

 اهيلع مايقلا نونسحي ال ءالؤهو ءمهايندو مهنيد حلاصم يف

 . اهظفحو

 «مهوسکيو اهنم مهقزري لب اهايإ مهيتؤي ال نأ يلولا رمأف
 «ةيويندلاو ةينيدلا مهتاجاحو مهتارورضب قلعتي ام اهنم لذبيو

 - اهوبلط اذإ - مهوُدِعَي نأب ءاقورعم اّلوق مهل اولوقي نأو
 مهل اوفطليو «كلذ وحنو «مهدشر دعب مهل اهنوعفديس مهنأ
 ىلإ َلاومألا ىلاعت هتفاضإ يفو «مهرطاوخل اًربج لاوقألا يف
 لاومأ يف اولمعي نأ مهيلع بجي هنأ ىلإ ٌةراشإ ءايلوألا

 «فرصتلاو «ظفحلا نم :مهلاومأ يف هنولعفي ام «ءاهفسلا

 1 .راطخألل ضيرعتلا مدعو

 يف هيفسلاو ريغصلاو نونجملا ةقفن نأ ىلع ليلد ةيآلا يفو

 هيفو مونا ایف مهد : هلوقل لام مهل ناك اذإ «مهلام
 «ةنكمملا ةقفنلا نم هيعدي اميف لوبقم يلولا لوق نأ ىلع ليلد

 لوق لوبق مزلف «مهلام ىلع اًنمتؤم هلعج هللا نأل ؛ةوسكلاو
 , .نيمألا

 اس منم مساء ن حاكيلآ الب اإ ی سنسلا اولو (1)
 يع نا نو اور نأ اًراَديو اًهاَرْسِإ اول اک الو تفوقا میل وعقد ی ر ووو ا ی ا ر یر ر ےک 2 و
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 ومآ ممل معقد اده وعملا لأي ایف ناك نَمَو فقع
 عر ےم ب کے م کب

 نكمملا «دشرلل براقملا ميتيلل عفدي نأب كلذو ؛ناحتمالاو

 ءهلاحب قئاللا فرصتلا هيف فرصتيو «هلام نم اًئيش «هدشر

 «فرصتلل نسحم ريغ رمتسا نإف .ههفس نم هدشر كلذب نيبتيف

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ٥-۸ 1۷٩

 . اًريثك اًرمع غلب ولو «ههفس ىلع قاب وه لب «هلام هيلإ عفدي مل
 امدا حاكتلا غلبو «هلام يف هحالصو هدشر نيبت نإف

 ةزواجم : يأ «اًناَرْسِإ مُوُطَأَك لول . ةرفوم ةلماك 4 ومآ مل

 مارحلا ىلإ مكلاومأ نم «مكل هللا هحابأ يذلا لالحلا دحلل

 . مهلاومأ نم مكيلع هللا همرح يذلا

 ءمهرغص لاح يف اهولكأت الو :يأ *اوُريَكَي نأ ارادو

 ءاهلكأ نم مكعنم الو مكنم اهذخأ اهيف مهنكمي ال يتلا

 ءاهنم مكوعنميو مكنم اهوذخأيف ءاوربكي نأ كلذب نوردابت
 سيل نيذلا ءءايلوألا نم ريثك نم ةعقاولا رومألا نم اذهو

 نوري «مهيلع ىلوملل ةبحمو ةمحر الو «هللا نم فوخ مهدنع

 هللا مرح ام نولجعتيو ءاهنومنتغيف «ةصرف لاح لاحلا هذه

 .اهصوصخب ةلاحلا هذه نع ىلاعت هللا ىهنف «مهيلع

 امي يص ءال َنونََأْلاَو نادلولا كرت اسم بديت لاجل (۷)

 ناك 4َسوُيتَم ایی رك ذآ هن ّلك اکی تور نادرا ر
 نوثروي ال «مهتوسقو '''مهتوربج نم - ةيلهاجلا يف برعلا
 لاجرلل ثاريملا نولعجيو «نايبصلاو ءاسنلاك ءافعضلا

 بهنلاو «لاتقلاو برحلا لهأ - مهمعزب - مهنأل ؛ءايوقألا

 ءاعرش هدابعل عرشي نأ ميكحلا ميحرلا برلا دارأف «بلسلاو

 مّدقو ءمهؤافعضو مهؤايوقأو «مهؤاسنو مهلاجر هيف يوتسي

 يتأيف «سوفنلا كلذ ىلع نطوتتل ءالمجم اًرمأ كلذ يدي نيب
 تلازو «سوفنلا هل تفوشت دق .لامجالا دعب ليصفتلا

 4كيصت ٍلاَبَرَلا :لاقف ةحيبقلا تاداعلا اهؤشنم يتلا ةشحولا
 : يأ «ِناَدِلَولا# فلخ : يأ 4َكَرت اًمّمإ9 ةصحو طسق :يأ

 بيم ءآشلو# صوصخ دعب مومع 4َنْواْلاَو# مألاو بألا
 . «َتووَألاَو نالوا كَ اني

 «ةداعلاو فرُعلا ىلإ عجار بيصنلا كلذ له :ليق هنأكف

 :ىلاعت لاقف ؟اًردقم اًئيش وأ ؟نوءاشي ام مهل اوخضري نأو

 نإ - يتأيسو «ميكحلا ميلعلا هردق دق :يأ 4َسوُرَم انهن
 . كلذ ريدقت - هللا ءاش

 ءاسنلا نأ مهوتي اًدحأ لعل ءرخآ مهوت انهاهف اًضيأو

 كلذ لازأف ءريثكلا لاملا نم الإ بيصن مهل سيل نادلولاو

 . نيمكاحلا نسحأ هللا كرابتف € دك وأ هني لَك امه : هلوقب
 ر للامر م مس عمل رور غدر ير سر عم رے سرر

 نحلم ىتلاو قّرَمْلا اولو َهَمَسَهْلا َرَصَح اًدإَو» (00)

 هللا ماكحأ نم اذهو اورم الو رنه اوُلوُقَو هني مهوكززأت

 صح الو : لاقف «بولقلل ةرباجلا «ةليلجلا ةنسحلا

 براقألا : يأ نما أوُلْوُأأ# ثيراوملا ةمسق : يأ 4ةَمْسِقْل



 عبارلا ءزجلا

 نم نيثراولا نأل ةف :هلوق ةنيرقب «نيثراولا ريغ
 نم نوقحتسملا :يأ 4لر كيا »و ءمهيلع موسقملا
 «لاملا اذه نم رسيت ام مهوطعأ : يأ 4ُهْنَي مهو ءارقفلا

 نإف «بصن الو ءءانع الو «بعت الو دك ريغب مكءاج يذلا

 .مهرطاوخ اوربجاف «ةعلطتم مهبولقو «هيلإ ةفوشتم مهسوفن
 .مهعفان وهو «مكرضي ال امب

 رضح ام ىلإ فوشتو علطت هل ْنَم لك نأ ىنعملا نم ذخؤيو
 ناك امك «رسیت ام هنم هيطعي نأ هل يغبني «ناسنالا يدي نيب

 هسلجيلف ءهماعطب همداخ مكّدحأ ءاج اذإ» :لوقي يب يبنلا

 امك وأ «نيتمقل وأ ةمقل هلوانيلف ءهعم هسلجي مل نإف «هعم

 .لاق

 ةروكاب تأدب اذإ - مهنع هللا يضر ةباحصلا ناكو

 ىلإ رظنو ءاهيلع كّربف دك هللا لوسر اهب اوتأ - مهراجشأ
 «كلذل هفوشت ةدشب هنم اًملع «كلذ هاطعأف «هدنع ديلو رغصأ

 ىح هنوكل - كلذ نكمي مل نإف «ءاطعالا ناكمإ عم هلك اذهو

 4 اورم رق مهل اولوقيلف - لد نو محا ا یاهفس

 و سلوك ءاليمج ادر 'مهودری
 اَفَعِض َةیرد مھل نم اکر ول ل ا

 ريوس هل رور

 ذآ ل ه اًديِرَس الوقف ًاولوقملو ١ اوقف ٌمِهَتََع اوفا

 رامسر اراك هنو ىف نوک ای YT َلوَمَأ َنوُلُكأَي
 توملا هرضح ْنَم ءرضحي نمل باطخ اذه نإ : ليق «اَريِعَس

 ةاواسملاو ءهتيصو ىف لدعلاب هرمأي نأ «هتيصو ىف فنجأو

 اًمفاوم ءاّدادس : يأ 4 اًيِدَس رم اولوقىلو E بل اهيف

 هدالوأ ىلع ةيصولا ديري ْنَم نورمأي مهنأو «فورعملاو طسقلل

 . مهدعب مهدالوأ ةلماعم نوبحي امب

 «نيناجملا نم «ءاهفسلا ءايلوأ كلذب دارملا نإ :ليقو

 ةينيدلا مهحلاصم يف مهولماعي نأ «فاعضلاو «راغصلاو

 مهتيرذ نم مهدعب ْنَم هب لماعي نأ نوبحي امب «ةيويندلاو
 مهنولماعي :يأ «مهريغل مهتيالو يف هلل اوفي فاعصلا
 مهمازلإو ءمهيلع مايقلاو «مهتناهإ مدع نم «هللا ىوقت هيف امب
 . هللا ىوقتل

 «ىماتيلا لاومأ لكأ نع مهرجز «كلذب مهرمأ املو

 لوما َنوُلُكَأي يَا لا :لاقف باذعلا دشأ كلذ ىلع دعوتو

 «مدقت ام هب جرخي ديقلا اذهو «قح ريغب :يأ ملط تل

 مهماعط طلخ زاوج نمو «فورعملاب ريقفلل لكألا زاوج نم

 . ىماتيلا ماعطب
 : يأ 406 م مهنوطب ىف َنوُكَأَي اَمّنِإ8# ف ءاّملظ اهلكأ ْنَمَف

 اهولخدأ نيذلا مهو مهفاوجأ يف ججأتت ران هولكأ يذلا نإف

 ۹-٠١ :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت -5 نفي
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 ماكل هلم قتلا توف

 اذهو «ةدقوتم ةقرحم اًران : يأ 4اريِهَس َتَْرْمَبْسُو مهنوطب يف

 لاومأ لكأ ةعانش ىلع لدي «بونذلا يف درو ديعو مظعأ
 نم اهنأ كلذ لدف ءرانلا لوخدل ةبجوم اهنأو ءاهحبقو ىماتيلا

 . ةيفاعلا هللا لأسن «رئابكلا ربكأ

 طح لم ذلل طل + هنأ کیی )۲۰۱۷
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 عبارلا ءزجلا

 25 ر اصب رل 5 4 01 : ا 4 3
 اَمُهَنَي حو لكل تْحَأ وأ أ هلو هرم وأ لڪ تروي
 حا ورک رد و و 91
 نم تلل ىف ٤ رش مهم كيد نم رڪ آ اًوناَك ني دس

 یر قیم رر ع2 ر کس
 ُهللأَو هللا م هّيِصَو راصم يع نيد وأ ا صون َةِّبِصَو دعب

 4ميِلَح ُميِلَع
 تايآ ّنه ةروسلا رخآ يه يتلا ةيآلاو تايآلا هذه

 نب هللا دبع ثيدح عم - اهنإف ءاهل ةنمضتملا ثيراوملا

 ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» يراخبلا حيحص يف تباثلا «سابع

 ماكحأ لج ىلع تالمتشم - «ركذ لجر ىلوألف يقب امف
 ثاريم الإ كلذ ىرتس امك ءاهعيمج ىلع لب «ضئارفلا

 . كلذ يف روكذم ريغ هنإف تادجلا

 نب دمحمو «ةبعش نب ةريغملا نع ننسلا يف تبث دق هنكل
 ءاملعلا عامجإ عم «سدسلا ةدجلا ىطعأ هيك يبنلا نأ ةملسم

 . كلذ ىلع

 - مكدالوأ :يأ € مْكِدَلْوا هي لأ گیل : ىلاعت هلوقف
 «مهيلع هللا مكاصو دق عئادو مكدنع - نيدلاولا رشعم اي

 «مهنوبدؤتو مهنوملعتف «ةيويندلاو ةينيدلا مهحلاصمب اوموقتل

 ةمزالمو «هللا ةعاطب مهنورمأتو ءدسافملا نع مهنوفكتو

 اره اوما نزلا اجاب :ىلاعت لاق امك ماودلا ىلع ىوقتلا

 دنع - دالوألاف 4ُةَرَجْشْلَو سَ 9-5 رات یهو کشا
 . مهب ىصوم - مهيدلاو

 اوقحتسيف ءاهوعيضي نأ امإو «ةيصولا كلتب اوموقي نأ امإف
 ىلاعت هللا نأ ىلع لدي امم اذهو .باقعلاو ديعولا كلذب

 لامك عم - نيدلاولا ىصوأ ثيح «نيدلاولا نم هدابعب محرأ
 . مهيلع - مهتقفش

 : يأ نيس كح ُلْثِم كاللا : لاقف مهثرإ ةيفيك ركذ مث

 «نييثنألا ظح لثم ركذلل «نبالل دالوألاو تمل را

 ضورفلا تقبأ ام وأ .ضرف بحاص مهعم نكي مل نإ
 . كلذك هنومستقي

 دالوأ دوجو عم - هنأو «كلذ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 ثيح «ءيش نبالا دالوأل سيلو «مهل ثاريملاف - بلصلا

 روكذلا عامتجا عم اذه ءاثانإو اًروكذ «بلصلا دالوأ ناك

 ءاهمكح يتأيسو «روكذلا دارفنا :ناتلاح انهو «ثانالاو

 :هلوقب هركذ دقو «ثانالا دارفناو

 تانب وأ ءبلص تانب :يأ 4ٍّ قوه ها ك2 ناق
 اَن نهق رثكأف اًنالث «نبا

 . عامجإ اذهو «ُفَضِيلأ اهلك نبا تنب وأ ءاّتنب
 دعب نيثلثلا نيتنثلا نيتنبالل نأ دافتسي نيأ نم : لاقي نأ ىقب

 . ؟كلذ ىلع عامجإلا

586 
 : يأ 4 جو اک نإَو ك كرت ام اتل

 ٤- :ناتيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ٠١١١١

 اهلك هدو تاک نإو## :هلوق نم دافتسي هنأ باوجلاف

 لقتنا «ةدحاولا ىلع تداز نإ هنأ كلذ موهفمف فصيل

ET 

 نبا فلخ اذإ «ْنْييَسُأْلا طح ل ْلْثِم دلل :هلوقف اًضيأو

 ظح لثم هنأ هللا ربخأ دقو «ناثلثلا هل نبالا نإف ءاّتنبو

 . نيثلثلا نيتنبلل نأ ىلع كلذ لدف «نييثنألا

 ديزأ وهو - اهيخأ عم ثلثلا تذخأ اذإ تنبلا نإف اًضيأو

 باب نم - اهتخأ عم - هل اهُذُحَأَف - اهتخأ نم اهيلع اًررض
 اتناك نإ :نيتخألا يف ىلاعت هلوق نإف اًضيأو «ىرحأو ىلوأ

 ناك اذإف . نيتنثلا نيتخألا ىف صن 4ك اي نالا اهم نيستا
 - ناتنبالاف «نيثلثلا ناذخأت - امهدعب عم - ناتنثلا ناتخألا

 يتنبا ب يبنلا ىطعأ دقو «ىرحأو ىلوأ باب نم - امهبرق عم

 . حيحصلا يف امك «نيثلثلا دعس

 ؟ «نيَتنْتَأ قوف# :هلوق يف ةدئافلا امف : لاقي نأ يقب

 ضرفلا نأ ملعيل هنأ - ملعأ هللاو - كلذ يف ةدئافلا : لبق

 نيتنثلا نم لب «نيتنثلا ىلع نهتدايزب ديزي ال «ناثلثلا وه يذلا

 . اًدعاصف

 تنبو «ةدحاو بلص تنب دجو اذإ هنأ ةميركلا ةيآلا تلدو

 نيثلثلا نم ىقبيو «فصنلا بلصلا تنبل نإف «نبا تانب وأ نبا

 ىطعيف «سدسلا نبالا تانب وأ «تانبلل هللا امهضرف نيذللا

 ةلمكت «سدسلا اذه ىمسي اذهلو «نبالا تانب وأ «نبالا تنب

 لزنأ يتاللا «نبالا تانب عم «نبالا تنب كلذ لثمو «نيثلثلا

 . اهنم
 «نيثلثلا نبالا تانب وأ تانبلا قرغتسا ىتم هنأ ةيآلا لدتو

 نهل ضرفي مل هللا نأل ؛نبالا تانب نم نهنود نم طقسي هنأ

 ضرفي نأ كلذ نم مزل نطقسي مل ولف ؛مت دقو «نيثلثلا الإ

 ماكحألا هذه لكو «صنلا فالخ وهو «نيثلثلا نم ٌديزأ نهل

 .دمحلا هللو ءءاملعلا نيب اهيلع عمجم

 فلخ ام لك نوئري نیثراولا نأ كرس ام :هلوق لدو
 ىتح .كلذ ريغو «ةضفو «بهذو «ثاثأو «راقع نم «تيملا

 يف يتلا نويدلا ىتحو «هتوم دعب الإ بجت مل يتلا ةيدلا
 نايل ا

 همأو هوبأ 4دَيربالو :لاقف نيوبألا ثاريم ركذ مث

 : يأ 0 3 نک نإ كر اَنِه شّدّسلا امهم رلجاو و

 اًددعتم دعتم وأ اًدحاو رنا زا ناك تكف «نبا دلو وأ ءبلص دلو

 .دالوألا نم دحأ عم سدسلا ىلع ديزت الف مألا امأف

 .ةمذلا : ب يف )١(



 عبارلا ءزجلا

 نم .ديزأ قحتسي ال «مهنم روكذلا عمف بألا امأو :

 ضرفلا دعب قبي ملو «اّنانإ وأ ىثنأ دلولا ناك نإف «سدسلا

 دعب يقب نإو «بيصعت هل قبي مل - نيتنباو نيوبأك - ءيش
 ءاضرف سدسلا بألا ذخأ «ءيش تانبلا وأ تنبلا ضرف

 يقب امف ءاهلهأب ضورفلا .انقحلأ اننأل ؛اًبيصعت يقابلاو

 . امهريغو ةو حال نم ىلوأ وهو «رکذ لجر ىلرآلف
 يقابلاو : يأ تا هيف ءا َهَتِرَوَو دلو ل یکی دل نإفإ#

 مث «ةدحاو ةفاضإ مألاو بألا ىلإ لاملا فاضأ هنأل «بألل

 . بألل يقابلا نأ ىلع كلذ لدف «مألا بيصن رّدق

 ءهل ضرف ال - دالوألا مدع عم - بألا نأ كلذ نم ملعو

 ول نكلو ضورفلا تقبأ ام وأ ءهلك َلاملا اًبيصعت ثري. لب

 - نيتيرمعلاب امهنع ربعيو - نيجوزلا دحأ نيوبألا عم دجو
 يقابلا ثلث مألا ذخأت مث «هضرف ذخأي ةجوزلا وأ جوزلا نإف

 . ّيقابلا ٌبألاو

 : يأ 4لا هيه هيأ ُمَكرَوَو» : هلوق كلذ ىلع لد دقو

 يف سدس امإ «نيتروضلا نيا يف وهو «ناوبألا هثرو ام ثلث

 ةيآلا لدت ملف «بأو مأو ة ةجوز يف عبر امإو ءبأو مأو جوز

 ىتح .دالوألا مدع عم ءالماك لاملا ثلث ألا ثرإ ىلع

 . اذه نم اتّييثتسا دق نيتروصلا نيتاه نإ : لاقي

 ام ةلزنمب ةجوزلا وأ جوزلا هذخأي يذلا نأ كلذ حضويو

 .نيوبألا نيب يقابلاو «لاملا سأر نم نوكيف «ءامرغلا هذخأي

 يف بألا ىلع اهتدايز مزل «لاملا ثلث ّمألا انيطعأ ول انألو

 اهنع ةدايز ةجوزلا ةلأسم يف بألا ذخأ وأ ءجوزلا ةلأسم

 اهتاواسم دوهعملا نإف «هل ريظن ال اذهو «سدسلا فصن

 .مألا هذخ تنام كعض هدأ وأ بالا
 وأ «بأل وأ ءاقشأ 4ْنسُدّشلَأ أل ٌهَوْحِإ ل ناک نإ

 وأ «بألاب نيبوجحم وأ «نيثراو ءاّنانإ وأ اوناك اًروكذ أل

 «ةَوَحإ نل ناک نإ :هلوق ٌرهاظ سيل : لاقي دق نكل] «دجلا
 «فصنلاب بوجحملل اهلوانت مدع ليلدب ؛نيثراولا ريغل الماش

 ةوخالا الإ ءةوخإلا نم ثلثلا نع اهبجحي ال اذه ىلعف

 .نوثراولا

 نأ لجأل .ثلثلا نع اهل مهبجح يف ةمكحلا نأ هديؤيو

 نكلو .''”[ملعأ هللاو «مودعم وهو «لاملا نم ءيش مهل رفوتي

 ظفل نايتإ كلذ ىلع لكشيو ءرثكأف نينثا مهنوك طرشب

 درجم دوصقملا نأب «كلذ نع بيجأو «عمجلا ظفلب «ةوخالا»

 نينثاب كلذ قدصيو «عمجلا ال ددعتلا

 ىلاعت هلوق يف امك «نانثالا هب داريو « عمجلا قلطي دقو

 يف لاقو 4تيرِهَش هک َنُكََوا» :ناميلسو دواد نع

 ٤- :ناتيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ٠٠١١١١ 1۷۹

 ر ا ل £
 ١

 ىلعف « عامجالاب راف نانا دارملاو «عمجلا طفل قطاف

 يقابلاو «سدسلا مالل ناك «ةوخإو اًبأو اَّمأ فلخ ول اذه

 00 بألا بجح عم «ثلثلا نع اهويجعت .«ابآلل
 [بألل يقابلاو «ثلثلا مألل نإف ءرخآلا لامتحالا ىلع

 هذه : يأ بد وأ آبي یو ةَ يو دعب نم : ىلاعت لاق مث

 عزن دعب قحتستو درت امنإ «ثيراوملاو «ءابصنألاو ضورفلا
 يتلا اياصولا دعبو «نييمدآلل وأ هلل تيملا ىلع يتلا نويدلا

 ةكرتلا وه كلذ نع يقابلاف «هتوم دعب اهب تيملا ىصوأ دق

 . ةثرولا هقحتسي يذلا

 مامتهالل - نيدلا نع ةرخؤم اهنأ عم - ةيصولا مدقو

 نّويدلاف الزو ةترولا نلغ ااف اجا نوكل ءاهنأشب

 .لاملا سأر نم نوكتو ءاهيلع ةمدقم
 وه يذلا يبنجألل «لقأف ثلثلا نم حصت اهنإف ةيصولا امأو

 لاق ءةثرولا ةزاجإب الإ ذفني الف 0 امأو «ثراو ريغ

 . امنت کک بَ مهيأ تورد ال ْمُكْواَنْإَو مکؤاباء# : ىلاعت

 نم لصحل «مكرايتخاو كرت ىلإ ترا ريدقت در ولف
 وه امب اهتفرعم مدعو «لوقعلا صقنل ؛ميلع هب هللا ام ررضلا

 دالوألا يأ نوردي الف «ناكمو نامز لك يف «نسحألا قئاللا

 ةينيدلا مهدصاقم لوصحل برقأو مهل عفنأ نيدلاولا وأ

 اهضرف : يأ «اًيكح اًميِلَع ناك ها َّنِإ هَ و

 رّدقو «هعرش ام مكحأو ءاّملع ءيش لكب طاحأ دق يذلا هللا

 لثم حرتقت نأ لوقعلا عيطتست ال «ريدقت نسحأ ىلع هرّدق ام
SÎتالا وبان ايو  

 فصيل جاوزألا اهيأ «ركلَو :ىلاعت لاق م
 ا ا

 كرت ام

 مكه دو يه ناڪ نيب دلو ڪهل نكي ر ¿ نإ ڪجو

 يَ وا اهب تيصوي ةو ٿب اني ڪَرَ اک عيل

 نڪ نإ دلو مک نڪي م نإ | شکر اسم علا ھلو

 تروُصْوو ES ام 2000 00

 . * نيد وأ اهب

 دلو «همدع وأ هدوجو طورشملا دلولا نيا

 نيبتي مل نإو أ شماه يف ىرخأ ةدايز كانهو ءب شماه نم ةدايز )١(

 مالسالا خيش دنعو] :هلوق يهو ‹عوضوملا اذهب ةلص تاذ اهنكل ءاهلحم

 ريغ ةملك مألا ةملك دعبو [مألا نوبجحي ال مهنإف نيثراو ريغ ةوخالا ناك اذإ

 . ب شماه نم ةدايز )١( .لصألا ىف ةحضاو



 عبارلا ءزجلا

 يذلا «ددعتملاو دحاولا ئالا ركذلا نيالا دلو وأ بلصلا

 . اًعامجإ تانبلا دلو هنع جرخيو «هريغ نم وأ جوزلا نم

 E E لك كرك نول لاه ان
 E ل يات نم :يأ 4َا وأ 1 ل ہل
 «مألل ةوخالا - انه - ةوخالاب دارملا نأ ىلع ء ا

 ال :يأ ءدلو الو دلاو تيملل سيل :يأ ةلالك ثروي ناك اذإف

 نبا تنب الو «تنب الو «نبا نبا الو «نياالو دج الو بأ

 ركب وبأ كلذب اهرسف امك «ةلالكلا يه هذهو ءاولزن نإو

 هللو «قافتالا كلذ ىلع لصح دقو «هنع هللا يضر قيدصلا

 .دمحلا

 . 4شدُشلأ» تخألاو خألا نم : يأ اسهم حو لكل

 اوداز ولو «ثلثلا ىلع نوديزي ال :يأ «ْثْلُدلا ىف ُءاكَرُش

 مهركذ نأ ثلثا ىف ارش َمُهَم9 :هلوق لدو «نينثا نع
 . ةيوستلا يضتقي ' «كيرشتلا» ظفل نأل ءءاوس مهاثنأو

 ءاولزن نو عورفلا نأ ىلع «ةَلدككْلا# :ظفل لدو

 مل هللا نأل ؛مألا دالوأ نوطقسي ءاولع نإو روكذلا لوصألاو

 . اًقافتا اًئيش

 ءاقشألا ةوخالا نأ 4 تلل ىف ُءاكَرُش مهمل :هلوق لدو

 ءمأو «جوز : يهو «ةيرامحلاب ة ةامسملا ةلأسملا يف نوطقسي

 ؛سدسلا مأللو ؛فصنلا جوزلل .ءاقشأ ة ةوخإو مل ةوخإو

 ثلثلا فاضأ هللا نأل ؛ءاقشألا طقسيو ثلثلا مألل ةوخاللو

 هللا قّرف امل اًعمج ناكل ءاقشألا مهكراش ولف «مألا نم ةوخالل
 ءاقشألاو «صضورف باحصأ مألل ةوخالا نإف اًضيأو «همکح

 . تابصع

 ىقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» :ِةك ىبنلا لاق دقو

 هللا رّدق نيذلا :مه ضورفلا لهأو ءاركذ لجر ىلوألف

 طقسيف «ءيش مهدعب ىقبي ال ةلأسملا هذه يفف «مهءابصنأ

 . كلذ ىف باوصلا وه اذهو «ءاقشألا

 بأل وأ ءءاقشألا تاوخألاو ةوخالا ثاريم امأو

 وفَتْسَي 8# :هلوق يف روكذمف
 .ةيآلا

 ناتنثلاو ‹فصنلا اھل «بأل وأ ةقيقش ةقيقش ةدحاولا تخل اف

 وأ «بألل تحألا عم ةدحاولا ةا «ناثلثلا امهل

 وأ «تخألل نيثلثلا نم يقابلاو «فصنلا ذخأت ءتاوخألا

 اذإو «نيثلثلا ةلمكت سدسلا وهو <

 مدقت امك «بألل ٌتاوخألا طقس نيثلثلا تاقيقشلا تقرغتسا

 ر رر ی كتم

 4کلا ىف مڪي هَ

 ژل تاوخألا

 ٤- :ناتيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ٠١١١١

 ركذللف ءاسنو الاجر ةوخالا ناك نإو «نبالا تانبو تانبلا ىف

 نيالا ظحت لثم

 «قيقرلاو «لتاقلا ثاريم مكح دافتسي لهف :ليق نإف

 عم دجلاو «ىثنخلاو «ضعبملاو «نيدلا يف فلاخملاو

 ةيقبو ءماحرألا يوذو ءدرلاو «لوعلاو «مأ ريغل ةوخالا

 نم «نبالا تانب وأ «تانبلا عم «مأ ريغل تاوخألاو ءةبصعلا

 . ؟ال مأ نآرقلا

 ىلع اهمهف رسعي «ةقيقد تاراشإو تاهيبنت هيف «معن : ليق
 لتاقلا) امأف ؛تاروكذملا عيمج ىلع لدت «لمآتملا ريغ

 نايب نم نيثراو ريغ امهنأ فرعيف (نيدلا يف فلاخملاو

 ء«مهبرق بسحب «ةثرولا ىلع لاملا عيزوت يف ةيهلالا ةمكحلا

 . يويندلاو ينيدلا مهعفنو
 مهيأ َنوُرْدَن ال# :هلوقب ةمكحلا هذه ىلإ ىلاعت راشأ دقو

 مظعأب "'هثرومل ىعس دق لتاقلا نأ ملع دقو . اف 3 ل بو

 ررض مواقي نأ ثرالا بجوم نم هيف ام ضهتني الف ءررضلا
 نم ملعف «ثرالا هيلع بتر يذلا عفنلا دض وه يذلا «لتقلا

 يذلا محرلا عطقيو «ثاريملا عنمي عنام ربكأ لتقلا نأ كلذ

 عم هللا بك يف ع لَو طب رال اواو : هيف هللا لاق

 لبق اًئيش لجعتسا نم» نأ «ةيعرشلا ةدعاقلا ترقتسا دق هنأ

 . (هنامرحب بقوع ءهناوآ

 ثرإ ال ثوروملا نيدل فلاخملا نأ فرعي هوحنو اذهبو

 بسنلا لاصتا : وه يذلا ءبجوملا ضراعت دق هنأ كلذو ؛هل

 «نيدلا يف ةفلاخملا وه يذلا عناملاو «ثرالل بجوملا

 .هجو لك نم ةنيابملل ةبجوملا
 ملف «بسنلا وه يذلا ثرالا بجوم عنمو «عناملا يوقف

 دق ىلاعت هللا نأ كلذ حضوي «عناملا مايقل بجوملا لمعي

 رافكلا براقألا قوقح نم ىلوأ نيملسملا قوقح لعج
 قحأو ىلوأ وه ْنَم ىلإ هلام لقتنا ملسملا تام اذإف «ةيويندلا

 بک يف ضع لوا مصعب مارال الواو : ىلاعت هلوق نوكيف «هب
 ةينيدلا ةوخألاف ءمهنيابت عم امأو ءمهنايدأ تقفتا اذإ کک

 .ةدرجملا ةيبسنلا ةو ٌوخألا ىلع ةمدقم

 يف ىنعملا اذه لمأتو» :«ماهفألا ءالج» يف ميقلا نبا لاق

 «ةجوزلا ظفلب اهيف ثراوتلا هناحبس هقيلعتو «ثيراوملا ةيآ

 َكَرَص ام فص ْمُكَلَو# :ىلاعت هلوق يف امك «ةأرملا نود

 ءةيجوزلاب عقو امنإ ثراوتلا اذه نأب اًناذيإ ڪجو

 لكاشت ال رفاكلاو نمؤملاو .بسانتلاو لكاشتلل ةيضتقملا

 )١( باوصلاو بألا تاوخأ :نيتخسنلا يف (5) .كيرشلا :ب يف -

 هثورومل : لصألا يف (؟) . ملق قبس هنأ رهاظو «هتبثأ ام - ملعأ هللاو .



 عبارلا ءزجلا

 رارسأو «ثراوتلا امهنيب عقي الف «بسانت الو ءامهنيب

 . [ىهتنا] ''"نيملاعلا لوقع قوف «هتابكرمو نآرقلا تادرفم

 . ثّروي الو ثري ال هنإف «(قيقرلا) امأو

 «هنع ثروي لام هل سيل هنأل ء.حضاوف ثروي ال هنوك امأ

 «كلمي ال هنألف «ثري ال هنوك امأو «هدیسل وهف هعم ام لك لب

 لثم نوكيف «تيملا نم يبنجأ وهو «هديسل ناكل كلم ول هنإف

 ام فمن مڪو . 4مل لح لَ گال : ىلاعت هلوق
 نمل ءاهوحنو «َنشسُدُسلأ اَمُهَنَم دج 1 4 كسور كَم

 هنأ ملعف «كلذ هنم ىتأتي الف «قيقرلا امأو «كلمتلا هنم ىتأتي

 .هل ثاريم ال

 امف هماكحأ ضعبتت هنإف «قيقر هضعبو رح هضعب نم امأو

 ام نوكل «ثيراوملا يف هللا هبتر ام اهب قحتسي ةيرحلا نم هيف
 لباقب سيلف قرلا نم هيف امو «كلمتلل اباق «ةيرحلا نم هيف
 هيف ام ردقب بجحيو «ثرويو ثري ضعبملا نوكي اًذِإف .كلذل
 اًباثم ءامومذم اًدومحم نوكي دبعلا ناك اذإو ءةيرحلا نم

 . كلذك اذهف «كلذ تابجوم نم هيف ام ردقب ءاّيقاعمو

 وأ هتيروكذ اًحضاو نوكي نأ امإ ولخي الف (ىثنخلا) امأو

 . حضاو هيف رمألاف ءاًحضاو ناك نإف ءالكشم وأ «هتيثونأ
 مهيف دراولا صنلا هلمشيو «روكذلا مكح هلف اًركذ ناك نإ

 دراولا صنلا اهلمشيو «ثانإلا مكح هلف ىثنأ ناك نإو

 امهثرإ فلتخي ال ىثنألاو ركذلا ناك نإف . اًلكشم ناك نإو

 . حضاو هيف رمألاف - مألل ةوخالاك -

 ملو «هتيثونأ ريدقتبو هتيروكذ ريدقتب هثرإ فلتخي ناك نإو

 ؛ نيريدقتلا رثكأ هطعن مل .كلذب ملعلا ىلإ قيرط انل قبي
 لامتحال ؛لقألا هطعن ملو «ةثرولا نم هعم ْنَم ملظ لامتحال

 لدعأ كولسو ؛نيرمألا نيب طسوتلا بجوف «هل انملظ

 انل سيلو «ْنَوََّتلِل ٌبَرَقَأ َوُه اوُلِدَعَأ :ىلاعت لاق «نيقيرطلا
 ءروكذملا قيرطلا اذه نم رثكأ اذه لثم يف لدعلا ىلإ قيرط

 . «معطتسأ ام هلآ اولا امس الإ اس هما فلك الو
 هَ «بأل وأ ءءاقشألا ةوخإلا عم (دجلا ثاريم) امأو

 قيدصلا ركب يبأ لوق ىلع هللا باتك لد دقف ؟ال مأ هعم نوثري

 وأ بأل وأ ءاقشأ ةوخالا بجحي دجلا نأو ءهنع هللا يضر

 .بألا مهبجحي امك «مأل

 هلوقك نآرقلا نم عضوم ريغ يف بأ دجلا نأ :كلذ نايبو

 نم َنوُدْبَ ام هينبل لاق دل ُتَوَمْلا َبوُقَعَي صح 0 : ىلاعت

 4 َقَحْنِإَو َليِعَمْسإَو مهزإ كيآباء كلو كهكإ دب اولا ىِدَتَ
 ميه مولا“ لم تْعَياَو# :مالسلا هيلع فسوي . لاقو .ةيآلا

 ٤- :ناتيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ٠١١١١ ۱۸۱١

 چ
 ر و رر

 ٌبوقعيو قحشسإو

 دجلا نأ ىلع كلذ لدف ءاّبأ بألا دجو دجلا هللا ىمسف

 .هبجحي ْنَم بجحيو «بألا هثري ام ثري «بألا ةلزنمب

 مكح همكح دجلا نأ ىلع اوعمجأ دق ءاملعلا ناك اذإو

Eينب نم «مهريغو  

 يغبنيف - ثيراوملا ' 0

 ر رخالا جس وو كح هيك نورك نا اهيا

 دجلا نوكي ال ملف «بلصلا نبا ةلزنمب نبالا نبا ناك اذإو

 قفتا دق «خألا نبا عم بألا دج ناك اذإو ؟بألا ةلزنمب

 ؟هاخأ تيملا دج بجحي ال ملف «هبجحي هنأ ىلع ءاملعلا

 الو «ةراشإ الو صن ءدجلا عم ةوخالا ثروي ْنَم عم سيلف

 . حيحص سايق الو «هيبنت
 كلذو «نآرقلا نم اهمكح دافتسي هنإف (لوعلا) لئاسم امأو

 مهو «ءابصنأ ثيراوملا لهأل رّدقو «ضرف دق ىلاعت هللا نأ

 .ال وأ ءاّضعب مهضعب بجحي نأ امإ : نيتلاح نيب

 «محازي ال طقاس بوجحملاف ءاّضعب مهضعب بجح نإف

 امإ ءولخي الف اًضعب مهضعب بجحي مل نإو ءاًئيش قحتسي الو

 الو ةدايز ريغ نم اهقرغتست وأ «ةكرتلا ضورفلا قرغتست ال نأ

 نييلوألا نيتلاحلا يفف «ةكرتلا ىلع ضورفلا ديزت وأ «صقن
 اذإ ام - يهو «ةريخألا ةلاحلا يفو ءاًلماك هضرف ذخأي لك

 ' نيلاك نم واخي الف - ةكرتلا ىلع فورما تداز

 هل هللا هضرف يذلا هضرف نع ةثرولا ضعب د صقنن نأ امإ

 .حجرم ريغب حيجرت اذهو «مهضورف مهنم نيقابلل لمكنو

 «ةيناثلا لاحلا تنيعتف «رخآلا نم ىلوأب مهدحأ ناصقن سيلو

 «ناكمالا ردقب هبيصن مهنم دحاو لك يطعن اننأ : يهو

 «ميرغلا لام ىلع ةدئازلا ءامرغلا نويدك « مهنيب صصاحنو

 لوعلا نأ اذه نم ملعف « لوعلاب الإ كلذ ىلإ لصوم قيرط الو

 . هباتك يف هللا هنيب دق ضئارفلا يف

 ضورفلا لهأ نإف «(درلا) ملعي اهنيعب ةقيرطلا هذه سكعبو

 نم قحتسم هل سيل ءيش يقبو «ةكرتلا مهضورف قرغتست مل اذإ
 ريغب حيجرت مهدحأ ىلع هدر نإف «ديعب الو بيرق بصاع

 ليمو فنج تيملل بيرقب سيل نمم مهريغ هؤاطعإو «حجرم
 تك يف ضعي لوا مصعب واسأل الور :هلوقل ؛ةضراعمو
 . مهضورف ردقب «ضورفلا لهأ ىلع دري نأ نيعتف هَ

 ىلع ةدايز اقحتسي مل «ةبارقلا نم اسيل ناجوزلا ناك املو
 مهو ءدرلاب نيجوزلا ثروي ال نم دنع اذه] ردقملا مهضرف

 هثاريم يف همدع دنع بألا

 .ماكحألا :أ يفو «ب يف اذك )١( .نيلقاعلا : ب يف )١(



 عبارلا ءزجلا

 بحاص هنوك درلا ةلع نوكت اذه ىلعف درلاب نيلئاقلا روهمج

 يوذ نم امهريغك نيجوزلا نأ رخآلا لوقلا ىلعو «اًبيرق ضرف
 درلاب نادازي امهنإف لوعلاب ناصقني امكف ؛ امهيلع دري ضورفلا

 وه اذهف «ضرف بحاص ًاَنراو هنوك اذه ىلع ةلعلاف امهريغك
 هللاو حيحصلا سايقلاو «ةنسلاو باتكلا ةلالد نم رهاظلا
 . "”[ملعأ

 اذإ تيملا نإف ء(ماحرألا يوذ ثاريم) اًضيأ ملعي اذهبو

 نيب اًرتاد رمألا يقبو ءاًبصاع الو ضرف بحاص فلخي مل
 هلام نوك نيبو «بناجألا عفانمل «لاملا تيبل نوكي هلام نوك

 ىلع لديو «مهيلع عمجملا ةئرولاب نيلدملا هئابرقأ ىلإ عجري
 4 هلأ کک يف ضع لو مصعب وارا الواو :ىلاعت هلوق كلذ

 يوذ ثيروت نيعتف «هريغ نم ىلوأ وه نمل رت مهريغل هفرصف
 .ماحرألا

 رّدقم بيصن مهل سيل هنأ ملع دقف «مهثيروت نيعت اذإو
 ءطئاسو تيملا نيبو مهنيب نأو هللا باتك يف مهنايعأب

 نم هب اولدأ ْنَم ةلزنم نولزنيف «براقألا نم - اهببسب - اوراص
 . ملعأ هللاو . طئاسولا كلت

 مهينبو ةوخألاو ةونبلاك (ةبصعلا ةيقب ثاريم) امأو

 اوقحلأ» :لاق ليك يبنلا نإف خلإ ...مهينبو مامعألاو

 :ىلاعت لاقو .«ركذ لجر ىلوألف يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا

 انقحلأ اذإف الد ِناَدلَوْلا كر اَنَم لوم المج ٍلكِلَو»

 . اًئيش بصاعلا قحتسي مل «ءيش قبي ملو ءاهلهأب ضورفلا

 مهتاهج بسحبو «ةبصعلا ىلوأ هذخأ ءيش يقب نإو

 . مهتاجردو

 ةوخألا مث «ةوبألا مث «ةونبلا :سمخ ةبوصعلا تاهج نإف

 برقألا مهنم مدقيف «عالولا مث « مهونبو ةمومعلا مث « مهونبو

 يف اوناك نإف «ةلزنم برقألاف ةدحاو ةهج يف اوناك نإف «ةهج

 هجو لك نم اوواست نإف «قيقشلا وهو «ىوقألاف ةدحاو ةلزنم
 .ملعأ هللاو ءاوكرتشا

 نبالا تانب وأ «تانبلا عم مأ ريغل تاوخألا نوك امأو

 يف سيل هنألف «نهضورف نع لضف ام نذخأي «تابصع
 ١ تانا نطق تارعأل نأ ناه لدي اه هانارقلا

 تانبلا ذخأ دعب ءيش يقبو .كلذك رمألا ناك اذإف

 ةبصع ىلإ نهنع لدعي الو «تاوخألل ىطعي هنإف «نهضرف
 هللاو .مهنم دعبأ وه ْنَمو «معلاو خألا نباك «نهنم دعبأ

٤ 
 .ملعأ

 طب کو هلا دودح کلی ) ۳و سس م ر
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 راک ناو او ةو
 30 رو ۸ 4 و ار و مورو ت س

 للف ت َتْحآَوَأ خأ أَ ارمأوأ هلك روب لج

 َكِلَد نم ريك اوناك نو دلا هنجو

 ا ىو زب صو دعب رب ثلا فك كرش َمُهَف

 يلح هيلع هلو لان ةي صو َراصَصُم ريغ ِنبَدْو

 2271 اس ل م

 هَلوَسَرَو هلل هللا عِطي نمو ا دودخ كني ©

 ٌردهنَأْلااَهَيْحَم ني یر جک تج خي

 4ما دو جاب 1

 © م ر رولا كلك اکھض یری
 ا

 و هللا صحي َمَو
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 ام مم ر

 َدَعَتَيَو هلوسَر هلأ صع سَو ه ٌميِظَمْلا ُرَوَعْلا كللَدَو

 :ىأ 4 كريه رادع لَو اكهيف یک اک اک ُهْلِخَدُي ودودح

 بجي ىتلا هللا دودح ثيراوملا ىف اهركذ ىتلا ليصافتلا كلت

 كلذ يفو ءاهنع روصقلا الو ءاهتزواجم مدعو ءاهعم فوقولا

 ءابصنأ ىلاعت هريدقتب ةخوسنم ثراولل ةيصولا نأ ىلع ليلد

 نيثراولا
8 8 (OAL sas سلال ا 

 ةدايزب ثراولل ةيصولاف "4لآ ُدوُدُح كل : ىلاعت هلوق مث
 ةيصو ال» يب هلوق عم «يدعتلا اذه يف لخدي «هقح ىلع

 «اًمومع امهتيصعمو .هلوسرو هللا ةعاط وك مث .«ثراول

 «كلذ كرت وأ ‹ضئارفلا ىف ددد موزل مومعلا ىف لجيل

 يذلا ءامهرمأ لاثتماب 4کور هَل عطب نّمو# :لاقف

 فالتخا ىلع رماوألا مث ءديحوتلا يف امهتعاط همظعأ

 ام ةدايزلا هذه لدب ب يف ءاج دقو ءأ شماه نم ةدايز نيسوقلا نيب ام ()
 مكح نأ حيحصلا لوقلا ىلع امأو .امهيلع درلا مدعب نيلئاقلا دنع] : هصن

 امك «عيمجلل لماش روكذملا ليلدلاف درلا يف ةثرولا يقاب مكح نيجوزلا
 ةيآلاف - هللا همحر - خيشلا نم ملق قبس انه (؟) . [لوعلا ليلد مهلمش
 ءاهلحم انه سیلو اھو ی ةدايز - خيشلا تبثأو 4ہ دود كلَ

 .ةيآلا تلدعو ءوه امك مالكلا تيقبأف «رسف تبثأ ام ىضتقم ىلعو



 عبارلا ءزحلا

 مث شاب كرشلا همظعأ يذلا امهيهن بانتجاو ءاهتاجرد

 نی فرحت تج لدی ٍاهتاقبط فالتخا ىلع يصاعملا

 . « اهي ترک نالا امی
 لوخد نم هل دب الف «يهاونلا بنتجاو «رماوألا ىدأ ْنَمْف

 يذلا «ٌمِيِظَمْلا ُرَوَمْلا كللدو# رانلا نم ةاجنلاو ءةنجلا

 هناوضرو هباوثب زوفلاو «هباذعو هطخس نم ةاجنلا هب لصح

 ش .نوفصاولا هفصي ال يذلا ميقملا ميعنلاب
llمع و ر  

 ناک لدي مدودح ٌدَخَيَو
c4 اک 

 ٌملوُسَرَو هلا صع و

 ةيصعملا مسا يف لخديو يهم كاد ولو ايف ادل
 جراوخلل ةهبش اهيف نوكي الف «ءيصاعملا نم هنود امف رفكلا

 ةنجلا لوخد بتر ىلاعت هللا نإف «يصاعملا لهأ رفكب نيلئاقلا

 هتيصعم ىلع رانلا لوخد بترو «هلوسر ةعاطو «هتعاط ىلع

 «باذع الب ةنجلا لخد ةمات ةعاط هعاطأ نمف «هلوسر ةيصعمو

 امف كرشلا اهيف لخدي ةمات ةيصعم هلوسرو هللا ىصع ْنَمو

 «ةعاطو ةيصعم هيف عمتجا نمو ءاهيف دّلخو رانلا لخد «هنود

 ةعاطلا نم هيف ام بسحب باقعلاو باوثلا بجوم نم هيف ناك
 نيدحوملا نأ ىلع ةرتاوتملا صوصنلا تلد دقو «ةيصعملاو

 مل ا ا ملا

 رد مك
 ديفتْسا ڪبا نم ةا تيتا لاول )۱71٥(

 نهشر ىح تولا ف يش ب ارثيك ن عكسي زا نو

 ممڪن اهنا نادا ه ًاليبس ی هلا لمَ وا ُتَوَمْل

 ل

 ی أ ع

 ا اک دما نإ 2 ارتأت ا انآ تک ةقرخات

 ءانزلا :يأ *«ةَمِحَصْلا تيتأي ىلا ءاسنلا :يأ اّمِحَت

 .اهحبقو اهتعانشل ةشحافلاب اهفصوو

ERSمكلاجر نم : يأ كح يأ هلع تر  

 «ِتوُيبْلا ىف شین اودس نل لا نينمؤملا
 نم سبحل | نإف اًضيأو «ةبيرلل بجوملا جورخلا نع نه د

 . تابوقعلا ةلمج

 1ع لَم وأ سبحلا ىهتنم اذه : يأ توم 1 شو ی

 هذهو .تويبلا يف سبحلا ريغ اًقيرط :يأ 4اليبس ّنَ هل
 ناكف «تقولا كلذ ىلإ ةايغم يه امنإو ا

 و ءاليبس نهل هللا لعج ىتح «كلذك مالسالا لوأ يف رمألا

 . نصحملا ريغ دلجو نصحملا مجر

 نم 4کم ةشحافلا : يأ هاهنا نادل كلذك «و#

 «رييعتلاو خيبوتلاو لوقلاب «مهوُداَتك ءاسنلاو لاجرلا
 لاجرلا نوكي اذه ىلعف «ةشحافلا هذه نع عدارلا برضلاو

 .نيذؤيو نسبحي ءاسنلاو «نوذؤي ةشحافلا اولعف اذإ
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 ا داو N چا

 اود ہنکسا مگا م ةو س

 اليس نط OE AES e نک شوکیا اودس دي سد صبر

1 

 و و و حرس س را
 نهولصعن الو اه

 ةشحلفب نيتأي ن 2
 و و حس ع 001 س ر

 مسعف نهومته ا

 @ دنگ ارك ریا لما رشکت نا
 ةبوتلا ىلإ اهتياهن ةيذألاو «توملا ىلإ هتياغ سبحلاف

 بنذلا نع اعجر : يأ ابات نِإم# : لاق اذهلو ‹حالصإللاو

 :a ادوعي ال نأ امزعو ءهيلع امدنو «هالعف يذلا

 نع :يأ 4ان اوُصرْعَأَم ةبوتلا قدص ىلع لادلا لمعلا

 ىلع ةبوتلا ريثك :يأ امن ابات ناك هلأ إل امهاذأ

 نم - يذلا ءناسحإلاو ةمحرلا ميظع «نيئاطخلا نيبنذملا

 ردص ام نع مهحماسو «مهنم اهلبقو «ةبوتلل مهقفو - هناسحإ

 0 2 4 ٤ ٤

 ةعبرأ نوكت نأ دب .ال انزلا ةنيب نأ نيتيآلا نيتاه نم ذخؤيو

 نأل ؛مهتلادع طارتشا ىرحأو ىلوأ باب نمو «نينمؤم لاجر

 ال هنإ ىتح .هدابعل اًرتس «ةشحافلا هذه رمأ ىف ددش ىلاعت هللا

 نوم ام الو: «لاجرلا مم الو تارق ءاسلا“ اهيف لبقي
 . ةعبرأ

 كلذ ىلع تلد امك ءةداهشلاب حيرصتلا نم دب الو

 :لاق امل ةيآلا هذه هيلإ ءىموتو ةحيحصلا ثيداحألا

 :لاق ىتح كلذب فتكي مل 4 كت هيرا َّنِهَبلَع أود ديْضَتساَف

 دهاشي رمأ نع ةحيرص ةداهش نم دب ال 59 نر نإ



 عبارلا ءزجلا

 . ةيانك الو ضيرعت ريغ نم ءانايع
 «سبحلاو «لعفلاو لوقلاب ةيذألا نأ امهنم ذخؤيو

 eS | سنجل اًريزعت هللا هعرش

 لل ولأ لع کولا ال ۷
 2 2 2س 3 2 200 34 و

 َدَمَعَأ كيلوا يڪ

 ءدبعلا نم اهدوجو دعب اهل 0 0 هنم قيفوت :ناعون
 ءهسفن ىلع هقحأ قح هللا ىلع ةقحتسملا ةبوتلا نأ - انه ربخأف

 17 يصاعملا :يأ ءوسلا لمع نمل ءاّدوجو هنم اًمرك

 لهجو «هباقعو هللا طخسل اهباجيإو ءاهتبقاعب هنم ةلاهج : يأ

 صقن نم هيلإ لوؤت امب هنم لهجو «هل هتبقارمو هللا رظنب هنم
 «رابتعالا اذهب لهاج وهف هلل صاع لكف «همادعإ وأ ناميالا

 اهنوكل طرش ميرحتلاب ملعلا لب «ميرحتلاب اًملاع ناك نإو
 اهيل نفاع ةيصعم

 مث : :ىنعملا نوكي نأ لمتحي بيرق نم ووت ن

 لبق بات اذإ دبعلا ةبوت لبقي هللا نإف «توملا ةنياعم لبق نوبوتي
 الف «توملا روضح دعب امأو ءاًعطق باذعلاو توملا ةنياعم
 ىلاعت لاق امك ؛عوجر رافكلا نم الو «ةبوت نيصاعلا نم لبق
 0 ها لاق ُقَرَمْلا ةكردأ ادل یخ : و

 وار اَ : ىلاعت لاقو ةيآلا ليس اوب دي
E E0 نرم وي اك اي انرَدَكو م  

 ترام ى تا لَم ىلا کا تيس اسب وار اعل ا همت

 4 ِتاتيسلا نومي تبلل ةبَوَلأ تسكر # : انه لاقو
 . رفكلا نود اميف يصاعملا : يأ

 برأ الو نكلأ تب نإ لاق ُتَوَمل ْمُهَدَحأ ٌرَصَح اإ ی
 ا مآ تيكا ا مخو تورم

 امنإ ءاهبحاص عفنت ال ءرارطضا ةبوت لاحلا هذه يف ةبوتلا نأ

 نم» :هلوق ىنعم نوكي نأ ''"لمتحيو «رايتخالا ةبوت عفنت

 .ةبوتلل بجوملا «بنذلل مهلعف نم بيرق : يأ "بيرق
 رودص نيح نم عالقالا ىلإ رداب نم نأ :ىنعملا نوكيف

 هيلع بوتي هللا نإف هيلع مدنو هللا ىلإ بانأو .بنذلا
 ىتح «هبويع ىلع رصأو «''”هبونذ ىلع رمتسا نم فالخب
 «ةماتلا ةبوتلا داجيإ هيلع رسعي هنإف ءةخسار تافص هيف تراص
 دعي يدلاك ءاهاسأل وس االو و ةيزئلل قلوب الهلا ءيلاقلاو

 هنإف «هيلإ هللا رظنب نواهتو «نيقيو مات ملع ىلع ءوسلا

 ا
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 نيقيو دمع نع بونذلا ىلع رصملا هدبع هللا قفوي دق معن
 مدقت امو «هتائيس نم فلس ام اهب وحمي [يتلا] « "”ةمات ةبوتل

 متخ اذهلو «برقأ لوألل قيفوتلاو ةمحرلا نكلو «هتايانج نم
 هنأ هملع نمف اح اًمِيِلَع لآ تاو : هلوقب ىلوألا ةيآلا

 ام بسحب امهنم األك يزاجيف ءاهبذاكو ةبوتلا قداص ملعي
 هتمكح تضتقا نم قفوي نأ هتمكح نمو هتمكحب قحتسي

 هلدعو هتمكح تضتقا نم لذخيو «ةبوتلل هقيفوت «هتمحرو

 .ملعأ هللاو «هقيفوت مدع

 م 0 أنما نيرا ایا (21-19)

 نيب نأ لإ هوب اء 1م یت أربع د نولس او نيك اسلا

 نأ صم |( ويشن نإ فورما ورشا ريم ٍةَمِحَتِ
 متدرَأ ّنِإَو © هوك 1 هللا عو انيس أُهَرْكَم

 أوُدْحَأَت الف اًناطنَي هدد ْرُثْيَتاَدَو چور تراك چود َلاَدَبَيْس

 ذكر دودا تيكر 6 ام انو ف هودا ايم هنو
 اوناك اًظيلَع اًفنَكِبَي مُني ترْدَخَأَو ضب لإ مشب صف

 ءهيخأك «هبيرق ىأر «هتجوز نع مهدحأ تام اذإ ةيلهاجلا يف
 اهامحو هدحأ لك نم هتجوزب قحأ هنأ «امهوحنو همع نباو

 قادص ىلع اهجوزت اهبحأ نإف «تهرك وأ تبحأ «هريغ نع

 ْنَم الإ اهجوزي الف ءاهلضع اهضري مل نإو ءاهنود هبحي
 نم اًئيش هل لذبت ىتح اهجيوزت نم عنتما امبرو «وه هراتخي

 . اهقادص نم وأ «هبيرق ثاريم

 اههركي [نوكي] ىتلا هتجوز لضعي اًضيأ لجرلا ناكو

 هذه عدن نع نيمونلا هنا ف ءاهاتآ ام ضعبب بهذيل

 بيرق حاكن تراتخاو «تيضر اذإ :نيتلاح الإ لاوحألا

 نيتأ اذإو همك » :هلوق موهفم وه امك «لوألا اهجوز
 ءاهجوزل اهتيذأو «شحافلا مالكلاو ءانزلاك «ةنيبم ةشحافب

 ءاهلعف ىلع اهل ةبوقع ءاهلضعي نأ هل زوجي لاحلا هذه ىف هنإف

 . لدعلاب اًلضع ناك اذإ هنم يدتفتل

 ةرشاعملا لمشي اذهو «ِفوَرْمَمْلاِ َنُهوُرِشاَعَول :لاق مث
 نم ؛فورعملاب هتجوز رشاعي نأ جوزلا ىلعف «ةيلعفلاو ةيلوقلا
 نسحو «ناسحإلا لذبو «ىذألا فكو «ةليمجلا ةبحصلا

 بجيف ءامهوحنو ةوسكلاو «ةقفنلا كلذ يف لخديو «ةلماعملا

 كلذ يف ءاهلثمل هلثم نم فورعملا «هتجوزل جوزلا ىلع

 .لاوحألا توافتب توافتي اذهو ,ناكملاو نامزلا

 )١( لآ لع جوا اتو : لاق هللا نأ لامتحالا اذه ديؤيو] أ شماه يف 4

 .[رهاظ قرف نيظفللا نيبو هللا بوتي امنإ :لقي ملو «ةرضاحلا )١( يف

 ) )9:ب يف (5) .نواهتم :ب يف () . مئاق :ب يف

 .ةعفانلا ةبوتلل : ب يف( :تسپ

 .هبنذ : ب



 حس حرس

 اح هيف هلأ َلَمْحَتَو اًعْيَس أوُهَرْكَم نأ سف هومن نال
 اوكسمت نأ - جاوزألا اهيأ - مكل يغبني :يأ ايڪ

 كلذ نم ءاّريثك اًريخ كلذ يف نإف «نهل ةهاركلا عم مكتاجوز

 .ةرخآلاو ايندلا ةداعس اهيف يتلا هتيصو لوبقو « هللا رمأ لاثتما

 ةدهاجم هيف - اهل هتبحم مدع عم - هسفن هرابجإ نأ اهنمو

 ةهاركلا نأ امبرو «ةليمجلا قالخألاب قلختلاو «سفنلا
 قزر امبرو «كلذ يف عقاولا وه امك «ةبحملا اهفلختو «لوزت
 عم هلك اذهو «ةرخألاو ايندلا يف هيدلاو عفن ءاًحلاص اّدلو اهنم

 .روذحملا مدعو «كاسمالا يف ناكمإلا

 سيلف ءلحم كاسمالل سيلو «قارفلا نم دب ال ناك نإف

 چدر تاڪ چود َلاَدْبِيَسأ مترا ىتم لب «مزالب كاسمالا

 يف مكيلع حانج الف :يأ «ىرخأ جوزتو «ةجوز قيلطت يآ
 وأ «ةقرافملا : يأ 4َنهْسَدْعِإ | ميكا اذإ نكلو «جرح الو كلذ

 هني أوُدُمَأَت المل اًريثك الام :يأ «اًءاطنِت# اهجوزت يتلا

 نهب اولطمت الو «نهل هورفو لب ايس

 نأ عم ءرهملا ةرثك ميرحت مدع ىلع ةلالد ةيآلا هذه يفو

 هجوو «رهملا فيفخت يف هالي يبنلاب ءادتقالا قئاللاو لضفألا

 لدف «مهيلع هركني ملو «مهنم عقي رمأ نع ربخأ هللا نأ ةلالدلا

 . هميرحت مدع ىلع
 «ةينيد ةدسفم نمضت اذإ «قادصلا ةرثك نع ىهني دق نكل]

 اَمْنِإَو اتسم ٌمَتوُدَحَأَتأل :لاق مث «[مواقت ةحلصم مدعو

 نإف «ليحلا عاونأب هيلع متليحت ولو «لحي ال اذه نإف كاني
2000 

 r عل وع

 ٌدْحَأَت َفّيَكَو# :هلوقب كلذ ةمكح ىلاعت نّيِب دقو هنودخ

 هك هيب تنم سانت تح
 «جوزلا ىلع ةمرحم حاكنلا دقع لبق ةجوزلا نأ : كلذ نايبو

 لخد اذإف ءاهل هعفدي يذلا رهملا كلذب الإ هل اهلحب ضرت ملو

 لبق اًمارح تناك يتلا ةرشابملا اهرشابو اهيلإ ىضفأو اهب
 ىفوتسا دق هنإف «ضوعلا كلذب الإ اهلذبب ضرت مل يتلا «كلذ

 مث «ضوعملا يفوتسي فيكف «ضوعلا هيلع تبثف «.ضوعملا
 ءروجلاو ملظلا مظعأ نم اذه ؟ضوعلا ىلع عجري كلذ دعب

 مايقلاو ءدقعلاب اًظيلغ اًقاثيم جاوزألا ىلع هللا ذخأ كلذكو

 : ىلاعت لاق مث اهقوقحب
 دق ام اإ ءآَسَنِلأ صر مكنات کت ام أوخكت الو ۳

 ال :يأ 4اةلبيس ءآسو امو ةَ داك ُمَنِإ فلس
 الع : ىأ

 كلذ ببسب تقمي لب «قلخلا نمو مكل هللا نم ِكاَتَقَمَو

٤ Ao ۲۲-۲٤ :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت 

 ل اة ۸۱ ب ل

 او چود نا رانو

 اوُدْحَأَم الف اراطنق َنُهْسَدَحِإ

Da 
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 کک باء ٤ کتاماخک تالو © ل یل

 ا گرت قامال استا

 e 2 سە ا

 تاتو کد 00 و و ہک و ررر صو ر e و مڪو

 کس را يلا مكس هَ 3 اا
 پام تیارو اے

 مک یاس نی مكحروجح

 تيت يدل

aتکا تيا 2 تاون  

 ا
 ومس و چرچ

 .,هنوذخاتأ 21 ا

 E «هنبا بألاو «هابأ نيالا

 نأل ءهكلس نمل اًقيرط قيرطلا سئب ب :يأ «اًليِبَس َءآَسَو

 ءاهنع هزنتلاب مالسإلا ءاج يتلا «ةيلهاجلا دئاوع نم اذه

 اهنم ةءاربلاو

 مڪر مکاتبو د ا مڪي ٽم ر )۲ ۳)

 ېا مڪار تنش ُتاَنبَو لآ ا کسو کسر

 مڪي رو مڪ آس ُتهَمأَو ةَ 0 تم طل ا

 َنِم سيلا مڪان ليڪو كحق ےج اک كي
 a کر کس َدَق ام الإ نيكْمُحْلا ب اوُعَمَجَت نآَو ڪک

 < اک سس سف ر رر وور ے سرور
 تكلم ام الإ سيلا نم ُتََصْخْيْلَو ه ایک ا نک

 ورو < رر 2 م ص < + و ا و

 ًاوعتِم نأ لاذ ءآرو م أَو م هلل بشك مكناس

 يب ي 5 ب ملا بتوع. 2 4 وص لي
6 

 )١( ب شماه نم ةدايز .



 عبارلا ءزجلا

 ءعاضرلاب تامرحملاو «بسنلاب تامرحملا ىلع تالمتشم

 تاللحملا ىلعو «عمجلاب تامرحملاو ءرهصلاب تامرحملاو

 يتاللا عبسلا نهف «بسنلا يف تامرحملا امأف ءءاسنلا نم

 نإو «ةدالو كيلع اهل ْنَم لك اهيف لخدي «مألا :هللا نهركذ

 تاوخألاو «ةدالو اهيلع كل ْنَم لك تنبلا ىف لخديو «تدعب

 نأ كيال تا لك لار مآل وا تال نأ تاللا
 نإو كتدج وأ كمال تعا لك ةلاخلاو داغ إو: ءكدجل
 نإو :يأ «تخألا تانبو «خألا تانبو ءال مأ ةثراو «تلع

 .تلزن

 وه امك «ءاملعلا عامجإب بسنلا نم تامرحملا نه ءالؤهف

 اب مک لأول :هلوق يف لخديف نهادع امو «ةميركلا ةيآلا صن
 لاخلا تنبو «معلاو ةمعلا تنبك كلذو ڪل هرو

 .ةلاخلاو

 ألا نهنم هللا ركذ دقف عاضرلاب تامرحملا امأو

 امنإ ءاهل سيل نبللا نأ عم مألا ميرحت

E E ys,اي  

 ءامهنع عرف وه ام تبث «ةمومألاو ةوبألا تتبث اذإف عضترملل

 . "”ههعورفو «مهلوصأو «امهتوخإك

 ««بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحيلا : يئ يبنلا لاقو

 رشتني امك «نبللا هل ْنَمو «ةعضرملا ةهج نم ميرحتلا رشتنيف
 طرشب نكل ءطقف هتيرذ ىلإ عضترملا لفطلا يفو «براقألا يف

 تنيب امك «نيلوحلا يف تاعضر سمخ عاضرلا نوكي نأ

 :ةنسلا

 نإو ءابآلا لئالح :عبرأ نهف ءرهصلاب تامرحملا امأو

 «نيبوجحم وأ نيثراو ءاولزن نإو ءانبألا لئالحو ءاولع

 دم مرحي تاللا الريف نرل نإو ةجوزلا"تاهنأو
 .دقعلا

 ال هذهف «تلزن نإو هتجوز تنب يهو «ةبيبرلا :ةعبارلاو
 يف ىلا مڪر : اه الاف امك جورب لخدي ىتح مرت

 د كلذ يفو «تخألاو

 .ةيآلا 4ّنهي ملحد تلا مكا ني مكروُجُح

 ديق 4 مُكِروُجُح يف يتلا :هلوق نإ :روهمجلا لاق دقو

 مل ولو مرحت ةبيبرلا نإف «هل موهفم ال .بلاغلا جرخم جرخ
 :ناتدئاف كلذب دييقتلل نكلو «هرجح يف نكت

 اهنأو «ةبيبرلا ميرحت يف ةمكحلا ىلع هيبنتلا هيف : امهادحإ
 . اهتحابإ حبقتسملا نمف «تنبلا ةلزنمب تناك

 ةلزنمب اهنأو «ةبيبرلاب ةولخلا زاوج ىلع ةلالد هيف : ةيناثلاو
 . ملعأ هللاو «نهوحنو هتانب نم هرجح يف يه ْنَم

 نيتخألا نيب عمجلا هللا ركذ دقف «عمجلاب تامرحملا امأو

 ۲٤٣۰۲۳ :ناتیآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت -5 امك

 أ ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجلا ةَ يبنلا مّرحو .همّرحو

 امهادحإ ردق ول ءمرحم محر امهنيب نيتأرما لكف ءاهتلاخ

 ءامهنيب عمجلا مرحي هنإف هيلع تمرح «ىثنأ ىرخألاو ءاّركذ
 .ماحرألا نيب عطاقتلا بابسأ نم كلذ يف امل كلذو

 : يأ داسيا نِي ٌتْنَصحُملا# حاكنلا يف تامرحملا نمو

 ءجرزلا ةمذ يف نمد ام نهحاكن مرحي هنإف «جاوزألا تاوذ

 : يأ ڪم نأ تكلم ام لا اهتدع يضقنتو «قلطت ىتح

 دعب نيملسملل تلح «جوزلا تاذ ةرفاكلا تيبس اذإف «يبسلاب
 ال هنإف .تبهو وأ «ةجوزملا ةمألا تعيب اذإ امأو ءأربتست نأ

 ةصقلو «لوألا ةلزنم لزن يناثلا كلاملا نأل اهحاكن خسفني

 .ةكو يبنلا اهرّيخ نيح «ةريرب
 هيف نإف «هب اودتهاو هومزلا : يأ مکن هلل بك # : هلوقو

 . مارحلا نم لالحلا ليصفت هيفو «رونلاو ءافشلا

 hE يان كن كارل هول ىلا
 لالحلاو ءروصحم مارحلاف بيط لالح هنإف «ةيآلا هذه يف

 .دابعلل اًريسيتو «ةمحرو هللا نم افطل ءرصح الو دح هل سيل

 هيلع عقو نم اوبلطت :يأ 4كم اوب نأ :هلوقو
 مكنوك ةلاح مكل هللا نهحابأ يتاللا نم «مكرايتخاو مكرظن

 . مكءاسن نيقعمو ءانزلا نع نيقعتسم : يأ كني
 لالحلا يف ءاملا حفس :حفسلاو نفسم

 عضو هنوكل «هتجوز نصحي ال كلذل لعافلا نإف «مارحلاو

 اًنصحم ىقبي الف «لالحلل هتيعاد فعضتف «مارحلا يف هتوهش

 ا

 هلوقل <« وعلا ريغ جوزي ال او ىلع ةلالد ايف فو « هتجوزل

 نر الإ اهني ال هيو ةف م وأ ٌةَيناَ الإ مكي ال نزلا : ىلاعت

 4 ةلرشم وأ

 هوا اهومتجوزت نمم : يأ *َّنْبْنِم ا €:

 لخد اذإ اذهلو «عاتمتسالا ةلباقم يف روجألا : يأ 4ًىَهَروُجأ

 :اهقادص هيلع رقت ةتحورب جوزلا
 هللا هضرف ضرف نهّروجأ نهايإ '' ”هكؤاتيإ : يأ 4 هَل

 ان نإو اشم ءاش نإ يذلا عربتلا ةلزنمب سيل «٠ «مكيلع

 «اهومتردق لق ةردقم :يأ 0 0 ىنعم 7 «هدر

ERE a 1 

 بيطو اضر نع ةجوزلا نم طاقسإ وأ ءجوزلا نم

 اهنإ : مهنم ريثك لاقو ‹نيرسفملا نم ريثك لوق اذه] « سفن

 مث «مالسالا لوأ يف اَلالح تناك يتلا ءاسنلا ةعتم يف تلزن

 لعلو «(مكنايتإ) :لصألا يف )١(

 ةدايزب

 .امهعورفو امهلوصأو :ب يف )١(
 .تبثأ ام باوصلا



 سماخلا ءزحلا

 ىضقنا اذإ مث ءاهرجأو ءاهتيقوتب رمؤي هنأو يب يبنلا اهمرح
 ءامهيلع جرح الف «ةضيرفلا دعب ايضارتف ءامهنيب يذلا دمألا
 . "”[ملعأ هللاو

 لقاك هدعبتاو جلعلا لئاك# يأ ايك اًميِلَع نک هلآ نإ

 دحو «عئارشلا هذه مكل عرش هتمكحو هملع نمف «ةمكحلا

 . مارحلاو لالحلا نيب ةلصافلا دودحلا هذه مكل

 نأ نوط 0 3 ل : ىلاعت لاق مث (؟5)

 ناب م دك ین ات گشت کیتی مآ هل تِمْوُمْل

 1 توک َرْيَغ تصح ٍفوُرعَمْلاب نُهَروْجَأ شواو َنهِلْمَأ

 ا فص هذ نيله ريفي تا ن صحا 6 ناد م

E TEقلل كلك  EN 

 ةوطلا مب مل و نأ 4 ين رع لأ 37 Î ارض
nتانمؤملا رئارحلا : يأ «تانصحملا حاكنل » 

 «ةريثكلا ةقشملا وأ انزلا :يأ «تنعلا هسفن ىلع فاخو

 ام بسحب اذهو «تانمؤملا تاكولمملا ءامالا حاكن هل زوجيف

 نمؤملاب ملعأ هللاف الإو «رهظي

 يف ام ىلع ةينبم ةرخآلا ماكحأو ومالا رهاوظ ىلع ةينبم

 . نطاوبلا

 ندب تاكولمملا :يأ «َنسمكنأَت#

 . اًددعتم وأ ءاّدحاو «نهديس

 امك هنإف ءءامإ نك ولو : يأ ِفوُرعَمْلاِب َنْهَروْجُأ شوتا ءو
 .ةمألل بجي كلذكف «ةرحلل رهملا بجي

 : يأ «ٍقَكّصَحُم# نك اذإ الإ ءءامالا حاكن زوجي ال نكلو

 7 ةينالع تايئاز : يأ * ٍتَحِفسُم رع انزلا نع تافيفع

 .رسلا يف ءالخأ : يأ «ْناَدْمَأ تدخن
 ةعبرأب الإ ءةمأ حاكن ملسملا رحلل زوجي ال هنأ «لصاحلاف

 مدعو ءانطابو اًرهاظ ةفعلاو ٠ [نهناميإ] : هللا اهركذ طورش

 طورشلا هذه تمت اذإف تنعلا فوخو «ةرحلا لوط ةعاطتسا

 . نهحاکن هل زاج

 ضيرعت نم هيف امل «لضفآ نهحاكن نع ربصلاف اذه عمو
 نكمأ اذإ اذهو بيعلاو ةءاندلا نم هيف املو «قرلل دالوألا

 بجو «نهحاكنب الإ مجمل نخربسلا كبي ءلذإل ءربصلا
 . 4 هيجي روع لاو کل ری اوررَصَت ناو : لاق اذهلو كلذ

 ايندلا رومأف «هريغ نم قداصلا ٠

- 

 :يأ «َنهِلَه
 عا

 :يأ «نملسأ وأ نجوزت :يأ ونا ؟ داهم :هلوقو
 نمل رئارحلا :يأ «ِتَئّصْخمْلا لع ام فضي لمف ءامالا

 . © ٍباّدَعْل

 نهيلع نوكيف «دلجلا وهو ‹هفيصنت نكمي يذلا «كلذو

٤ AY تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت: YA~YTo 
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 00 EAs امال اسلا َنيثدتصَحْلاو 3%

 وغ تنا م ڪِ اروع مک للجو مکی و کیل هَل بنك
 3دو ص م <4

 يوت اق ويس نان ا َنيِنِصَحم مک ومب

 E LAS 8 أ نخاف
 کل عاتجإل و ةَ ر کر شروجا نه
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 كنعد 1 ملا رت ا

 حنا لوط مکن غسيل 9 اًميكَح
 2 2م 2

 نك کسا تكلمت نمف تی ویلا فصلا

 نکن يطيب كوم هيب
 هو وم ےس 7 E هر

 هروح ترش ودا وو َنِهِلْهَأ ندب نْهَوحِكَنَأَف ضعب
 4 سو ا 50 ورس جص

 يارجل و را مل ا

 ص e > ر و

 2 يس ب أ نان اا ناد
 فص نعد رت سحب تا ن لف

 یش نیل كد بادل هو تكمل العام
 A 721 هوغو هاب دب هع ےس مر حرص

 ےن وقع هلو كلور د أ ا

 رل کس مکی رہو کک نیب ا ڈی © 2 و lL سے
 ا و کا بو کک نم 3 وا ر هقوي ا رے ہرے

 ال هنأل مجر ءامالا ىلع سيلف «مجرلا امأو .ةدلج نوسمخ

 نهيلع سيلف نجوزتي مل اذإ «لوألا لوقلا ىلعف «فصنتي
 ىلعو «ةشحافلا لعف نع نهعدري ريزعت نهيلع امنإ ءدح
 اًضيأ ةشحاف نلعف اذإ تاملسملا ريغ ءامالا نإ : يناثلا لوقلا

 .تدرزع

 روفغلا» نيميركلا نيمسالا نيذهب ةيآلا هذه متخو

 اناسحإو ءاّمركو «دابعلاب ةمحر ماكحألا هذه نوكل «ميحرلاو

 ركذ يف لعلو «ةعسلا ةياغ عسو لب «مهيلع قيضي ملف <
 هللا رفغي «تارافك دودحلا نأ ىلإ ةراشإ دحلا ركذ دعب ةرفغملا

 ركذلا دبعلا مكحو «ثيدحلا كلذب درو امك «هدابع بونذ اهب
 . امهنيب قرافلا مدعل ؛ةمألا مكح روكذملا دحلا يف

 نبر نكس مڪر ا 2 هل ام
 رب مس ع أو د قورس ر 6 <

 2 عوم 8 ج نأ بَ 06 م ید ديرو 35 7

0000 
 دن 00 0

 ماس <
 بوت نأ

 ةعبطلا نم اهتممتأ دقو «ةحضاو ريغ ةدايزلاو ءب شماه نم ةدايز )١(

 برقألاو «نهب مئاق هدارم لعلو (نهب ناميالا) :لصألا يف (؟) .ةيفلسلا

 .تيثأ ام



 سماخلا ءزجلا

 امت ربخب هايس نالا قلم كم تیک ا هلاك درب ©

 هدابعل هتيبرت نسحو «ةميسجلا هتحنمو «ةميظعلا هتنمب

 : يأ «مكل يبل هلا ديرب :لاقف ءهنيد ةلوهسو «نينمؤملا
 لالحلاو «لطابلاو قحلا نم هنايب ىلإ نوجاتحت ام عيمج

 .مارحلاو

 هللا معنأ نيذلا : يأ 4ْمُكِنَب ني يير نكس مڪر
 مهلاعفأو «ةديمحلا مهريس يف «مهعابتأو نييبنلا نم مهيلع

 ام ذفن كلذلف «ماتلا مهقيفوتو «ةلماكلا مهلئامشو «ةديدسلا

 مكادهو «مکلبق نمل نيب ام اًنايب نّيبو ءمكل حضوو «هدارأ
 . لمعلاو ملعلا يف ةميظع ةياده

 هعرش امو «مكلاوحأ يف مكل فطلب : يأ تاڪ بي

 يل "اونکمت ىتح «مکل

 نم اذهف « «مکیلع هللا رسی ام ببسب «مكبونذ لقتف لقتف ءهلحأ امب

 مهل حتف ءاوبنذأ اذإ مهنأ مهيلع هتبوت نمو «هدابع ىلع هتبوت

 «هيدي نيب للذتلاو «هيلإ ةبانالا مهبولق عزوأو «ةمحرلا باوبأ
 ىلع ركشلاو دمحلا هلف هل مهقفو ام لوبقب مهيلع بوتي مث

 .كلد

 «ةمكحلا لماك :يأ 4يكَح يع لاول :هلوقو

 ءايشألا هذه اهنمو «نوملعت اونوكت مل ام مكملع نأ هملع

 هتمكح تضتقا نَم ىلع بوتي هنأ هتمكح نمو «دودحلاو

 ال ْنَم «هلدعو هتمكح تضتقا ِنَم لذخيو «هيلع ةبوتلا هتمحرو

 .ةبوتلل حلصي
 ملت ةبوت : يأ كي بوب نأ ديب لاو :هلوقو
 :مكديعب ترقتو وكفر فتم چتو کش

 ثيح اهعم نوليمي : يأ 4تاجَدلا نتي كيلا ڈر
 نودبعيو «مهبوبحم اضر هيف ام ىلع اهنومدقيو .تلام

 مهئاوهأل نيمدقملا «نيصاعلاو ةرفكلا فانصأ نم «مهءاوهأ

 . مهبر ةعاط ىلع

 اوفرحنت [نأ] : يأ 4اًميِظَع يم أُم نأ نوديري ءالؤهف
 مهيلع بوضغملا طارص ىلإ «ميقتسملا طارصلا نع

 ةعاط ىلإ نمحرلا ةعاط نع مكوفرصي نأ نوديري «نيلاضلاو

 لاثتما يف اهلك ةداعسلا نم دودح مازتلا نعو «ناطيشلا

 هللا نأ متفرع اذإف «هعابتا يف اهلك ةواقشلا نَّم ىلإ «هرماوأ

 نأو «مکتداعسو «مکحالفو مكحالص هيف امب مكرمأي ىلاعت

 راسخلا ةياغ هيف امب ءمكنورمأي مهتاوهشل نيعبتملا ءالؤه
 نسحأ اوريختو «نييعادلا ىلوأ مكسفنأل اوراتخاف ءءاقشلاو

 ١ .نيتقيرطلا
 [ام]و هب مكرمأ ام ةلوهسب : يأ « كدع تيم نأ هَل در

1A۸ ٠٠١۲۹ ناتيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت: -٤ 
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 1 موا ڪکن تدمع ا تور 3

 8 ادي هس وى لڪ لڪ ناڪ هكا م يص
 حابأ «عئارشلا ضعب يف ةقشملا لوصح عم مث ا

 ءرطضملل ءامهوحنو مدلاو ةتيملاك «مكتجاح هيضتقت ام مكل

 هتمحرل كلذو «ءةقباسلا طورشلا كلتب ءرحلل ةمألا جوزتكو

 ءناسنالا فعضب هتمكحو هملعو «لماشلا هناسحإو ءةماتلا

 فعضو «ةدارالا فعضو «ةينبلا فعض «هوجولا عيمج نم

 نأ كلذ بسانف ءربصلا فعضو «ناميالا فعضو «ةميزعلا

 «هربصو «هناميإ هقيطي ال امو «هنع فعضي ام هنع هللا ففخي

 کرنا الگ ال اوما تیرا ایات )۳۰٠۹(

 الحقل الو مکن ضار نع ردي تركت نا لإ للاب مڪي
 200 اي مكي نع هلأ ٥إ ئكشنأ
 ىلاعت ىهني ارس ہلا لع تلل تاو ارث ِهِلَضن بوَ

OSلمشي اذهو «لطابلاب مهنيب مهلاومأ  

 بساكملاو «رامقلاب اهذخأو «تاقرسلاو «بوصغلاب اهلكأ
 هجو ىلع كسفن لام ٌلكأ كلذ يف لخدي هلعل لب «ةئيدرلا

 .اونكمتت :ب يف )١(



 سماخلا ءزجلا

 . قحلا نم سيلو «لطابلا نم اذه نأل «فارسالاو رطبلا
 اهلكأ مهل حابأ - لطابلاب اهلكأ مرح امل - هنإ مث

 ىلع ةلمتشملا «عناوملا نم ةيلاخلا بساكملاو «تاراجتلاب

 .هريغو يضارتلا نم «طورشلا
 الو ءاّضعب مكضعب لتقي ال : يأ کشا اولن الو

 ىلإ سفنلاب ُءاقلالا كلذ يف لخديو ءهسفن ناسنالا لتقي

 هلأ نإ كالهلاو فلتلا ىلإ ةيضفملا راطخألا لعفو «ةكلهتلا

 ءمكلاومأو مكسوفن ناص نأ هتمحر نمو 4اّميِحَر کب ناک

 نم هبتر ام كلذ ىلع بترو ءاهفالتإو اهتعاضإ نع مكاهنو

 .دودحلا

 اًداكأت ال :هلوق يف عمجلاو زاجيإلا اذه لمأتو

 «كريغ لاومأ لمش فيك «ُكسشنأ اراش لو» « كو
 نم رصخأ ةرابعب «كريغ لتقو «كسفن لتقو «كسفن لامو
 «اًضعب مكضعب لتقي الو «ضعب لام مكضعب لكأي ال» : هلوق

 . طقف ريغلا سفنو «ريغلا لام ىلع ةرابعلا هذه روصق عم
 هيف «نينمؤملا مومع ىلإ سفنألاو لاومألا ةفاضإ نأ عم

 « مهفطاعتو «مهمحارتو .مهداوت يف نينمؤملا نأ ىلع ةلالد

 مهعمجي ناميإلا ناك ثيح «دحاولا دسجلاك «مهحلاصمو

 .ةيويندلاو ةينيدلا مهحلاصم ىلع

 ررضلا ةياغ اهيف يتلا «لطابلاب لاومألا لكأ نع ىهن املو

 هيف ام مهل حابأ - هلام ذخأ نمو «لكآلا ىلع «مهيلع

 فّرحلا عونا «تاراجتلاو بساكملا عاونأ نم مهتحلصم

 45د ضا نع رے ترک نأ لإ :لاقف «تاراجالاو

 . مكل ةحابم اهنإف : يأ

 نأ طرتشي هنأ ةلالدل - ةراجت اهنوك عم - يضارتلا طرشو

 لب «ةراجتلا نم سيل ابرلا نأل ءابر دقع ريغ دقعلا نوكي
 «نيدقاعتملا نم لك ليضري نأ دب ال هنأو ءاهدوصقمل فلاخم

 . اًرايتخا هب يتأيو
 مل اذإ هنأل « اًمولعم هيلع دوقعملا نوكي نأ اضرلا مامت نمو

 ريغ نأل ءهميلست ىلع اًرودقم اضرلا روصتي ال كلذك نكي

 لاخ هعاونأ عيمجب ررغلا عيبف «رامقلا عيبب هيبش هيلع رودقملا

 .هدقع ذفني الف ءاضرلا نم

 نأل ,لعف وأ لوق نم اهيلع لد امب دوقعلا دقعنت هنأ اهيفو

 مث ,دقعلا هب دقعنا اضرلا لصح قيرط يأبف ءاضرلا طرش هللا

 نأ هتمحر نمو امسي مگ نك هل نإ :هلوقب ةيآلا متخ
 . اهكاهتنا نع مكاهنو ءاهناصو «مكلاومأو مكءامد مصع

 «لطابلاب لاومألا لكأ :يأ كلذ ُلَمْنَي مول :لاق مٹ

 َفْوَسس# اًنايسنو الهج ال :يأ 4اَمْلُظَو اودع سوفنلا لتقو

 ۳۲۰۳۱ :ناتيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ۱1۸٩4 ٤

 تللَد ناكر ريكتتلا هديفي امك ةميظع : يأ اراك ويل

 بيكو هلأ َلَع
 ع وكت هع 3er دوه ا 1 ن 8 )۳۱)

 کر ور ر
CM 

 رئابك اوبنتجا اذإ مهنأ مهدعو «نينمؤملا هدابع ىلع
 مهلخدأو «تائيسلاو بونذلا عيمج مهل رفغ «تايهنملا

 ال ام ىلع ةلمتشملا «ةنجلا وهو ريخلا ريثك ءاًميرك الخدم

 .رشب بلق ىلع رطخ الو .تعمس نذأ الو «تأر نيع

 اهكرات نوكي يتلا ضئارفلا ُلعف رئابكلا بانتجا يف لخديو
 «ناضمر موصو ةعمجلاو «سمخلا تاولصلاك «ةريبك اًبكترم

 «ةعمجلا ىلإ ةعمجلاو سمخلا تاولصلا» : ل يبنلا لاق امك

 تبنتجا ام ءامهنيب امل تارفكم ناضمر ىلإ ناضمرو

 دح هيف ام ةريبكلا نأ «رئابكلا هب تَّدُح ام نسحأو .«رئابكلا

 بيترت وأ «ناميإ يفن وأ «ةرخآلا يف ديعو وأ ءايندلا يف

 ١ ر

 ا نب لع مکتب دي ہلا کس ام ومت الر ۷
 نم هلأ ولسو نسا اي يص ِءاسللو اوبسسڪا اس بيَ
 ىلاعت ىهني كاَّمِيِلَع ءىس لب تاڪ ها َّنِإ وصف

 رومألا نم «هريغ هب هللا لضف ام مهضعب ىنمتي نأ نع نينمؤملا
 «لاجرلا صئاصخ ءاسنلا ىنمتت الف ءةنكمملا ريغو «ةنكمملا

 ةلاح صقنلاو رقفلا بحاص الو «ءاسنلا ىلع مهلضف اهب يتلا

 ينمت «هنيعب دسحلا وه اذه نأل ءاّدرجم اًيئمت «لامكلاو ىنغلا

 . اهايإ بلسيو «كل نوكت نأ كريغ ىلع هللا ةمعن

 لسكلا ىلإ دالخالاو ءهللا ردق ىلع طخسلا ىضتقي هنألو

 امنإو «بسك الو لمع اهب نرتقي ال ىتلا «ةلطابلا ينامألاو

 ا امن ودق ينشب ی ا

 ءهلضف نم ىلاعت هللا لأسيو «ةيويندلاو ةينيدلا هحلاصم نم

 :ىلاعت لاق اذهلو «هبر ريغ ىلع الو ءهسفن ىلع لكتي الف
 ةجتنملا مهلامعأ نم :يأ 4اْبَسُحَأ امي ُبيِصَن لاجل

 .بولطملل

 ش هبسك ام ريغ هلاني ال مهنم لكف سا اي ٹین اسيل

 . هيف بعتو

e 

 كرتي نم ال «هتداعس ناونعو «دبعلا لامك اذهف ءايندلاو نيدلا

 نيب عمجي وأ «هبرل رقتفم ريغ «هسفن ىلع لكتي وأ ءلمعلا

 .رساخ لوذخم اذه نإف «نيرمألا

 نو هلأ نو : هلوقو



 سماخلا ءزجلا

 تورو نالوا كرت اسم يلوم المج ڪلو (۲)
 لع داك َهَّنأ َّنِإ يص هوا ڪنيا تدفع داو

 لوم اَنَلَمَج# سانلا نم # ٍلُكِلَو# : يأ 4اًديِهَّس يَ لڪ
 ىلع ةنواعملاو «ةرصنلاو ززعتلاب مهالوتيو هنولوتي :يأ

 رئاس لمشي اذهو 4َنْوبْوَأْلاَو نادلولا كر اني رومألا
 يلاوملا ءالؤه «يشاوحلاو عورفلاو لوصألا نم «براقألا

 . ةبارقلا نم

 ُتَدَقَع ياو :لاقف يلاوملا نم رخآ اًعون ركذ مث

 دقع نم مهعم متدقع امب مهومتفلاح :يأ 4شب

 ءلاومألاب كارتشالاو .ةدعاسملاو ةرصنلا ىلع ةفلاحملا

 ناك ثيح «هدابع ىلع هللا معن نم اذه لکو «كلذ ريغو

 . اًدرفم مهضعب هيلع ردقي ال امب نونواعتي يلاوملا

 ا اونا ١ يل 4 و یا لاك
 «ةنواعملاو ةرصنلا نم هب مايقلا بجي يذلا «مهبيصن

 نيندألا براقألل ثاريملاو «هللا ةيصعم ريغ ىلع «ةدعاسملاو

 . يلاوملا نم

 ىلع اًعلطم : يأ «اَديِهَّش و يش ت لڪ ع ناڪ هلآ هلک

 «هدابع تاكرحل هرصبو «رومألا عيمجل هملعب «ءيش لك

 مهتاوصأ عيمجل هعمسو
 ْمُْهَصَتَب هلا لصق ای اسلا لع تروق لاجل 9

 ثداتفع كيك تكيس يوت نب

 يف رجه شوط كرو نوان یاو كطِفَح اَمي يَ
 هللا َّنِإ اليس نع أوُعَبَب الذ ڪا ن شورا يالا

 لع تروق لاجرلا» نأ ىلاعت ربخي ايڪ اًئِلَع تاک
 نم «ىلاعت هللا قوقحب نهمازلإب نهيلع نوماوق :يأ ءاي
 مهيلع لاجرلاو «دسافملا نع نهفكو ءهضئارف ىلع ةظفاحملا

 «نهيلع قافنالاب اًضيأ نهيلع نوماوقو «كلذب نهومزلي نأ
 .نكسملاو «ةوسكلاو

 :لاقف ءاسنلا ىلع لاجرلا مايقل بجوملا ببسلا ركذ مث

 4مِلوَمَأ نِ م اوفا آَميَو ضعب لع مُهَضْنَي هلا لصف 5
 ا و بنس ع اجرا لوقف ا ىأ

 نوك نم :ةددعتم هوجو نم ءاسنلا ىلع لاجرلا ليضفتف

 مهصاصتخاو «ةلاسرلاو «ةوبنلاو «لاجرلاب ةصتخم تايالولا

 . عمجلاو «دايعألاو ءداهجلاك «تادابعلا نم ريثكب

 ءربصلاو «ةنازرلاو «لقعلا نم هب هللا مهصخ امبو

 تاقفنلاب مهصخ كلذكو «هلثم ءاسنلل سيل يذلا ءدّلَجلاو

 «لاجرلا اهب صتخي تاقفنلا نم ريثكو لب «تاجوزلا ىلع
 .ءاسنلا نع نوزيمتيو

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ۴۳۳-٠٠١ 1۹۰

 لديل «لوعفملا فذحو #ًأوفَمنَأ امي# :هلوق رس اذه لعلو
 ديسلاو يلاولاك لجرلا نأ هلك اذه نم ملعف «ةقفنلا مومع ىلع

 امب موقي نأ هتفيظوف ةمداخ ةريسأ ةيناع هدنع ىهو هتأرمال

 .هب هللا هاعرتسا

 : لاق اذهلف ءاهجوز ةعاطو ءاهبر ةعاطب مايقلا ءاهتفيظوو

 تطيح ىلاعت هلل تاعيطم :يأ «ٌتَنْنَه تحلل
 ظفحت «بيغلا يف ىتح نهجاوزأل تاعيطم :يأ «ِبْيَمْلِ

 ال «نهل هقيفوتو .نهل هللا ظفحب كلذو «هلامو ءاهسفنب اهلعب

 ىلع لكوت ْنَم نكلو ء«ءوسلاب ةراّمأ سفنلا نإف «نهسفنأ نم

 E « هللا

 ةعاط نع نهعافترا : يأ « شتم نوا لأول :لاق مث
 لهسألاب اهبدؤي هنإف «لعفلا وأ لوقلاب هيصعت نأب 0

 . لهسألاف

 جوزلا ةعاط يف هللا مكح نايبب :يأ «ىروُظِيَت#

 نإف ءهتيصعم نم بيهرتلاو .ةعاطلا يف بيغرتلاو «هتيصعمو

 ‹عجضملا يف جوزلا اهرجهيف الإو «بولطملا كلذف تهتنا

 هب لصحي ام رادقمب اهعماجي الو ءاهعجاضي ال نأب

 . حربم ريغ اًبرض اهبرض الإو ءدوصقملا
 مكنعطأو ءرومألا هذه نم دحاوب ا ناف

 بويعلا نع بيقنتلاو «ةيضاملا رومألا ىلع ا اوكرتاف

 .رشلا هببسب ثدحيو ءاهركذ رضي ىتلا

 قلطملا ولعلا هل :يأ «اريبَك اع تاك هلآ ّنإ#

 ءردقلا ولعو «تاذلا ولع «تارابتعالاو .هوجولا عيمجب

 ءمظعأ الو .لجأ الو «هنم ربكأ ال يذلا ريبكلا ءرهقلا ولعو

 .تافصلاو تاذلا ريبك

(o)ءولَهَأ نم انک أوتَمِبَأَف امن َفاَتْس َمثْفِج نِإَو#  

 36 هللا ذإ ام ا یر ضا ادیب نإ العا نی اکو
 ا ا م يأ «اًريِبَح اًمِيِلَع

eنم امك أوم  

 ا ا ا ر ا نخأ
 «قيرفتلاو عمجلا نافرعيو «نيجوزلا نيب ام «نيلقاع
 ِنَم الإ ءاّمكح حلصي ال هنأل «مكحلا» ظفل نم دافتسم اذهو

 ىلع امهنم لك مقني ام نارظنيف «تافصلا كلتب فصتا

 عطتسي مل نإف «بجي ام امهنم الك نامزلي مث «هبحاص

 قزرلا نم رسيت امب اضرلاب رخآلا جوزلا اعتق كلذ امهدحأ

 .قلخلاو

 .هنع الدعي الف «حالصإلاو عمجلا امهنكمأ امهمو



 سماخلا ءزجلا

 اننيعاسعا"قكمي أل هنأ ىلإ لالا كليسو نإف
 ةيصعمو «ةعطاقملاو ةاداعملا هجو ىلع الإ ءامهحالصإو

 طرتشي الو ءامهنيب اقرف ءحلصأ امهنيب قيرفتلا نأ ايأرو «هللا
 .نيمكح امهامس هللا نأ ءهيلع لدي امك ءجوزلا اضر

 و ا ضي مل نوا لار

 : يأ ا هلا نوب اًحَلَصِإ ديرب نإإ» :لاق اذهلو
 فلؤيو «بولقلا بذجي يذلا مالكلاو نوميملا يأرلا ببسب

 . نينيرقلا نيب

 هملع نمف ءاهرارسأو رومألا ايافخ ىلع اًعلطم «نطاوبلاو

 .ةليمجلا عئارشلاو مع ما ع

 ِنيدوْلابَو ایس ءوي ارش الو لآ اوذيغاوال ۳۸-۳١(

 رمل ىذ ٍراَلَو نكمل تیل برملا ىِذِيَو اًنََسْحِإ
 Gb اَمَو ل سلا او لاپ بجاصلاو جلا ٍراَمْلأَو

 A عل 2 ع رك ع
 َنولَحَس نبذل 0 امرك لات احح نع تي 1 کتیا

 2م لى A AA 56 نومك و 2 وكس & 2 3
 ءولضف نم ا مهلتاء ل لاب یس لگ نوم دو

 ت چ 0 عا 0 كر ر راع ب مس عر
 هاكر مهل توقفني نيذلاَو 0 ج اباذع نرفتكلإ اندَمعأ

 ةة e ر 04

 «هل و هتدابعب هدابع ىلاعت رمأي ار َس ارق

 «هيهاونو هرماوأل دايقنالاو «هتيدوبع قر تحت لوخذلا وهو

 ةرهاظلا تادابعلا عيمج يف «هل اًصالخإو الذو ٌةبحم

 «ربكأ الو رغصأ اًكرش ال ‹ ایش هب كرشلا نع ىهنيو «ةنطابلاو

 نيذلا «نيقولخملا نم مهريغ الو اّيلو الو ءان الو ءاكلم ال

 الو ةايح الو اتوم الو ءاَّرض الو اًعفن مهسفنأل نوكلمي ال

 لامكلا هل نمل ةدابعلا صالخإ نيعتملا بجاولا لب ءاًروشن

 ال يذلا «لماكلا ريبدتلا هلو «هوجولا عيمج نم قلطملا

 مايقلاو هتدابعب رمأ ام دعب مث ل «هكرشي

 :لاقف «برقألاف برقألا «دابعلا قوقحب مايقلاب رمأ «هقحب

 «ميركلا لوقلاب مهيلإ اونسحأ :يأ «ائاسعإ لولا إل

 ءامهرمأ ةعاطب «ليمجلا لعفلاو «فيطللا باطخلاو

EE Aقير قلعت هل زك ماركو  
 :اعهب الإ فل مسرد تلا معزلا ةلصو

 امهالكو .ناسحالا مدعو «ةءاسالا :نادض ناسحاللو

 . هنع يهتم

 ج كلذ لمشيو ااا اأ يرل ىِذيَو#

 «لعفلاو لوقلاب مهيلإ نسحي نأب ءاودعب وأ اوبرق «براقألا

 نيذلا : يأ 4 كسلا # .هلعف وأ هلوقب همحّرب عطقي ال نأو

 ءاوس «نيملسملا ىلع قح مهلف ءراغص مهو '"”مهءابآ اودقف
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 دق ص ھر چ 7 926

 4 موب كسل و را

 اج 5 09 روڪي ت اإ

 ا اکو اها ناک ابا اوتعباف ام هنن

 اکا نیشکا 7 صادر
 د2 ص

 ندوب ایس ویک رش اک و هلا اودبعاو # © ©

 راجل او ِنيكَسَمْلاَو ىَدَتِيْلاَو نَرَفْلا ىذبَو اًندسَحِإ |
 يبكبلاب ني اصلاو جلا رام او یر قلا یز
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 نسیم هلا 2 نأ َتكَلَماَمَو ليسا ناو
aCم ىو ةر ل ب و ®  

 نوعاي و َنولَح نذل © اردو لا ناك

 هما تا بویر لإ سالا
 (©) اًئيِهَماباَدَعَيِر ملڪ ااو افق نف

 «مهرطاوخ ربجو «مهربو «مهتلافکب ءمهريغ وأ براقأ اوناك
 «مهايندو مهنيد حلاصم يف «ةيبرت نسحأ مهتيبرتو «مهبيدأتو
 ملف ءرقفلاو ةجاحلا مهتنكسأ نيذلا مهو 4ٍنيحتسلار#

 ىلاعت هللا رمأف «نونومي ْنَم ةيافك الو «مهتيافك ىلع اولصحي

 ىلع ضحلاو «مهتقاف عفدبو «مهتلخ دسب مهيلإ ناسحإلاب
 .هنم نكمي امب مايقلاو «كلذ

 :ناقح هل يذلا بيرقلا راجلا : يأ *َيَرُمْلا ىز راو

 0 «قح هراج ىلع هلف «ةبارقلا قحو «راوجلا 0

 يذلا :يأ 4شجْلأ ٍراَجلا# كلذك و فرعلا ىلإ عج
 كأ ناك مام برقا ناجلا تاك املكو ةا 0

 ءةوعدلاو ءةقدصلاو ةيدهلاب هراج دهاعتي نأ راجلل يغبنيف

 . لعف وأ لوقب «هتيذأ مدعو NIT فاطنلاو

 :ليقو ءرفسلا يف قيفرلا :ليق #يلنَجْلاب يجاصلاو#
 لمشي هنإف «ىلوأ هلعلو ءاًقلطم بحاصلا :ليقو «ةجوزلا

 .ةجوزلا لمشيو «رفسلاو رضحلا يف بحاصلا

 )١( مهؤابآ دقف نيذلا :أ يفو «ب يف اذك (۲) .نإو :ب يف .



 يف «هعم ءافولاو هل حصنلاو «هايندو هنيد رومأ ىلع هتدعاسم

 بحي ام هل بحي نأو «هركملاو طشنملاو ءرسعلاو تسلا

 دكأت ةبحصلا تداز املكو «هسفنل هرکی ام هل هركيو «هسفنل

 .دازو قحلا

 «ةبرغلا دلب يف جاتحا يذلا بيرغلا : وهو ليلا ناو

 يف هنوكو «هتجاح ةدشل نيملسملا ىلع قح هلف «جتحي مل وأ

 ‹«هدوصقم ضعب وأ هدوصقم ىلإ هغيلبتب «هنطو ريغ

 نم :يأ «كَتكَيأ كلم امر .2")[هسينأتو ءهماركإبو]

 قشي ام مهليمحت مدعو مهتيافكب مايقلاب «مئاهبلاو نييمدآلا
 هيف امل مهبيدأتو ءنولّمحتي ام ىلع مهتناعإو مهيلع

 «هبرل عضاخلا وهف تارومأملا هذهب ماق ْنَمَف « مهتحلصم

 قحتسي يذلا «هعرشو هللا رمأل داقنملا هللا دابعل عضاوتملا

 . ليمجلا ءانثلاو «ليزجلا باوثلا

 داقنم ريغ «هبر نع ضرعم دبع هنإف كلذب مقي مل ْنَمو
 هللا دابع ىلع ربكتم وه لب «قلخلل عضاوتم الو «هرماوأل

 نم تحي ال هلأ لل : لاق اذهلو «هلوقب روخف «هسفنب بجعم 3 2 .٠

 قلخلا ىلع اًربكتم «هسفنب اًبجعم :يأ كاتم َناح

 رطبلاو رخفلا هجو ىلع اهحدميو هسفن ىلع ينثي (اًروخفل
 . هللا دابع ىلع

 : يأ کک و :هلوقب كلذب مهمذ اذهلو قوقحلاب

 ساكلا َنوُرمَأَيَول ءةبجاولا قوقحلا نم مهيلع ام نوعنمي

RL AN 
 يذلا ملعلا نم : يأ 4ءٍيرصَه ني هلأ مهتا ام كيو

 2« مهنع هنومتكيف «نولهاجلا هب دشرتسيو نولاضلا هب يدتهي

 اوعمجف .«قحلا نيبو مهنيب لوحي ام لطابلا نم مهل نورهظيو

 ةراسخ يف يعسلا نيبو «ملعلاب لخبلاو «لاملاب لخبلا نيب

 اذهلف «نيرفاكلا تافص يه هذهو مهريغ ةراسخو . مهسفنأ

 اورّبكت امك : يأ «اَئيِهُم اًبَذَع َنِرْنَكَلِإ اًنْدَمَعأَو :ىلاعت لاق

 نم ‹مهريغ عنم يف اوببستو. «هقوقح اوعنمو «هللا دابع ىلع

 يزخلاو «ميلألا باذعلاب مهناهأ ءءادتهالا مدعو «لخبلا

 . ءوس لك نم مهللا كب اذايعف «مئادلا
 ناميإ مدعو : ونمو اير رع داق فلا صولا 2

 : يأ + سالا هاكر َمُهَلوَمَأ تروففني یار :لاقف ءهب

 . مهومظعيو و ‹«مهوریل

 مهقافنإ سيل :يأ 4رخألا مويا لو ِهَّللب تونوي الو
 نم اذهف :يأ «هباوث ءاجرو .هللاب ناميإو صالخإ نع اًرداص

 مو :ةيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ٤- 14۹۲
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 ونا اموات یرگشرشناو
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 کک ہرا ربانی کیسا
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 وے 0

 ايا

 @ دسار نأ َنوُديِربو ةكضلا تورش ب نكْل

 نم اونوكيل ءاهيلإ هبزح وعدي يتلا «هلامعأو ناطيشلا تاوطخ
 مهّرَأو مهل هتنراقم ببسي مهنم تردصو «ريعسلا باحصأ

 : يأ انيِرَق أَ ار ْمَل ُنطْيَشل نكي ن نسو :لاق اذهلف ءاهيلإ

 ىعسيو «هنراق ْنَم كالهإ ديري يذلا بحاصلاو نراقملا سئب

 . ىعسلا دشأ هيف

 هيلع هللا هب نم ام متكو هللا الجب لم ذم ذا امكان

 «هللا ريغل دّبعتو قفنأ ْنَم كلذكف «هبرل فلاخم «مثئآ صاع

 رمأ امنإ هللا نأل ؛ةبوقعلل بجوتسم ءهبرل صاع مثآ هنإف
 : ىلاعت لاق امك «صالخإلا هجو ىلع «هرمأ لاثتماو «هتعاطب

 لوبقملا لمعلا اذهف لأ هل َنيِسِخم هلآ وذيل الإ ر مو

 هيلع ىلاعت ثح اذهلف «باوثلاو حدملا هبحاص قحتسي يذلا

 : هلوقب

 ام انو رخل ٍوْويلَو ول م ادامو ل (۹)
 يأو «مهيلع ءيش يأ : يأ «اًميِلَع مهب هلا نکو 4 َرُْهَفَرَر

 وه يذلا هللاب ناميالا مهنم لصح ول .مهقحلت ةقشمو جرح

 هاب اوما

0 

 )١( ب شماه نم ةدايز .



 سماخلا ءزجلا

 باما نم مكن دعا كج وأ ٍرَمَس لع وأ یھ مک ناول

 ضيرملل مميتلا حابأف انين هام وذي ملك س مس وأ
 هعم قشي يذلا ضرملا ةلعلاو ءهمدعو ءاملا دوجو عم اًقلطم

 هدقف اذإف ءءاملا دقف ةنظم هنإف ءرفسلا كلذكو ءءاملا لامعتسا

 هل زاج «هوحنو برش نم «هتجاحب قلعتي ام دجو وأ «رفاسملا
 . مميتلا

 ةسمالم وأ ءطئاغ وأ لوبب ناسنإلا ثدحأ اذإ كلذكو

 ءاّرفسو اًرضح ءءاملا دجي مل اذإ مميتلا هل حابب هنإف ءءاسنلا

 .ةيالا مومع كلذ ىلع لدي امك

 لاح :نيتلاح يف مميتلا حابأ ىلاعت هللا نأ : لصاحلاو

 ةقشملا لاحو ءرفسلاو رضحلا يف اًقلطم اذهو ءءاملا مدع

 .هوحنو ضرمب «هلامعتساب
 4(ا مسل وأ» :هلوق ىنعم يف نورسفملا فلتخاو

 مميتلا زاوج يف اًّضن ةيآلا نوكتف «عاّمجلا :كلذب دارملا له

 دارملا وأ ؟ةحيحصلا ثيداحألا كلذب ترثاكت امك «بنجلل

 ةنظم ناك اذإ امب كلذ ديقيو ءديلاب سمللا درجم :كلذب

 ةيآلا نوكتف «ةوهشل نوكي يذلا سملا وهو «يذملا جورخ

 ؟كلذب ءوضولا ضقن ىلع ةلاد

 بلط بوجوب 4ام اودي ملف :هلوقب ءاهقفلا لدتساو
 نمل «دجي مل» :لاقي ال هنأل :اولاق .تقولا لوخد دنع ءاملا

 كلذب لدتساو «بلطلا دعب الإ كلذ نوكي ال لب «بلطي مل

 لب ءزوجي «تارهاطلا نم ءىشب ريغتملا ءاملا نأ ىلع اًضيأ

 ءءام اذهو 445م اود ملف :هلوق يف هلوخدل هب رهطتلا نيعتي

 .رظن كلذ يفو «قلطم ريغ ءام هنأب كلذ يف عزونو
 يذلا «ميظعلا مكحلا اذه ةيعورشم ةميركلا ةيآلا هذه يفو

 عمجأ دقو «مميتلا ةيعورشم وهو «ةمآلا هذه ىلع هللا هب نتما

 .دمحلا هللو ؛ءاملعلا كلذ ىلع

 ىلع دعاصت ام لك وهو «بيطلا ديعصلاب نوكي مميتلا نأو

 صتخي نأ لمتحيو ءال مأ رابغ هل ناك ءاوس «ضرألا هجو

 مكيِديأَو مڪه أوحَسماكا# :لاق هللا نأل ءرابغلا يذب كلذ

 .هب حسمي ال هل رابغ ال امو هَ

 يف حلا لحم ده کیا کیو اونا لوقو
 ىلع تلد امك «نيعوكلا ىلإ ناديلاو «هعيمج هجولا :مميتلا

 ةبرضب كلذ نوكي نأ بحتسيو «ةحيحضلا ثيداحألا كلذ

 مميت نأ هيفو «رامع ثيدح كلذ ىلع لد امك «ةدحاو

 .نيديلاو هجولاب «هريغ مميتك «بنجلا
 ةدئاف

 ظفح :دعاوق ثالث ىلع رودت بطلا دعاوق نأ ملعا

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت 55-44 14٤4

 دقو ءاهنع ةيمحلاو ءاهنم غارفتسالاو «تايذؤملا نع ةحصلا

 .زيزعلا هباتك يف اهيلع ىلاعت هبن
 لكألاب رمأ دقف «يذؤملا نم ةيمحلاو فا لايحب اه

 ضيرملاو رفاسملل حابأو «كلذ يف فارسالا مدعو «برشلاو
 ىلع «ندبلا حلصي ام لامعتساب ءامهتحصل اًظفح ءرطفلا

 .هرضي اًمع ضيرملل ةيامحو «لدعلا هجو

 يذأتملا مرحُملل ىلاعت حابأ دقف «يذؤملا غارفتسا امأو

 ىلع هيبنت هيفف «هيف ةنقتحملا ةرخبألا ةلازال هقلحي نأ ءهسأرب

 «ءيقلاو طئاخلاو «لوبلا نم ءاهنم ىلوأ وه ام غارفتسا

 هللا همحر ميقلا نبا كلذ ىلع هبن «كلذ ريغو «مدلاو «ينملاو

 .ىلاعت

 زوجي هنأو «نيديلاو هجولا حسم ميمعت بوجو ةيآلا يفو
 الإ ءاملا بلطب بطاخي ال هنأو «تقولا قضي مل ولو «مميتلا

 . ملعأ هللاو «بوجولا ببس دوجو دعب
 ريثك : يأ اروع ارفع ناك هلأ نإ :هلوقب ةيآلا متخ مث

 هليهستو «هب مهرمأ ام ريسيتب «نينمؤملا هدابعل ةرفغملاو وفعلا
 جرحيف «هلاثتما دبعلا ىلع قشي ال ثيحب «ليهستلا ةياغ

 . كلذب
 ةراهط عرشب ملا ة محر نأ «هترفغمو هوفع نمو

 ‹هترفخمو هوفع نمو «هلامعتسا رذعت دنع «ءاملا لدب بارتلا

 مهدعوو «هيلإ مهاعدو «ةبانالاو ةبوتلا باب نيبنذملل حتف نأ

 بارقب هاتأ ول نمؤملا نأ «هترفغمو هوفع نمو . مهبونذ ةرفغمب
 .ةرفغم اهبارقب هاتأل ءاًئيش هب كرشي ال هيقل مث ءاياطخ ضرألا

 دوراش بكا ني ابين أوو يآ ل رز مآ (47-41)
 هلل یگ كيتدنكي معا ھاو ٠ کیلا الت نأ َنوُديرَو کلا
 ءهِِضاَوَم نع ملكنا َنْوفَرَحي أوُداَه يرل نم © ايت ہلا یمگو الو
 طو ويلي يل اتع عم وع عما اتيصَعَو اتم ووي
 موا مه اربع ناک ظنوا اتعطأو اتم اولا أ وکو يدل ىف
 وثوأ» نمل مذ اذه 5ي لإ ویو دک جتك هنأ مم نکو
 رارتغالا نع هدابع ريذحت هنمض يفو بتلا ني اً

 نرش مهسفنأ يف مهنأ ربخأف «مهكارشآ يف عوقولاو «مهب
 لذبي نم راثيإ اهنورثؤيو «ةميظع ةبحم اهنوبحي : يأ هكا

 ‹ىدهلا ىلع لالضلا نورثؤيف «هبحي ام بلط يف ريثكلا لاملا
 اذه عمو «ةداعسلا ىلع ءاقشلاو «ناميإلا ىلع رفكلاو

 .4 ليتل الض نأ هودي

 نولذاب «صرحلا ةياغ مكلالضإ ىلع نوصيرح مهف
 «نينمؤملا هدابع يلو هللا ناك امل نكلو «كلذ يف مهدهج

 «لالضالاو لالضلا نم هيلع اولمتشا ام مهل نّيب «مهرصانو



 سماخلا ءزجلا

 اوقفنأو ءصالخإلا

 .قافنالاو صالخإلا نيب اوعمجف «مهيلع

 هيلع علّطي ال «هبر نيبو دبعلا نيب اًرس صالخإلا ناك املو
 ل َنكَو# :لاقف لاوحألا عيمجب هملعب ىلاعت ربخأ « هللا الإ

 . «اًميِلَع مهب

 ا كك و زك لاذع لع کک هل ل (45-140)

 ع اا ُهْندَل ني تب اهو
eee 

 وس ول لوسرلا اوصَعو اورقک
aكلذ داضي اًمع ههزنتو » 

 *(ِةَرد ٌلاَقْتم ملي اك هَل 0إ :لاقف ءريثكلاو ليلقلا ملظلا نم
 لاق امك .هتائيس يف اهديزي وأ «هدبع تانسح نم اهصقني : يأ

 ْلَمْمَي سَو ٠ ٌمَرَي ٌمْيَح ورد لام لَم نمف :ىلاعت
 As ورد لاقت

 ىلإ اهلاثمأ ةرشع ىلإ :يأ اَهْفِمَصُي ٌةَمَسَح كب ناول

 ءاهبحاص لاحو ءاهعفنو اهلاح بسحب «كلذ نم رثكأ

 ا انک و کاو اًصالخإ

 لمعلا باوث ىلع ةدايز : يأ اًميظَع اأ هل هَل ني توبوا

 ريخلاو «ريثكلا ربلا ءاطعإو ءرخأ لامعأل قيفوتلا نم ءهسفنب
 .ريزغلا

 اَنْقَِو ديه َمَم ِةَمَأ لک نم اني اإ تک : ىلاعت لاق مث

 فيكو ءلاوحألا كلت نوكت فيك : يأ اديس لوه ىلع كب

 لماك «هب مكح ْنَم نأ عمج يذلا «ميظعلا مكحلا كلذ نوكي

 ءقلخلا ىكزأ ةداهشب «ةمكحلا لماك «لدعلا لماك «ملعلا

 - اذهف !!؟هيلع موكحملا رارقإ عم «مهممأ ىلع لسرلا مهو
 ءاهلدعأو «ماكحألا معأ وه يذلا ءمكحلا - هللاو

 . اهمظعأو

 لضفلا لامكل هل نيرقم مهيلع موكحملا ىقبي كانهو

 «حالفلاو زوفلاب ماوقأ دعسي كانهو «ءانثلاو دمحلاو .لدعلاو

 باذعلاو «ةحيضفلاو يزخلاب ماوقأ ىقشيو «حاجنلاو زعلاو

 اهب معنأو هللا مهقزر يتلا مهلاومأ نم

3 ۰ ٢ ١ 

O 

 کک

% 

 . نيهملا
 : يأ وسا اًَوَصَعَو أورتك نيل دوب د ڊيمي :لاق اذهلو

 وش وَلإ# لوسرلا ةيصعمو ا هللاب رفكلا نيب اوعمج

 1 امك ءاّمدعو اًبارت نونوكيو : يأ شالا م 2

 . 4[ ٹک يم ركل لبر : ىلاعت
 ءاولمع امب هل نورقي لب :يأ اً هللا نومك الو#

 اوناك امب ءمهلجرأو «مهيديأو .مهتنسلأ مهيلع دهشتو
 وه هللا نأ نوملعيو «قحلا مهءازج هللا مهيفوي ذئموي «نولمعي

۱۹۳ 

 اوم آم اود ْمَلَ ٍ

{f تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت: -٤ 

 . نيبملا قحلا
 نإف «مهدوحجو مهرفك نومتكي رافكلا نأ نم درو ام امأف

 مهدوحج نأ نونظي نيح «ةمايقلا عضاوم ضعب يف نوكي كلذ
 تدهشو «قئاقحلا اوفرع اذإف « هللا باذع نم مهنع نغم

 نامتكلل ىقبي الو ءرمألا يلجني ذئنيح «مهحراوج مهيلع
 و ل06 عضو

 ىح ىَركش رو ةزلصصلا اورم ال اونَماء رکا اًيآكي# (1)

 ا قع ليف ناعرا ام اک
 اسا مسك زأ ٍطباَمْلا نِ مکن حا 1 25ج وا ٍرَمَس لع َوَأ ھم ی

 ا ا
 اوبرقي نأ نينمؤملا هدابع ىلاعت ىهني اروع ارفع ناك هلأ

 لماش اذهو «نولوقي ام اوملعي ىتح «یراکس مهو ةالصلا

 نم ناركسلا نكمي ال هنإف ءدجسملاك ةالصلا عضاوم نابرقل

 ةالص ناركسلل زوجي ال هنإف «ةالصلا سفنل لماشو «هلوخد

 دّدح اذهلو «لوقي امب هملع مدعو «هلقع طالتخال ؛ةدابع الو

 هذهو «ناركسلا لوقي امب «ملعلا دوجو ىلإ هايغو كلذ ىلاعت
 يف - رمخلا نإف ءاّقلطم رمخلا ميرحتب ةخوسنم ةميركلا ةيآلا

 هدابعل ضرع ىلاعت هللا نإ مث «مّرحم ريغ ناك - رمألا لوأ

 منا آمهِض له ٍرِيبَملاَو ِرْنَحْلا بع كتو : هلوقب «هميرحتب
 ىلاعت هنإ مث « ايمن نب بڪ آَمُهُمْنِإَو سال فم يڪ

 E روضح دنع رمخلا نع مهاهن

 عيمج يف قالطإلا ىلع همّرح ىلاعت هنإ

 0 شجر مزا 7 ٌريتمْلاَو رخل اإ أونما بدلا ااو

 . ةيآلا هوبا ٍنَطِيَّشل

 هنمضتل. «ةالصلا و تقو هميرحت دتشي هنإف اذه عمو
 وه يذلا ءةالصلا دوصقم لوصح دعب «ةميظعلا ةدسفملا هذه

 رمخلا نإف «بلقلا روضحو عوشخلا وهو ءاهبلو اهحور

 نم ذخؤيو «ةالصلا نعو هللا ركذ نع دصيو «بلقلا ركسي
 «طرفملا ساعنلا لاح يف ةالصلا يف لوخدلا عنم ىنغملا

 ىلإ ةراشإ هيف لعل لب «لعفيو لوقي امب هبحاص رعشي ال يذلا
 لغشي لغاش لك هنع عطقي نأ ةالصلا دارأ نمل يغبني هنأ

 يف درو امك «هوحنو ماعطل قوتلاو «نيثبخألا ةعفادمك «هركف

 . حيحصلا ثيدحلا كلذ

 ةالصلا اوبرقت ال : يأ لبس واع ال ايش کر : لاق مث
 ليبسلا رباع وهو ءلاحلا هذه يف الإ اًبتج مكدحأ نوك ةلاح

 . هيف نوثكمت الو ءدجسملا يف نورمت : : يأ

 نابرق نم عنملا ةياغ وهف متلستغا اذإف : يأ اوات ڪل

 . طقف دجسملا يف رورملا بنجلل لحيف «بنجلل ةالصلا

 و ےک ےک



 سماخلا ءزجلا

 ىدابع لاوحأ ىلوتي :يأ لَو هلا نکو :لاق اذهلو

 مهتداعس هب ام مهل رسييو ءمهرومأ عيمج يف مهب فطليو
 مهل نيبيو ؛مهئادعأ ىلع مهرصني «اًربِصت لب یگ مهحالفو
 لوصح اهيف ىلاعت هتيالوف «مهيلع مهنيعيو مهنم نورذحي ام

 .رشلا لاوز هيف هرصنو «ريخلا

 ىلع لطابلا مهراثيإو ءمهدانعو مهلالض ةيفيك نيب مث
 ءاملع مهو .دوهيلا : يأ «ًاوداَه نذل س :لاقف قحلا

 . مهنم لالضلا

 «ىنعملا وأ ظفللا رييغتب امإ 4ءِعِضاَوَم نَع لكلا دورك
 يف تركذ يتلا تافصلا ليزنت مهفيرحت نمف ءاًعيمج امه وأ

 هنأ ىلع وای دمحم ىلع الإ قدصت الو قبطنت ال يتلا .مهبتك

 مهنامتكو «هريغ اهب ديرأ لب ءاهب دوصقم الو ءاهب دارم ريغ
 .كلذ

 اولزنو «قئاقحلا هيف اوبلق «لاح رشأ ملعلا يف مهلاح اذهف

 يف مهلاح امأو 0 كلذل اودحجو «لطابلا ىلع قحلا

 انعمس :يأ هكاَئْدَصَعَو اتمت َنولوُي# مهنإف دايقنالاو لمعلا
 E ا انيصعو «كلوق

 .دايقنالا

 نع هدعبأو باطخ حبقأب ءاي لوسرلا نوبطاخي كلذكو
 انم عمسإ :مهدصق 4عَمْسَُم يع عّمسا# :نولوقيف «بدألا

 .هركت ام عمسم لب «بحت ام عمسم ريغ
 «حيبقلا بيعلاب ءةنوعرلا :كلذب مهدصق كاَنِعرَو

 رومألا نم اودارأ ام ريغل اًلمتحم ناك امل - ظفللا نأ نونظيو

 يذلا ظفللا كلذب اولصوتف «هلوسر ىلعو هللا ىلع جوري هنأ -

 «لوسرلل بيعلاو «نيدلا يف نعطلا ىلإ «مهتتسلأ هب نوولي

 اتعطو انَمَطَو متا ل : لاق اذهلف «مهنیب اميف كلذب نوحرصيو

 . «نِدلأ ىف
 مَنَ ولو :لاقف كلذ نم مهل ٌريخ وه ام ىلإ مهدشرأ مث

 امل كلذو موا مه ارح ناکک ظا ماو ان انعَطَأَو امس اولا

 يف قئاللا بدألاو باطخلا نسح نم «مالكلا اذه هنمضت

 هرمأل دايقنالاو ء هللا ةعاط تحت لوخدلاو «لوسرلا ةبطاخم

 ءانتعالاو «مهلاؤس عامسب «ملعلا مهبلط يف فطلتلا نسحو

 . مهرمأب
 مهعئابط تناك امل نكلو «هكولس مهل يغبني يذلا وه اذهف

 00 هللا مهدرطو كلذ نع اوضرعأ ءةيكز ريغ
 الإ نومو ال رقي هک هلا ممل نكلو# : لاق اذهلو «مهدانعو

 يلق

 اَمَل اًكْدَصُم ل ام انماء بتكلا وأ َنِدَلا ایا )٤۷(
2 
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 امك مهتم وآ م اَهَدْرَم اهوجو سط نأ لي نم د مُكَعَم تا 3

 لهأ ىلاعت 0 رقم را را 06 تنا بت اآنئ
 دمحم لوسرلاب اونمؤي نأ «ىراصتلاو دوهيلا نم «باتكلا

 هريغ ىلع نميهملا «ميظعلا نآرقلا نم هيلع هللا لزنأ امو ةي

 املف هب تربخأ اهنإف ءاهقدص دق يذلا ةقباسلا بتكلا نم

 .ربخلا كلذل اًقيدصت ناك هب ربخملا عقو

 اونمؤي مل مهنإف ءنآرقلا اذهب اونمؤي مل نإ - مهنإف ءاًضيأو
 ءاضعب اهضعب قدصي هللا بتك نأل .بتكلا نم مهيديأ يف امب
 ضعب نود اهضعبب ناميالا ىوعدف ءاّضعب اهضعب قفاويو

 . اهقدص نكمي ال «ةلطاب ىوعد
 مھل ثح  مُكَعَم امل اَمَل اقسم لر ا انما :هلوق يفو

 ام ببسب هيلإ نيردابم مهريغ لبق اونوكي نأ يغبني مهنأو
 ام نوكي نأ بجوي يذلا باتكلاو «ملعلا نم هب مهيلع هللا

 ناميإلا مدع ىلع مهدعوت اذهلو 0 نم مظعأ مهيلع

 اذهو (اهرابذأ ع اَهدرَتَم اًموُجَو سيطت نأ ليك نم :لاقف

 «لطابلا اورئآو ءقحلا ا ءاولمع ام سنج نم ءازج

 اوزوج ءالطاب قحلاو «اًقح لطابلا اولعجف «قئاقحلا اوبلقو



 سماخلا ءزجلا

 اهدرو «قحلا اوسمط امك «مههوجو سمطب «كلذ سنج نم

 .نوكي ام عنشأ اذهو « مهئافقأ يف لعجت نأب ءاهرابدأ ىلع

 نم مهدرطي نأب يبا بقا تمل اك مسلک وا
 نيذلا مهناوخإب لعف امك ءةدرق مهلعجب مهبقاعيو «هتمحر

 مآ نکو چنل در او مه تلق تبسلا يف اودتعا
0000 rr 0 

 نأ اس داي آد رم آَمَّنِإ# :هلوقك *اًلوُعَْم وك

 . 4 توکی
 نل كل نود ام ٌرفْثَيَو وب كرم نأ رفع ال هلآ ن ٤۵(

 ال هنأ ىلاعت ربخي (اًميِظَع امن كرد ِدَقَم هاب كرب نَمَو اک
 نود ام رفغيو «نيقولخملا نم اًدحأ هب كرشأ نمل رفغي

 هتئيشم دنع كلذو ءاهرئابكو اهرئاغص «بونذلا نم ''”كرشلا

 . هترفغم هتمكح تضتقا اذإ «كلذ ةرفغم

 اًبابسأ اهترفغمل هللا لعج دق كرشلا نود يتلا بونذلاف

 ءايندلا يف ةرفكملا بئاصملاو «ةيحاملا تانسحلاك «ةريثك

 «ضعبل مهضعب نينمؤملا ءاعدكو «ةمايقلا مويو «خزربلاو
 اهب قحأ ىتلا هتمحر هلك كلذ قوف نمو «نيعفاشلا ةعافشو

 , .ديحوتلاو نامبالا لهأ
 هسفن ىلع دس دق كرشملا ناف ءكرشلا فالخب اذهو

 هعفنت الف ءةمحرلا باوبأ هنود قلغأو «ةرفغملا باوبأ

 مهل امو اًئيش بئاصملا هديفت الو «ديحوتلا نود نم تاعاطلا

 .4 مج نص و ييي نيل ةمايقلا موي
 اًميِظَع امن ئا دق هل كرب سو :ىلاعت لاق اذهلو

 قولخملا ىّوس نمم مظعأ ملظ يأو ءاريبك اًمرج ىرتفا : يأ
 لك نم ناد ا وسلا ج ع نالا بار نک
 الو اًعفن - هدبع نّمع الضف - هسفنل كلمي ال يذلا ءهجو

 «ءيش لكل قلاخلاب - اًروشن الو ةايح الو اًنوم الو ءاّرض

 ر مج صال ينغلا ء«هوجولا عيمج نم لماكلا

 ةمعن نم ام يذلا «عنملاو ءاطعلاو ءرضلاو عفنلا هديب يذلا

 ؟ءيش ملظلا اذه نم مظعأ لهف «ىلاعت هنوف الإ نيقولخملاب
 باوثلا نامرحو باذعلاب دولخلاب هبحاص ىلع متح اذهلو

 هذهو 4راا وأم َدَّنَجْلا هع هن مح دقه هاب كرش نم ملل
 . بئاتلا ريغ قح يف ةميركلا ةيآلا

 لاق امك «هنود امف كرشلا هل رفغي هنإف «بئاتلا امأو

 ةن ني ولت ال مهيأ ع ارت ندا وابوي لقط : ىلاعت
 . بانأو هيلإ بات نمل : يأ «اعيِح بوند رعي هلأ هل هلآ

 رب هلآ لب مسن شنا نر نذل لإ رَت ملا )٥۰۰۹(

 کب رکا 0 0 نوُملَظي الو اس ا

 نوكزي نيذلل يور داس ی ا كرام

 oV-fA :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت - 5 ۱۹٩

 ْنَم لك نم «مهوحن احن ْنَمو «ىراصنلاو دوهيلا نم مهسفنأ

eنولوقي ىراصنلاو دوهيلا نأ كلذو : 

 زر قرد و 4 ت
 نم لإ َةَنَجْلا َلْخْدَي نل# :نولوقيو . 4 وسمو ول

 ءاهيلع ناهرب ال «ىوعد درجم اذهو ئر و ا لک
 ْنَم لب :هلوق يف نآرقلا يف هب ربخأ ام ناهربلا امنإو

 دعم تار رك ها يك سام ياا ووا و( ع يب سرس
 مه ال مهي ُتَوَح الو وْيَر دنع مر ہک نسم وهو هلل هجو

 وو

 نويزحم

 ري هللا لب : انه لاق اذهلو ا ماك نقلا رھن

 نع يلختلاب ءحلاصلا لمعلاو ناميالاب :يأ آسي نم

 . ةليمجلا تافصلاب يلحتلاو «ةليذرلا قالخألا

 ىلع مهنأ مهمعزب مهسفنأ اوكز نإو - مهف ءءالؤه امأو

 سيل «كلذ يف ةبذك مهنإف - مهدحو مهل باوثلا نأو «ءيش

 ال ءمهرفكو مهملظ ببسب «بيصن نيكازلا لاصخ نم مهل
 اذهو *اَليِتَق َنوُمَلَظِي اَلو# :لاق اذهلو ءمهل هللا نم ملظب

Eيذلا ليتفلا رادقم الو ءائيش نوملظي ال  

 دا خيو یدل وا «ارتلا قد

 : يأ «ّبكْلا هم لع دوشي فک رثنا» : ىلاعت 00

 نأل ؛هللا ىلع ءارتفالا مظعأ نم اذه نأل .مهسفنأ مهتيكزتب

 هيلع مه ام لعج هللا نأب رابخالا ءمهسفنأل مهتيكزت نومضم
 مظعأ اذهو ءالطاب نوملسملا نونمؤملا هيلع امو ءاّقح
 ان لطابلاو العاب قدا لج قالا بلقو .ةبدغلا

 اًبجوم ءاّنيب اًرهاظ : يأ ام امثِإ دب كوم :لاق اذهلو

 او ءةغيلبلا ةبوقعلل
AR 4بتلا نِي اًبيِصَت اوو تیا طرت د مل (هال-ه١) 7 هم س  

Az9 سم ر 8 وسلس ر رب 2  

 نم 0 ١ 3 وه او نذل ن ومو ِتوُحدَطلاَو ِتَبِجْلَا نوئمؤل ر

 e 6 وسم رار مر وك 2 ريس ع ر كم
 دي نلف هللا نعل نمو ملأ مهمل ن نذل كيلوا © اليس وسماء نبذل

 4 2 24 سم م هور لك يي ركب تہ وو 58

 مآ هيرو سال نووي ال ادق ملأ ني بيت مه مآ © اصن مل
 دع ےہ c2 ا س ع
 مها ا کک معهلتا٤ آم لع ساّنلأ 1
 7 49 رسوم سس ور 1 تكل

 نم منو دب نم فش اكلم مهسنتاءو ةمکیلاو بشکل 1
 2 ءه وحب

 چ و ت

 * نم مهنيف © اًميِظَع 3

 ممن ترس ادن أورقَك نيل أ َّنإ © د ايه موعود

 هلأ كرإ بادل اوُفوُدَيِل امر نبع ادولج مھل دب مُهدوُلُج سنت ا
 ل دا ور

 تج مهلخدنس تحلصلا ا اوما نیلا ه اًميِكَح اًريَِع اک

 هلق كل اي خل ا بي نیر کیلا اینک ني یڑک
 يبنلل مهدسحو «دوهيلا حئابق نم اذهو «اليلَط الط َمُهُلِخَدْنَو
 «ثيبخلا مهعبطو «ةليذرلا مهقالخأ نأ «نينمؤملاو ك

 ناميالاب هنع ضوعتلاو هلوسرو هللاب ناميالا كرت ىلع مهلمح



 هال-هأ :تايآلا «ءاسنلا ةروس ريسفت € 1۹۷ سماخلا ءزحلا

 وأ هللا ريغل ةدابع لكب ناميالا وهو «توغاطلاو تبجلاب
 . هللا عرش ريغب مكح

 ةعاطو هيا ريغ ةدابعو «ةناهكلاو رحسلا كلذ يف لخدف

 مهلمح كلذكو «توغاطلاو تبجلا نم اذه لك «ناطيشلا

 ةدبع - هللاب نيرفاكلا ةقيرط اولضف نأ ىلع ءدسحلاو رفكلا

 «أاررفك نبر نولوقيو# :لاقف نينمؤملا قيرط ىلع - مانصألا
 الوعل :ناميالل اًضغبو «ةنهادمو مهل اقامت «مهلجأل : يأ
 ءمهجمسأ امف ءاًقيرط :يأ اليس اونها يذلا ّنِم ىذه

 !!مهلوقع لقأو «مهدانع دشأو

 !!؟ميمذلا يداولاو «ميخولا كلسملا اذه اوكلس فيك

 لخدي وأ «ءالقعلا نم دحأ ىلع جوري اذه نأ اونظ له

 . ءالهجلا نم ٍدحأ لقع

 ماقتساو «ناثوألاو مانصألا ةدابع ىلع ماق نيد لضفي لهف

 نم ريثك لالحإو «ثئابخلا ةحابإو «تابيطلا ميرحت ىلع

 قلاخلا ةيوستو «قلخلا. نيب ملظلا ةماقإو «تامرحملا

 ىلع ماق نيد ىلع «هبتکو ءهلسرو ءهللاب رفكلاو ؛نيقولخملاب
 رفكلاو نالعالاو رسلا يف هلل صالخالاو «نمحرلا ةدابع

 ىلعو «نيبذاكلاو «دادنألاو «ناثوألا نم هنود نم دبعي امب

 «مئاهبلا ىتح «قلخلا عيمج ىلإ ناسحالاو «ماحرألا ةلص

 ءملظو ثيبخ لك ميرحتو «سانلا نيب طسقلاو لدعلا ةماقإو

 نم الإ اذه لهف لامعألاو لاوقألا عيمج يف قدصلاو

 .نايذهلا

 مهفعضأو «سانلا لهجأ نم امإ لوقلا اذه بحاصو

 .قحلل ةمغارمو ءاّدرمتو اًدانع مهمظعأ نم امإو ءالقع

 1 َكيلوأ# : :مهنع ىلاعت لاق اذهلو «عقاولا وه

 EE E a يأ درا متم

 موقيو ءهالوتي :يأ 4اي مل رج نك هلآ نع نمو
 E ديت ست

 ْنَم ىلع اوءاش ْنَم نولضفيف : يأ ملأ ني بيي مك مال
 ريبدت يف هلل ءاكرش نونوكيف ءمهئاوهأ درجمب ءاوءاش

 اذهلو «لخبلا دشأ اولخبو اوحشل كلذك اوناك ولف «ةكلمملا

 َنْويَوُي الإ كلملا نم بيصن مهل ناك ول :يأ 4و :لاق

 ةدشب «مهل فصو اذهو ءالیلق الو اش : يأ ارم سالا

 جرخأو شا كلمل كراشملا مهكلم دوجو ريدقت ىلع «لخبلا

 . دحأ لك دنع هراكنإ ررقتملا ماهفتسالا جرخم اذه

 له : يأ 4 ولْصضَم نم هلأ ُمُهلَتاَء ام لع سالا دود ما

 ْنَم نولضفيف ءهلل ءاكرش مهنوك مهلوق ىلع مهل لماحلا
 لوسرلل دسحلا كلذ ىلع مهل لماحلا مأ ؟اوءاش

  ۸۷ ENادو 7

 س, کک ی مول کی دھکا
 مآ © يفت سالا نونو ادو ملامت مآ
 اناء دقق لصف نم هلآ 2 کااعلان مس جس رنا حسي رک لس 7 7<

 ©9 ًميِظَحاَكْلُم مهي باو محلا بتكلم تملا

 ريوس تھم م 4 £ ا OL ومدي نم ميف
 تيما 0ك ف ورس اتتا ورک ندا 9
 لاکا َدَعْلأ أوقو ديل اهریعا دو ولج مھل دب مه دوج

SA E A eT 
 27 دل دوس بق نم ىر ین 0

 وے ر وو ے۶

 نام 3 اليل اط مهل دو اا

 KS 2 إ واهله تملا اوون نأ رمايه
 ايسكو ویا نیل دملا وكت ایا ا

 ا
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 وناوي هلام را ونساء نی ياارب 8 2 CS ر ص ا
 هر و وب 2 32 < هم
 م 1إةودرف 0 ہک ناق ورمل

 سڪ اي كل م 1 ر2 يد چ <2

 9 ليو و خال اوو يلاو هللأي نونمؤت
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 * ًميِظَع الم متنا و ةمکیاو بنِكْلا ١ مهل لاء ایت

lsءةوبنلا نم «هتيرذو 1 هب ها ا ام  
 هئايبنأ نم ءهاطعأ نم هاطعأ يذلا كلملاو «باتكلاو

 هدابع ىلع اًرمتسم لزي مل هماعنإف ««نامیلس» و «دواد» ک

 «كلجلاو لاو ةر ا هاف رر كك ولا
 ‹هللاب ةفرعم مهمظعأو «مهلجأو ءقلخلا لضفأ الب دمحمل

 !!؟هل مهاشخأو

 ةداعسلا كلذب لانف هِي دمحمب : يأ ب َمَماَم ْنَم ميت

 ءادانع ii س ن مهو يورخألا حالفلاو ءةيويندلا

 وه ام اهبئاصمو ايندلا ءاقش نم مهل لصحف ءاًدسحو ءاّيغبو

 . مهيصاعم راثآ ضعب

 ةوبن دحجو « هللاب رفك ْنَم ىلع رعست اَ مهب گول
 . ةرفكلا فانصأ نم و ا

 يأ از ملم نرس اتا اورق نأ ی :لاق اذهلو
 .ةرارحلا ةديدش «دوقولا ةميظع



 سماخلا ءزجلا

 ع ا و اهي اًدولج مهل تقرتحا : يأ «مهدولج تمي 8

 رركت امكو «غلبم لك مهنم باذعلا غلبيل : يأ بادل اوقوُديِل

 مهيلع ررك ؛ةيجسو مهل اًفصو راصو «دانعلاو رفكلا مهنم

 4اك اربع ناک هلآ تإ :لاق اذهلو ءاقافو ًءازج باذعلا

 هباوثو «هرمأو هقلخ ىف ةمكحلاو «ةميظعلا ةزعلا هل :يأ

 1 . هباقعو

 أوليعو» هب ناميالا بجوأ امو ءهللاب : يأ أنما ياو
 ىَرَي تلج ٌرُهِجْدْنَسا» تابحتسملاو تابجاولا نم #ٍتَحِلصل

 نم : يأ 4ةَرَهطُم جوزأ ابف ملل اب اهي رل رہنا اهي ني
 ءاسن نم نوكي اممو «ميمذلا قلخلاو «ةليذرلا قالخألا

 . يلع ال َمُهَِجَدْنَوأل بيعو سند لك نم ءايندلا
 رض را رع سلا مج مرج مم مدربا < رضوا رم 2 4

 2 الو اهله لإ تكمألا ودون نأ گرمای هلا نل (09258)

ie 2» 2و ا ع ريم 4 وچ هورس €  
 نك هلأ نإ ب كظعي ابن هلا نل لدعلاپ اوم نأ سالا نيب متمکڪ

 ر
 e 07 0 هر ريد 4 هليل ام ل تم دوور ر ر

 ألا وأو وسلا اوعيطأو هلأ اوعيطأ انماء نذل اأ © اصب امي
E f e Eيو رو ءو رش همس  

 لب نونو مك نإ لوسرلاو هلا ىلإ هودرف ءىس يف محل ناف کنم
1 

< 

 نمتؤا ام لك :تانامألا (ايرأت ٌُنَسْحأَو ريح َكِلَد خلا ووو
 ةلماك : يأ اهئادأب هدابع هللا رمأف هب مايقلاب رمأو ناسنالا هيلع

 لخديو ءاهب الوطمم الو ءةسوخبم الو ةصوقنم ال ءةرفوم

 تارومأملاو ؛رارسألاو «لاومألاو تايالولا تانامأ كلذ يف

 . هللا الإ اهيلع علطي ال يتلا

 اهظفح هيلع بجو ؛ةنامأ نمتؤا نَّم نأ ءاهقفلا ركذ دقو

 ؛اهظفحب الإ اهؤادأ نكمي ال هنأل :اولاق ءاهلثم زرح يف

 ٤ . كلذ بجوف
 عفدت ال اهنأ ىلع ةلالد اهلها کړ :ىلاعت هلوق يفو

 مل اهبر ريغل اهعفد ولف ؛هتلزنمب هليكوو «نمتؤملا ريغل ىدؤتو

 . اهل اًيدؤم نكي
 لمشي اذهو 4ِلدَمْلاِ كح نأ يالا نیب مُسَمَكَح ادو

 نم ليلقلا «ضارعألاو «لاومألاو ءءامدلا يف مهنيب مكحلا

 يلولاو ءرجافلاو ٌربلاو «ديعبلاو بيرقلا ىلع «ريثكلاو كلذ
 7 وه «هب مكحلاب هللا رمأ يذلا لدعلاب دارملاو ءودعلاو

 اذهو ءماكحألاو دودحلا نم «هلوسر ناسل ىلع هللا هعرش

 ةنسح رماوأ هذه تناك املو «هب مكحيل «لدعلا ةفرعم مزلتسي

 اذهو ابيب امي نك هلأ لإ ب کیی ای هلآ نل : لاق «ةلداع

 «نيرادلا حلاصم ىلع اهلامتشال هيهاونو هرماوأل هللا نم حدم

 ىفخت ال يذلا ريصبلا عيمسلا اهعراش نأل ءامهراضم عفدو

 .نوملعي ال ام دابعلا حلاصمب ملعيو «ةيفاخ هيلع

 ءامهرمأ لاثتماب كلذو «هلوسر ةعاطو هتعاطب رمأ مث

 يلوأ ةعاطب رمأو ءامهيهن بانتجاو «بحتسملاو بجاولا

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ١۸-٦٠ ۹۸

 «ماكحلاو ءءارمألا نم «سانلا ىلع ةالولا :مهو ءرمألا

 الإ مهايندو مهنيد رمأ سانلل ميقتسي ال هنإف «نيتفملاو

 نكلو «هدنع اميف ةبغرو «هلل ةعاط مهل دايقنالاو مهتعاطب

 ةعاط الف «كلذب اورمأ نإف هللا ةيصعمب اورمأي ال نأ طرشب

 فذح يف رسلا وه اذه لعلو «قلاخلا ةيصعم يف قولخمل

 نإف «لوسرلا ةعاط عم هركذو «مهتعاطب رمألا دنع «لعفلا

 امأو هللا عاطأ دقف هعطي ْنَمو هللا ةعاطب الإ رمأي ال لوسرلا

 . ةيصعم نوكي ال نأ مهتعاطب رمألا طرشف ءرمألا ولوأ

 نيدلا لوصأ نم ؛هيف سانلا عزانت ام لك درب رمأ مث

 ةَتسو هللا باتك ىلإ :يأ ءهلوسر ىلإو هللا ىلإ «هعورفو

 امإ «ةيفالخلا لئاسملا عيمج يف لصفلا امهيف نإف ؛هلوسر

 وأ «موهفم وأ «هيبنت وأ «ءاميإ وأ ؛امهمومع وأ ءامهحيرصب

 هلوسر ةّنّسو هللا باتك نأل ؛ههبشأ ام هيلع ساقي «ىنعم مومع

 امهيلإ درلاف ءامهب الإ ناميالا ميقتسي الو «نيدلا ءانب امهيلع

 وواو واب نومو مك نإ :لاق اذهلف ءناميالا يف طرش
 سيلف عازنلا لئاسم امهيلإ دري مل ْنَم نأ ىلع كلذ لدف أ

 . اهدعب ةيالا يف ركذ امك ,توغاطلاب نمؤم لب «ةقيقح نمؤمب
 «اكيِوأت ُنَسَحُكَو يڪ هلوسرو هللا ىلإ درلا :يأ 4كلدل

 اهحلصأو ءاهلدعأو ماكحألا نسحأ هلوسرو هللا مكح نإف

 . مهتبقاعو مهايندو مهنيد رمأ يف سانلل

 لأ امي انماء هنآ و تسلا لإ رک لاو اا

 و ترفل ىلإ وكاتب نأ ودير كِل نع كرا امو كبل
 9 ر7 + 4 aT ر 6 عسر < مرو + 2 ی ل یا ی

 0 اًديِعَب اللص َمُهْلِضي نأ ُنطْيَسلَ دريو دهب أورْتكَي نأ اورم

 ةيقفكملا يأ لوسا ىلإ هلآ درن آم لإ اولاَعت م بق ادل
 امي بيس مسا اإ تكف © ادو كع وشب
 انسخ لإ ترآ نإ کاب توشی واج مث مهیا تمد

e 
 ىلاعت بجعي «اًعيلب الرف ٌمهِسْفنأ ف رل لقو َمُهظِعَو مَنَ

 امب نونمؤم 4َمُهَّنَأ َنوُمْعْرَي تلا # نيقفانملا ةلاح نم هدابع
 لإ ومكاتب نأ دودي اذه عمو .هلبق امبو لوسرلا هب ءاج

 . توغاط وهف هللا عرش ريغب مكح نم لك وهو تول
 اذه عمتجي فيكف 4دب اركي نأ اوري د مهنأ لاحلاو

 يف هميكحتو هللا عرشل دايقنالا يضتقي ناميالا نإف ؟ناميالاو

 مكح راتخاو «نمؤم هنأ معز نمف «رومألا نم رمأ لك

 نم اذهو «كلذ يف بذاك وهف هللا مكح ىلع توغاطلا

 نأ ُنطِيَّشلَأ دريو :لاق اذهلو .مهايإ ناطيشلا لالضإ
 . قحلا نع 4اًديَِب ادص مهل

 مهما 15إ» نيلاضلا ءالؤه لاح نوكي 4تنكتإل



 580514 :ناتيآلا ءاسنلا ةروس ريسفت ٤- 1۹۹ سماخلا ءزجلا

 ميكحت اهنمو .يصاعملا نم مهيأ ك فمف امسي ةد

 . ؟توغاطلا

 ¥ : :نولوقيو ٠ مهنم ردص امل '”نيرذتعم 4 واج رو

 الإ كلذ يف اندصق ام : يأ «اًَقيِفْوَتَو اًننَسَحِ هَل ادر

 يف ةبذك مهو «مهنيب قيفوتلاو نيمصاختملا ىلإ ناسحإلا
 َنَمْو# هلوسرو هللا ميكحت ناسحالا لك ناسحالا نإف ؛كلذ

 . لوقو وقل امك ولأ نم نسا

 م رهو يف ام هل معي تل َكيتلْوأل :لاق اذهلو
 لابت اتال : أ 4َ ضرَعأ» ءيسلا دصقلاو قافنلا نم : يأ

 : يأ «َمُهَظِعَو# هوفرتقاو هولعف ام ىلع مهلباقت الو مهب
 تل هلل دايقنالا يف بيغرتلا عم «ىلاعت هللا مكح مهل

 . هكرت نم

 اًرس مهحصنا :يأ (اًعيلب رق مهينا ف هَل لقوا

 مهرجز يف غلابو دوصقملا لوصحل حجنأ هنإف «مهنيبو كنيب
 فرتقم نأ ىلع ليلد اذه يفو ءهيلع اوناك اًّمع مهعمقو

 يف غلابيو ءاّرس حصني هنإف ءهنع ضرعأ نإو «يصاعملا

 .هب دوصقملا لوصح نظي امب «هظعو
 يلا تدب عيل الإ ٍلوُسَر نِ اَمْلَسَرَأ امو (190:74)

 رعتسأو هلأ اورفعتسا كواكب مشا ومل ذإ مها ولو
 كوس ل َكَيَرَو د كس ار ال ل ذك

 تش يف ءاريخ ىلاعت ربخي كلم سي ا
 ةياغلا نأو ءهل دايقنالاو «لوسرلا ةعاط ىلع ثحلاو ءرمألا

 لإ لسرملا مهل داقني «نيعاطم اونوكي نأ لسرلا لاسرإ نم
 «نيمظعم اونوكي نأو «هنع اوهنو «هب اورمأ ام عيمج يف

 . "”عاطملل عيطملا ميظعت

 اميفو « هللا نع هنوغلبي اميف «لسرلا ةمصع تابثإ اذه يفو
 الولف ءاًقلطم مهتعاطب رمأ هللا نأل ؛هنع نوهنيو هب نورمأي

 . اًقلطم كلذب رمأ امل ءأطخ وه ام نوعرشي ال نوموصعم مهنأ

 ءاضقب ةرداص عيطملا نم ةعاطلا : يأ 4وَّنَأ ندب :هلوقو

 ةناعتسالا ىلع ثحلاو ءردقلاو ءاضقلا تابثإ هيفف «هردقو هللا

 عيطي نأ - هللا هني مل نإ - ناسنالا نكمي ال هنأ نايبو ءهللاب

 .:لويمرلا

 فرتقا نمل هتوعدو «هدوجو ميظعلا همرك نع ربخأ مث

 راو :لاقف هللا اورفغتسيو ءاوبوتيو اوفرتعي نأ - تائيسلا

 «مهبونذب نيفرتعم :يأ كولا ْمُهَشَنأ امل ذإ مم
 ا

 ابار هلا اودی نزا غمت ئاو هلل ارتتا

  A۸ N XSال 7
 RT f 0ع سال حر 1 وے مص چ

 كلٍ لز امبأونم ا نومعر لآ لإ رتملأ
 2 1ك 00 ر ر

 ِتوُعدطلأ َلِإْأ تین ودیر كَم نم لزا امو
 وب يع ¢ 7 ار هوو 0

 2216 مك 0

  eَنيَقْفَ و 2 00

 یاش تنا تگک © اوس
 ماس

 ان 2 نإ هاب توم ك كوماج اج مث مهي ِديأ تم دق
 و > 1 ہے ےس

 SOZ 2 42 هللأملعي تذل اک ذأ 69 اًفيِف وذو اًنلسحإ

> A ا 9-0 1 ھے 5 sk > ا ٠. 

 اف مهبولق يف 0 4 00

0 

|: 0 

 تزال كرو لم ایک اک وب اوچا f ل هس
 دیا e ميد

 SRA 0724 رع و َتَيَصَفاَن ا 5 مينا

 لوبقب مهمحرو «مهملظ هترفغمب مهيلع باتل : يأ «اًميِحَر
 ! ءيجملا اذهو ءاهيلع باوثلاو ءاهل قيفوتلاو ةبوتلا

 «كلذ ىلع لدي قايسلا نأل ؛هتايحب صتخم ب لوسرلا

 دعب امأو «هتايح يف الإ نوكي ال لوسرلا نم رافغتسالا نوكل
 . كرش كلذ لب ءىش هنم بلطي ال هنإف ءهتوم

 اومكحي ىتح نونمؤي ال مهنأ ةميركلا هسفنب ىلاعت مسقأ مث

 ةدنتسم الإ نوكت ال اهنإف «عامجإلا لئاسم فالخب «فالتخا

 جرحلا يفتني ىتح ميكحتلا اذه يفكي ال مث .ةتسلاو باتكلل

 «ضامغإلا هجو ىلع هنومكحي مهنوكو «قيضلاو مهبولق نم

 حارشناب ءاّميلست همكحل اوملسي ىتح « كلذ يفكي ال مث

 . نطابلاو رهاظلاب دايقناو «نسفن ةنينأمطو ءردص

 هذه لمكتسا نمف .ناسحالا ماقم يف ميلستلاو «ناميالا

 « عيطملل عاطملا ميظعت : نيتخسنل دلا يف (۲) . نيرذعتم : نيتخسل دلا يف )١(

 ميظعت : ىلإ ةيفلسلا ةعبطملا قيرط نع ب يف تلدع دقو «ملق قبس وهو
 . ميكحتلا اذه :ب يف (۳) . عيطملا نم عاطملا

5 



 سماخلا ءزجلا

 كرت نمف ءاهلك نيدلا بتارم لمكتسا دقف ءاهلمكو «بتارملا
 عم هكرت ْنَّمو ءرفاك وهف هل مزتلم ريغ روكذملا ميكحتلا اذه
 . نيصاعلا نم هلاثمأ مكح هلف همازتلا

 أ مكتشنا النقا نأ مع ابتک اا ولو (18-)
 طوب ام اوم مآ وکو من لیک الإ ولم اک مرتو ني ئجرخا 4 رع سس م رص ج ر

 ر ووك و 7
 أ اند ني مهين ىلا ل 7

 بتك ول هنأ ىلاعت ربخي هاَميِقَتْسُم اًطْررص مهي © اًميِظَع
 «سوفنلا لتق نم «سوفنلا ىلع ةقاشلا رماوألا هدابع ىلع
 ءرداتلاو مهنم ليلقلا الإ هلعفي مل ءرايدلا نم جورخلاو

 هب مهرمأ ام ريسيت ىلع هوركشيلو «مهبر اودمحيلف
 . اهلعف قشي الو «دحأ لك ىلع لهست يتلا

 هيف وه ام دض دبعلا ظحلي نأ ىغبني هنأ ىلإ ةراشإ اذه ىفو

 اًركشو اًدمح دادزيو كا دال هلع نحت تاه وركملا

 .هبرل
 مهيلع فظو ام :يأ «هب نوظعوي ام اولعف ول مهنأ ربخأ مث

 هب مايقلل مهسوفن اورفوو «مهممه اولذبف «هبسحب تقو لك يف

 اونوكي ملو «هيلإ اولصي مل امل مهسوفن حمطت ملو «هليمكتو
 يتلا ةلاحلا ىلإ رظني نأ دبعلل يغبني يذلا وه اذهو «هددصب

 لصي ىتح ءائيشف اًئيش جردتي مث ءاهلمكيف ءاهب مايقلا همزلي
 . ايندلاو نيدلا رمأ يف لمعلاو ملعلا نم هل ردق ام ىلإ

 ملو «هيلإ لصي مل رمأ ىلإ هسفن تحمط نم فالخب اذهو

 «ةمهلا قيرفت ببسب كلذ ىلإ لصي داكي ال هنإف «دعب هب رمؤي
 ىلع مهل لصحي ام بتر مث «طاشنلا مدعو «ءلسكلا لوصحو

 :رومأ ةعبرأ وهو «هب نوظعوي ام لعف
 اوناكل : يأ «مُهَّل ارح ناكل :هلوق يف ةيريخلا (اهدحأ)

 اورمأ يتلا ريخلا لاعفأ نم «مهفاصوأب نيفصتملا رايخألا نم

 ءيشلا توبث نأل ؛رارشألا ةفص كلذب مهنع ىفتناو : يأ ءاهب

 .هدض يفن مزلتسي
 تبثي هللا نإف «هتدايزو تابثلاو ثيبثتلا لوصح (يناثلا)

 امب مايقلا وه يذلا «ناميالا نم هب اوماق ام ببسب اونمآ نيذلا

 يف نتفلا دورو دنع ءايندلا ةايحلا يف مهتبثيف .هب اوظعو

 وقوي قنا مولا مح اعملو «يهاونلاو ءرماوألا

 ءاهلعف سفنلا يضتقت يتلا ءرجاوزلا كرتو ءرماوألا لعفل

 تيبثتلل قفويف ءدبعلا اههركي يتلا «بئاصملا لولح دنعو

 .ركشلل وأ ءاضرلل وأ ربصلل قيفوتلاب
 تابثلا هل لصحيو «كلذب مايقلل هللا نم ةنوعم هيلع لزنيف

 .ربقلا يفو توملا دنع «نيدلا ىلع

 ىلع نرمتي لازي ال هب رمأ امب مئاقلا دبعلا نإف اًضيأو

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ٠١-۷٠

 ل ادت
EKE 
 ا

 o قص لع 2س

 وأموت من یل
e7  

 ©9 یارب مهنبه 6 اًميِظَع اج اتد <
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 وعم

 مولعة معن ارا كهل وسلا هک
 و ا کھ ا 0 هس سم 0

 گورا
 سے هه ےس

2 0 5 

 م د ا

 ل تامل کالو وأ تاب

 ل دعها ہعنآ دقاق
 3 كال ماتا ©

 يس ل
e 

 ا e حدو 5 ام

 ءاهلاثمأ ىلإو اهيلإ قاتشيو ءاهفلأي ىتح «ةيعرشلا رماوألا

 .تاعاطلا ىلع تابثلا ىلع هل ةنوعم كلذ نوكيف

 يف : يأ 4ًميِظَع ارب اَندَل ني مهبل الو : هلوق (ثلاثلا)
 نمو «ندبلاو «بلقلاو حورلل نوكي يذلا «لجآلاو لجاعلا

 رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال امم ميقملا ميعنلا

 .رشب بلق ىلع
 دعب مومع اذهو «ميقتسم طارص ىلإ ةيادهلا (عبارلا)

 اهنوك نم «ميقتسملا طارصلا ىلإ ةيادهلا فرشل «صوصخ
 فقوتو «هب لمعلاو «هب هراثيإو هتبحمو «قحلاب ملعلل ةنمضتم

 « ميقتسم طارص ىلإ يده نمف «كلذ ىلع حالفلاو ةداعسلا

e0  
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 22 هَ مآ بَل أ ت کیک لوسرلاو هللا )۷۰۹(

 رر lk هرم

 َكيِلْوَأ سحر و سلما ءادهشلاو ا ا ن ميل

 لک :يآ ایل دب یگ أ جري م ُلْضَفْلا َكِلَذ © اًقيِفَر

 هنلع هيج اولا ر كلاي یا هلوسرو هللا عاطأ ْنَم

 لع هَل هلل مآ هلا مم كهوف ريبكو ريغصو ىتنأو ركذ نم

 ةداعسلاو «حالفلاو لامكلا ي يضتقت يتلا ةميظعلا ةمعنلا : يأ



 سماخلا ءزجلا

 مهليضفتب مهصتخاو «هيحوب هللا مهلضف نيذلا 4َنِييلَأ ني

 *«َنِتِبرَصأَوأ# ىلاعت هللا ىلإ مهتوعدو ءقلخلا ىلإ مهلاسرإب
 «قحلا اوملعف لسرلا هب تءاج امب مهقيدصت لمك نيذلا مهو

 ىلإ ةوعدو الاحو المعو اًلوق هب مايقلابو «مهنيقيب هوقدصو
 «هللا ةملك ءالعإل هللا ليبس يف اولتاق نيذلا ہلا ا

 تحلصف «مهنطابو مهرهاظ حلص نيذلا سلاو اولتقف
 ينو ءالزه :عم ناك ىلاعت هللا خطأ نم لكف < «مهلامعأ

 تانج يف مهب عامتجالاب «اًنيِفَر َكِيلْوأ نحر مهتبحص
 ك3ل نيملاعلا بر راوج يف مهبرقب سنألاو «ميعنلا

 كلذل مهقفو يذلا وهف ا ب ترم# هولان يذلا 4 ٌلَْضَمْل

 . مهلامعأ هغلبت ال ام باوثلا نم مهاطعأو «هيلع مهناعأو

 مهنم قحتسي ْنَمو «هدابع لاوحأ ملعي (اًسيلَع هَل كو
 ًاطاوت يتلا ةحلاصلا لامعألا نم هب ماق اهب ليزجلا باوثلا

 . حراوجلاو بلقلا اهيلع
E ۷۱(وأ ت اون مسرد اذ وشما 5  

 معن دَ لاق م تص OA م

 کک َنيِلَو © اديس ْمُهَعَم نأ ل ل خم

 ودك َمُهَعَم تک یک دوم و کب یک 1 16 رک
 وَلا ليس ىف ليتم © اًميِظَع اروف
 َقْوََص بلقب وأ ْلَتقبم هلل ليس ىف لتي نمو خاب اد
 نم مهرذج ذخأب نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي 4مِظَع اَ هيَ

 يتلا بابسألا عيمجب ذخألا لمشي اذهو «نيرفاكلا مهئاذعأ

 لامعتسا نم مهتوقو مهركم عفدتسيو مهلاتق ىلع ناعتسي اهب
 ملعتو «بوكرلاو يمرلا ملعتو «قدانخلاو نوصحلا
 مهلخادم فرعي هب امو كلذ ىلع نيعت يتلا تاعانصلا

 - هللا ليبس يف ريفنلاو مهركمو مهجراخمو
 وأ ةيرس رفنت نأب نيقرفتم : يأ 4 ِتاّث أوراكل : لاق اذهلو

 ةحلصملل عبت اذه لكو 4اَعيِمَج أورِفنَأ وأ مهريغ ميقيو شيج
 هلوق ريظن ةيآلا هذهو «مهنيد يف نيملسملل ةحارلاو ةياكنلاو

 . (ةَّوف ني مّتعطَتْسأ ات مهل ودوار : ىلاعت

 :لاقف داهجلا نع نيلساكتملا ناميالا ءافعض نع ربخأ مث

 نع لقاثتي : يأ دب سلال نونمؤملا اهيأ : يأ كتم نول
 . حيحصلا اذه ءاّئبجو اًروخو اًمعض هللا ليبس يف داهجلا

 ءالؤهو «لاتقلا نع هدهزي يأ «هريغ نئطبيل :هانعم ليقو

 :نيهجول «ىلوأ لوألا نكلو نوقفانملا مه

 .نينمؤملل باطخلاو كنم :هلوق : امهدحأ

 ميو مكي كك مل ناگ ۾ :ةيآلا رخآ يف هلوق :يناثلاو
 راف يس

 ٠ 4 هدوم

 مسا

 رَ
 ول هلل

E 
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 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ۷١-۷٤ ۲۹١

 نيبو مهنيب هللا عطق دق نيقفانملاو نيكرشملا نم رافكلا نإف
 نينمؤملا نإف «عقاولا وه اذه نإف ءاّضيأو «ةدوملا نينمؤملا

 لامك كلذ مهل بجوأ «مهناميإ يف نوقداص :نيمسق ىلع

 مهعم راصف مالسالا يف اولخد ءءافعضو داهجلاو قيدصتلا

 ِتَلاَث8 :ىلاعت لاق امك داهجلا ىلع ىوقي ال .فيعض ناميإ

 . تايآلا رخآ ىلإ 4مل الوم نیکو اوو مَ ل انما بارلا
 نأو ءمهدصاقم ةياهنو «نيلقاثتملا ءالؤه تاياغ ركذ مث

 4 هَيِهُم صا ن :لاقف اهماطحو ايندلا مهدصق مظعم

 اوال سنبل نف مالح هاي الا رار «لتقو «ةميزه : يأ
 . مكحلا نم كلذ يف هلل امل

 ْمُهَعَم كأ ل ْدِإ ع هل معآ دمه فلختملا كلذ 4َلاَث#

 0 هلقع فعض نم ىأر اديس

 يه ةيقيقحلا ةمعنلا نأ ردي ملو «ةمعن ةبيصملا كلت هيف يذلا

 اهب ملسيو «ناميالا ىوقي اهب يتلا ةريبكلا ةعاطلا هذهل قيفوتلا

 «باوثلا ميظع اهيف هل لصحيو «نارسخلاو ةبوقعلا نم دبعلا
 ءاليلق حارتسا نإو هنإف يا امأو «باهولا ميركلا اضرو

 لصحي ام هتوفيو «ةميظع مالآو «ليوط بعت هبقعي هنإف

E 
 ةمينغو رصن : يأ 4لا ني لصف كبلصأ نولو :لاق مث

 ت ےک تقي ر کک 1< 3 16 12
 ايلا نسل رضاح هنأ ىنمتي : يأ 4اًمِيِظَع اًرَوه دوما

 ايا« ءمكنم سيل هنأك «كلذ ريغ يف دصق الو «ةبغر هل سيل

 نم “يتلا ةيناميالا ةدوملا هنيبو مكنيب الو !نينمؤملا رشعم

 عفدو ءمهحلاصم عيمج يف نوكرتشم نينمؤملا نأ اهاضتقم

 نم «مهريغ دي ىلع ولو ءاهلوصحب نوحرغي . مهراضم
 يف اًعيمج نوعسيو ءاهدقفب نوملأيو «"”نينمؤملا مهناوخإ

 ايندلا ىنمتي يذلا اذهف «مهايندو مهنيد هب نوحلصي رمأ لك

 .ةروكذملا ةيناميالا حورلا هعم تسيل « طقف
 قلغي الو «هتمحر مهنع عطقي ال نأ هدابعب هللا فطل نمو

 ىلإ هاعدو هرمأ «قيلي ام ريغ هنم لصح نم لب ءاهباوبأ مهنع

 «صالخالاب ءالؤه رمأ اذهلف ءهسفن ليمكتو هصقن ربج

 نيل ها ليس ىف ليعلن :لاقف هليبس يف جورخلاو
 هذه يف لاوقألا دحأ اذه ورجل دلا َةزَيَحْلا كوردي

 .اهحصأ وهو «ةيآلا
 ولماكلا نونمؤملا «هللا ليبس يف لتاقيلف «هانعم نإ :ليقو

 َةرَيَحْلا رور نیلا مهناميإ يف نوقداصلا «ءناميالا

 هريغ دي ىلع : نيتخسنلا يف (۲) . يذلا :نيتخسنلا يف )١( .هناوخإ نم



 VA-Vo :تايآلا «ءاسنلا ةروس ريسفت - حسد د ۲ سماخلا ءزجلا

 ناک نطيل دیک َّنِإ طبل اوا العم تولا لس ى وق ةبغر ةرخآلاب اهنع ةبغر ءايندلا نوعيبي ىأ و اب ايدل

 . «اًقيِعَص . اهيف

 دق نيذلا مهنأل ؛باطخلا مهيلإ هجوي نيذلا مه ءالؤه نإف

 نم مهعم امل ءادعألا داهج ىلع اهونطوو ءمهسفنأ اودعأ

 .كلذل يضتقملا ماتلا ناميالا
 ءاودعق وأ اوجرخ مهب أبعي الف ءنولقاثتملا كئلوأ امأو

 ندا َّنإ اوني ال وأ وب اوما لق :ىلاعت هلوق ريظن اذه نوكيف

 رخآ ىلإ اديس ناقذأل ورخ مع كني اإ ولن نم ملا وأ
 .تايآلا

 اهب اوسي اًمْرَه اي اَنكَو دق لوھ اي َرْثكي نإت :هلوقو
 دهاجملاو لتاقملا لتاقيلف :ةيآلا ىنعم نإ : ليقو *تيرفكب

 اذه ىلع نوكيف «ةرخآلاب ايندلا ةايحلا نورشي نيذلا رافكلل

 . ةيلوعفملا ىلع بصن لحم يف «نيذلا» هجولا

 هب هللا رمأ دق ءاًداهج نوكي نأب وَلا ليس ف لِ نمو
 هللا هجو اًدصاق هيف هلل اًصلخم دبعلا نوكيو «هلوسرو

 «هنيدو هناميإ يف ةدايز (اًمظَع اَرَْأ ديون وسم َبيْفَي وأ لفي
 نيذلا هللا ليبس يف نيدهاجملا باوثو ءاّنسح ءانثو «ةمينغو

 نفصل هللا ریس ن ولیت ل ل 5 5 40

 / ذه نم اَنَجَْأ آني نووي يدل نولو آلَ

 هارد فتح اذه 4 نبع كنا نول لجأت نر قنا سال لح
 دق كلذ نأو هليبس يف لاتقلا ىلع مهل جييهتو «نينمؤملا هدابعل

 رک انو :لاقف هكرتب مهيلع ميظعلا موللا هجوتو «مهيلع نيعت

 «لاجرلا نم نيفعضتسملا نأ لاحلاو هللا ليس ىف نويَ ال
 نودتهي الو «ةليح نوعيطتسي ال نيذلا «نادلولاو .ءاسنلاو

 . مهئادعأ نم ملظلا مظعأ مهلان دقف اذه عمو ءاليبس

 اهلهأ ملاظلا ةيرقلا هذه نم مهجرخي نأ هللا نوعدي مهف

 ليبس نع دصلاو ىذألاب نينمؤمللو «كرشلاو رفكلاب مهسفنأل
 .ةرجهلاو مهنيدل ةوعدلا نم مهعنمو هللا

 هذه نم مهذقنتسي ءاًريصنو يلو مهل لعجي نأ هللا نوعديو

 باب نم هجولا اذه ىلع مكداهج راصف < ءاهلهأ ملاظلا ةيرقلا

 نم ال «مكمراحمو «مكدالوأو مكتاليع نع بذلاو «لاتقلا

 لضف هيف ناك نإو هنإف «رافكلا يف عمطلا وه يذلا داهجلا باب

 هيف يذلا داهجلاف مول مظعأ هنع فلختملا ماليو «میظع

 ثيحب ةدئاف ربكأو ءاّرجأ مظعأ مكنم نيفعضتسملا ذاقنتسا

 .ءادعألا عفد باب نم نوكي
 ل ع ع ع

 نأ ليس يف نوی انما يلا :لاق مث (۷)

 + هك

 ذآ 0

hM. €. aS 2 

 انگ یی

 ر

 یدو هليبس يف نولتاقي نينمؤملا نأب هللا نم رابخإ اذه

 نمض يف «ناطيشلا وه يذلا «ٍتوُمظلا ليس ىف وليكي اويَمَك

 :دئاوف ةدع كلذ

 هللا ليبس يف هداهج نوكي دبعلا ناميإ بسحب هنأ :اهنم

 «ناميالا راثآ نم هللا ليبس يف داهجلاف «هتعباتمو .هصالخإو

 نم توغاطلا ليبس يف لاتقلا نأ امك .همزاولو هتايضتقمو

 . هتايضتقمو رفكلا بعش
 هنم نسحيو هل يغبني هللا ليبس يف لتاقي يذلا نأ :اهنمو

 ناطيشلا ءايلوأ ناك اذإف «هريغ هب موقي ال ام دلجلاو ربصلا نم

 «كلذب ىلوأ قحلا لهأف «لطاب ىلع مهو «نولتاقيو نوربصي

 رها نوما اوُوكَم نإإ9 :ىنعملا اذه يف ىلاعت لاق امك

 يالا 4 ت اا نو و تولا اک ا
 «قيثو نكر ىلع ٌدمتعم هللا ليبس يف لتاقي يذلا نأ : اهنمو

 نكرلاو «ةوقلا بحاصف ء«هللا ىلع لكوتلاو «قحلا وهو
 بلطي ال ام طاشنلاو تابثلاو ربصلا نم هنم بلطي «قيثولا

 «ةديمح ةبقاع الو «هل ةقيقح ا ؛لطابلا نع لتاقي نمم :

 نك نطِيَّشلا دك َّنإ نطيل هير وليف : ىلاعت لاق اذهلف

 ناطيشلاف ءودعلا ررض يف ةيفخلا قرطلا كولس :ديكلاو

 موقي ال يذلا .فعضلا ةياغ يف هنإف «غلب امهم هركم غلب نإو

 . نينمؤملا هدابعل هللا ديكل الو .قحلا نم ءيش ىندأل

 والا اونو كيد اون مك لق نیلا لم أ (۷۸۷۷)
 ٍةَيفَصُك سالا َنوَْحي مهم قو اإ لالا مولع بیک ا كلا اواو
 کل ترا 513 لاا الع كبك رل کر و6: ع َدََ ا وأ مش

 نوط الو قا نسل يح ُهَريَآلاَو ليل ايدل مم ل ببر لب
 ناك 4ٍةَديَمُم جرب يف مک لَو توما مکر 3 "ا اتیا ٥ یک و

 : يأ م قيررم ام ةكمر اوتاك ذاع اللا

 ‹طورشلاو بصنلا تاذ ةفورعملا ةاكزلا ال «ءارقفلا ةاساوم

 ةدعل «ءادعألا داهجب اورمؤي ملو «ةنيدملاب الإ ضرفت مل اهنإف
 : :دئاوف

 عئارشلا هدابعل عرشي نأ ىلاعت يرابلا ةمكح نم نأ : اهنم

 لهسألاو «مهألاف مهألاب أدبيو ؛مهيلع قشي ال هجو ىلع

 . لهسألاف

 مهِددَع ةلق عم - لاتقلا مهيلع ضرف ول هنأ :اهنمو

 لالحمضا ىلإ كلذ ىّدأل - مهئادعأ ةرثكو مهدَدُعَو

 ءاهنود ام ىلع ىمظعلا ةحلصملا بناج َيعوُرف .مالسالا



 سماخلا ءزجلا

 . مكحلا نم كلذ ريغلو

 يف لاتقلا مهيلع ضرف ول نأ نودوي نينمؤملا ضعب ناكو

 امب مايقلا اهيف قئاللا امنإو كلذ اهيف قئاللا ريغ «لاحلا كلت

 ةاكزلاو «ةالصلاو .ديحوتلا نم «تقولا كلذ يف هب اورمأ

 ا ا ل

 يوفر «ةئيدنلا ىلإ. ورخام الف 0 ا ا

cT 

 نم افوخ «كلذ لبق لاتقلا نولجعتسي نيذلا نم قيرف لاقف

 يفو ؟ لالا اتبع تيك رل ارا :اًروخو اًقعضو «سانلا

 مهل يغبني يذلا ناكو هللا ىلع مهضارتعاو « مهرجضت اذه

 فرماوأ ىلع ربصلاو «هللا رمأل ميلستلا - لاحلا هذه دض

 لجأ لإ اير لول :اولاقف مهنم بولطملا رمألا اوسكعف
 تقولا نع

 «نيزر ريغ وه نمل ضرعت ام اًريثك لاحلا هذهو ءرضاحلا

 ربصي ال هنأ هيلع بلاغلاف ءاهتقو لبق رومألا يف لجعتساو

 .ربصلا ليلق نوكي لب ءاهلمحب ءوني الو ءاهلولح تقو اهيلع
eSنع فلختلا اهيف يتلا  

 : يأ 4نا نسل ريح ُهَريَْلاَو ليلك ايدل عم لفل :لاقف لاتقلا
 ةعاط يف لاقثألا لمحتف «ليلق اهتحارو ايندلا تاذلب عتمتلا

 فخيو سوفنلا ىلع لهسي امم «ةريصقلا ةدملا يف «هللا

 ءاهثبل لوطي ال اهلانت ىتلا ةقشملا نأ تملع اذإ اهنأل ؛ اهيلع

 نأو «ةرخآلاو اناا نيب كنذاو اذإ فيكف «كلذ اهيلع ناه

 :اهنامزو ءاهتاذلو ءاهتاذ يف ءاهنم ريخ ةرخآلا

 نأ» - هنع تباثلا ثيدحلا ىف ب ىبنلا ركذ امك - اهتاذف

 ا امو ايندلا قب دن لا قاطو عضرتا
 وأ «لابلاب رطخ ام لك لب «تاردكملا نع ةيفاص اهتاذلو

 لاك امك وكللو قوق رجلا دلت هل نوصل نم كمل يراد

 ىلع هللا لاقو يع يد ني مَ یخ ات شق مل القط : ىلاعت
 الو «تأر نيع ال ام «نيحلاصلا يدابعل تددعأ» :هيبن ناسل

 اهنإف ايندلا تاذل امأو «رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ

 نرتقي امو ءاهتاذل نيب لبوق ول يذلا «صيغنتلا عاونأب ةبوشم
 ةبسن كلذل نكي مل «مومغلاو مومهلاو «مالآلا عاونأ نم اهب

 . هوجولا نم هجوب

 ةبسنلاب - ناسنإلا رمعو «ةيضقنم ايندلا نإف ءاهنامز امأو
 ءميعنلا ةمئاد اهنإف .ةرخآلا امأو ءريسي ءيش - ايندلا ىلإ

 «نيرادلا نيتاه يف لقاعلا ركف اذإف ءاهيف نودلاخ اهلهأو

 «راثيالاب قحأ وه ام فرع ءروصتلا قح امهتقيقح روصتو
 نمل ريح ُهَويَآْلاَو» :لاق اذهلو ءهبلطل داهتجالاو ءهل يعسلاو 51 ,2

 ةرخأتم ةدم «لاتقلا ضرف ترخأ اله :يأ بر

 ۷۸-۸٠ :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت -5 ۳

 مو

 ر گی ومر ساک کارا ایی

  PEتامرحملا رئاسو «كرشلا ىقتا .

 دودا «ةرخآلا رادلل مكيعسف : يأ #اليبك نوُملظ لول

 . اًئيش هنم صوقنم ريغ ءارفوم الماك
 هنع عفدي ال دعاقلا نأو ءردق نع رذح ينغي ال هنأ ربخأ مث

 يأ يف :يأ رتل ةكيتب زك اني :لاقف ایش هدوعق
 روصق :يأ 4وم چ ف ك ڙو .ناكم يأو «نامز

 . ةعيفر لزانمو «ةعينم

 بيغرتلاب ةرات « هللا ليبس يف داهجلا ىلع ثح اذه لكو

 ةراتو «هكرت ةبوقع نم بيهرتلاب ةراتو «هباوثو هلضف يف
 قيرطلا ليهستب ةراتو «مهدوعق نيدعاقلا عفني ال هنأ رابخالاب

 . اهرصقو كلذ يف
 ٍدنِع ّنِم وزه اولوقي ُهََسَح مِن نو :لاق مث (۸-۷۸)

 لق أ دنع ْنِم لک لف دنع ني .وِذ أوتي هك هبت نو لا
 آو ل ن سس نم باص 1م 5 ایی وُب وهي اک مولا الوم

 نّم ٥ ادي سال تسر كبف :e ل نٿ تيم نم كباَصأ
 اًلظفح 300 ا يع 1

 یف انك لوت نمو هلآ ع



 سماخلا ءزجلا

 «ةنسح مهتءاج اذإ مهنأ :مهل نيضراعملا «لسرلا هب تءاج

 :اولاق ءةحصو دالوأ رفوتو «لاومأ ةرثكو بصخ :يأ

 «بدج :يأ ةئيس مهتباصأ نإ مهنأو را دنع نم وزه

 ْنِم يده :اولاق بابحأو دالوأ تومو «ضرمو «رقفو
 . دمحم ای هب انتئج ام ببسب : يأ كرن

 امك هللا لسرب مهلاثمأ ريطت امك دیم هللا لوسرب اوريطت

 ْمُهَتَداَج اذل :ىسومل اولاق مهنأ نوعرف موق نع هللا ربخأ
 ذم نمو رشي اووي ٌةكتيس يش نإو ہود ان اول تسل

 نيساي موق لاقو كَم نَميو کي ابطا :حلاص موق لاقو
 الف .ةيآلا كش اره ل نإ كي اب انإ» ا
 اذكهو «مهلامعأو مهلاوقأ تهباشت ءرفكلاب مهبولق تهباشت
 هب تءاج امل ءريخلا لاوز وأ ءرشلا لوصح بسن ْنَم لك

 . ميخولا مذلا اذه يف لخاد وهف «هضعبل بل وأ لسرلا

 «ةئيسلاو ةنسحلا نم : يأ 4ك لث» : مهباوج يف هللا لاق

 هقلخو هردقو هئاضقب :يأ هلأ دنع نمل .رشلاو ريخلاو

 ال ةلطابلا ةلاقملا كلت مهنم رداصلا : يأ رَ هاله لاف
 الو «ةيلكلاب اًئيدح نومهفي ال :يأ كاَنيِدَح َنوُهَقْفَي كوداكي

 . اًقيعض اًمهف الإ هنم نومهفي ال وأ «همهف نم نوبرقي
 نع مههقفو مهمهف مدع ىلع خيبوتو مهل مذ وهف لك ىلعو

 نمض يفو «مهضارعإو مهرفك ببسب كلذو ءهلوسر نعو هللا
 «كلذ ىلع ثحلاو «هلوسر نعو هللا نع مهفي نم حدم كلذ

 امهمالك ىلع لابقالا نم «كلذ ىلع ةنيعملا بابسألا ىلعو

 هللا نع اوهقف ولف «هيلإ ةلصوملا قرطلا كولسو «هربدتو
 ءاضقب اهلك «تائيسلاو تانسحلاو ءرشلاو ريخلا نأ اوملعل

 مهيلع لسرلا نأو «كلذ نع ءيش اهنم جرخي ال ءهردقو هللا

 ام الو مه .ءثدحي رشل اًبيس نونوكي ال مالسلاو ةالصلا

 .نيدلاو ةرخآلاو ايندلا حالصب اوثعب مهنأل «هب اوؤاج

 ايندلاو نيدلا يف : يأ *ِقَنَسَح ْنِم َكَباَصأ آم : ىلاعت لاق مث
 َكَباَصَأ امو اهبابسأ ريسيتب تب اهرسيؤ اهب لم يذلا وه هلأ يل

 كبونذب ٠ : يأ 4كی ن ايندلاو نيدلا يف نيس نم

 . رثكأ هنع هللا وفعي امو :كبسكو
 لوخدلاب مهرمأو «هناسحإ باوبأ هدابعل حتف دق ىلاعت هللاف

 اذإف ءهلضف نم ةعنام يصاعملا نأ ٍمهربخأو «هلضفو هربل

 لوصو نع هسفنل عناملا هنإف «هسفن الإ نمولي الف دبعلا اهلعف

 .هربو هللا لضف

 :لاقف كك دمحم هلوسر ةلاسر مومع نع ربخأ مث

 اح هللا لوسر كنأ ىلع اديس هي نو وسر سال کتلسراو
 «ةعطاسلا نيهاربلاو «ةرهابلا تازجعملاو «هرصنب كديأ امب

 ٤- :ناتيآلا ءاسنلا ةروس ريسفت ۸٠١۸١ 58645

 لف : یلاعت لاق امك کک ةداهش ربكأ يهف
 r مس مغ < و رم ور
 ت ی ا هنأ ف ديم نك

 ميظع «ةردقلا ماتو «ملعلا 8 ىلاعت هللا نأ ملع اذإف

 ءاميظع اًرصن هرصنو «هديأ امب هلوسر هللا ديأ دقو «ةمكحلا

 «ليواقألا ضعب هيلع لوقت ولف الإو «هللا لوسر هنأ كلذب نقيت

 . نيتولا هنم عطقل مث «نيميلاب هنم ذخأل
 مه لوت نمو هللا عا دقه لوسرلا عطب ¿ نمط (۸۱۸۰)
 كنو نم وزر ادو ٌةَعاَط تولوبو © ن ا ا
 خس مساس ری

 ضرع e شکي لاو لو ىِلَأ ع e یا ےک

 لوسر عاطأ ْنَم لک : يأ دیک قاب یگ لآ لع کوکو متع
 رمأي ال هنوكل «ىلاعت 6َ َءاََأ دقق هيهاونو هرماوأ يف هللا
 اذه يفو «هلیزنتو هيحوو «هعرشو هللا ردا لإ: يهني الو

 هنأ الولف ءاًقلطم هتعاطب رمأ هللا نأل ِ؛ِِلكَذ لوسرلا ةمصع

 حدميو ءاّقلطم هتعاطب رمأي مل هللا نع غلبي ام لك يف موصعم

 . كلذ ىلع

 هلل قح :ةثالث قوقحلا نإف «ةكرتشملا قوقحلا نم اذهو

 ءهيلإ ةبغرلاو هللا ةدابع وهو «قلخلا نم دحأل نوكي ال «ىلاعت
 ءريزعتلا وهو «لوسرلاب صتخم مسقو «كلذ عباوتو

 هللاب ناميالا وهو «كرتشم مسقو «ةرصنلاو «ريقوتلاو
 ل د Ey امهتبحمو «هلوسرو

 وع ل عل
 ةوحبيسفو

 نم هلو «هللا عاطأ دقف لوسرلا عاطأ ْنَمَف اليصأو هَرَكحُب

 ةعاط نع لول نمو هللا ةعاط ىلع بتر ام ريخلاو باوثلا
 . اًئيش هللا رضي الو «هسفن الإ رضي ال هنإف «هلوسرو هللا

 مهلامعأ ظفحت :يأ «اًظيِفَح َمِهْيَلَع َكَنْلَسََر اط

 تيدأ دقو ءاًحصانو اًئيبمو اًعلبم كانلسرأ لب «مهلاوحأو

 ءاودتهي مل مأ اودتها ءاوس «هللا ىلع كرجأ بجوو «كتفيظو

 هيلع َتْنَل ه ڪم تا ا گدا :ىلاعت لاق امك

 .ةيآلا € ِرطْيَصَمِ

 يف ءاتطابو اًرهاظ هلوسرو هللا ةعاط نوكت نأ دب الو
 ةعاطلا ةرضحلا يف رهظي ْنَم امأف «بيغملاو ةرضحلا

 ‹ةعاطلا كرت ءهسنج ءانبأ وأ «هسفنب الخ اذإف ءمازتلالاو

 الو ةعفان ريغ اهرهظأ يتلا ةعاطلا نإف ءاهدض ىلع لبقأو

 : يأ * ٌةَعاط وشو : مهيف هللا لاق ْنَم هبشأ دقو «ةديفم

 : يأ ا اذل كدنع اوناك اذإ ةعاطلا نورهظي

 ةَقِيأَط اط تيب مهيلع اهيف علطي ال ةلاح يف اولخو 1

 الإ مث 3 «كتعاط ريغ اوربدو اوتيب : يأ * لوت ىذا َر

 لا

 وو ةوررعنو فلوسرو وُللاب امو # :هلوق يف
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 سماخلا ءزجلا

 نأ ىلع ليلد 4 ُلوتَت یل ري مهني اط تيب : هلوق يفو

 رمألا ريبدت تييبتلا نأل ء«ةعاطلا ريغ هيلع اورقتسا يذلا رمألا

 . يأرلا هيلع رقتسي هجو ىلع ايل
 نوبي ام بنک لار :لاقف اولعف ام ىلع مهدعوت مث

 ديعو هيفف «ءازجلا متأ هيلع مهيزاجيسو «مهيلع هظفحي : يأ

 مهنإف فينعتلا مدعو «ضارعالاب مهتلباقمب هلوسر رمأ 0
 «هنيد رصن يف هب ناعتساو « هللا ىلع لكوت اذإ اًيش هنورضي ال

 هلل كو هللا لع کوکو منع ضع : لاق اذهلو هعرش ةماقإو
 . «اليكو

 ديف ودجر هلأ ربع دنع نم ناک وو نامل توريد اھا ۷
 يف لمأتلا وهو «هباتك ربدتب ىلاعت رمأي اَ اًح
 كلذ مزاولو هبقاوعو هئدابم يفو «هيف ركفلا قيدحتو «هيناعم
 لك جتنتسي هبو «فراعملاو مولعلل حاتفم هللا باتك ربدت نإف

 يف ناميالا دادزي هبو «مولعلا عيمج هنم جرختستو ريخ

 .هترجش خسرتو «بلقلا
 امو ؛لامكلا تافص نم هل امو «دوبعملا برلاب فرعي هنإف

 «هيلإ ةلصوملا قيرطلا فرعيو «صقنلا تامس نم هنع هزني
 يذلا ودعلا فرعيو «هيلع مودقلا دنع مهل امو ءاهلهأ ةفصو

 ؛باذعلا ىلإ ةلصوملا قيرطلاو ؛ةقيقحلا ىلع ودعلا وه

 . باقعلا بابسأ دوجو دنع مهل امو ؛ اهلهأ ةفصو

 ءالمعو ءاّملع دادزا «هيف المأت دبعلا دادزا املكو

 [وه] هنأ ربخأو «هيلع ثحو «كلذب هللا رمأ كلذل «ةريصبو

 َكَيلِإ ُهَنْلْرَأ ٌبتك# :ىلاعت لاق امك «نآرقلا لازنإب دوصقملا

 فأ :ىلاعت لاقو بألا ابو ركل هيل ال بم

 . ايلانا بوف ل مآ تاَءرقْلأ نورد

 ىلإ دبعلا لصي كلذب هنأ : هللا باتكل ربدتلا دئاوف نمو

 هضعب قدصي هاري هنأل «هللا مالك هنأب ملعلاو «نيقيلا ةجرد
 ةصقلاو مكحلا ىرتف ءاّضعب هضعب قفاويو ءاًضعب
 ةقفاوتم اهلك «ءعضاوم ةدع يف نآرقلا يف داعت «تارابخالاو

 «نآرقلا لامك ملعي كلذبف ءاّضعب اهضعب ضقني ال «ةقداصتم

 .رومألا عيمجب هملع طاحأ ْنَم دنع نم هنأو

 هيف اوُدَجَيَل هلأ ربع دنع ّنِم ناک وو :ىلاعت لاق كلذلف

 هيف نكي مل ؛هللا دنع نم ناك املف : يأ ايڪ ايا

 . الصأ فالتخا

 ولو مب أوعاذَأ ٍنوَحْلا وأ نالا نم مآ هاج ادو (8)

 مهن موطني نبدأ هلع مهم رمألآ يلو إو لوْ لإ هدر
 وور ر ر

 اذه دليل لإ ّنطِبَشلأ معمل ممنوع ِهَئأ لص الواو

 ٤ - :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ۸۲-۸٤ ©6

 مهل يغبني هنأو «قئاللا ريغ اذه مهلعف نع هدابعل هللا نم بيدأت

 قلعتي ام ةماعلا حلاصملاو «ةمهملا رومألا نم رمأ مهءاج اذإ

 ةبيصم هيف يذلا فوخلاب وأ «نينمؤملا رورسو «نمألاب
 لب ءربخلا كلذ ةعاشإب اولجعتسي الو ءاوتبثتي نأ «مهيلع

 يأرلا لهأ ءمهنم رمألا يلوأ ىلإو ءلوسرلا ىلإ هنودري

 ءرومألا نوفرعي نيذلا «ةنازرلاو لقعلاو حصنلاو ملعلاو

 . اهدضو حلاصملا نوفرعيو

 اًرورسو «نينمؤملل اًطاشنو ةحلصم هتعاذإ يف اوأر نإف
 هيف سيل هنأ اوأر نإو «كلذ اولعف «مهئادعأ نم اًررحتو «مهل

 «هتحلصم ىلع ديزت هترضم نكلو «ةحلصم هيف وأ « ''”ةحلصم

 : يأ 4 مطل يذلا ةميعل# :لاق اذهلو «هوعيذي مل

 . ةديشرلا مهمولعو «ةديدسلا مهئارآو مهركفب هنوجرختسي

 يف ثحب لصح اذإ هنأ يهو «ةيبدأ ةدعاقل ليلد اذه يفو

 ىلإ لعجيو «كلذل لهأ وه ْنَم ىلوي نأ يغبني ءرومألا نم رمأ

 ىرحأو باوصلا ىلإ برقأ هنإف «مهيديأ نيب مدقتي الو «هلهأ
 رشنل عرستلاو ةلجعلا نع يهنلا هيفو ؛أطخلا نم ةمالسلل

 رظنلاو مالكلا لبق لمأتلاب رمألاو ءاهعامس نيح نم رومألا
 ؟هنع مجحيف ال مأ «ناسنالا هيلع مدقيف «ةحلصم وه له «هيف

 يف :يأ 4 ُمُيَمَحَرَو ْمُكيِلَع هلأ لصف اَلَوكَو# : ىلاعت لاق مث

 نوملعت اونوكت مل ام مكميلعتو ءمكبيدأتو «مكقيفوت

 ملاظ هعبطب ناسنالا نأل «اليل الإ َنطَبَتلأ ٌرُثمَبتال»
 مصتعاو «هبر ىلإ أجل اذإف ءرشلاب الإ هسفن هرمأت الف «لهاج

 همصعو «ریخ لكل هقفوو «هبر هب فطل «كلذ يف دهتجاو «هب

 . ميجرلا ناطيشلا

 تيم رو است لإ كلت را لیت و 07

 A دف E E E نأ نأ
 هسفن يف دهتجي نأ ءدبعلا لاوحأ لضفأ ةلاحلا هذه ليكن

 «هيلع هريغ ضرحيو «هريغو داهجلا نم « هللا رمأ لاثتما ىلع
 :هلوسرل لاق اذهلف ءامهدحأ وأ نارمألا دبعلا يف مدعي دقو

 ةردق "كل سيل : يأ (َكَسْنَ لإ فلكم ال هلأ ليس ىف لَه

 . كريغ لعفب فلكت نلف «كسفن ريغ ىلع

 لصحي رمأ لك لمشي اذهو «لاتقلا ىلع بمول ٍضَرَحَول
 رابخإلاو «مهتيوقت نم «مهبولق ةوقو «نينمؤملا طاشن هب
 نم نيلتاقملل هللا دعأ امبو «مهلشفو ءءادعألا فعضب

 هلك هلاثمأو اذهف «باقعلا نم نيفلختملا ىلع امو «باوثلا

 .لاتقلا ىلع ضيرحتلا يف لخدي

 . كيلع سيل :نيتخسنلا يف (1) .ةحلصم هيف ام :ب يف (1)



 سماخلا ءزجلا

 يف مكلاتقب :يأ ادرک يا ساب تكي نأ هلآ ىَص»
 :يأ ساب دشا هلو ت یهر هللا ليبس
 «هريغل اليكنتو هسفن يف بنذملاب يكن ٌدَّسآَو ةزعو ةوق
 . ةيقاب مهل لعجي ملو «هتوقب رافكلا نم رصتنال ىلاعت ءاش ولف

 قوس موقيل «ضعبب هدابع ضعب ولبي - هتمكح نم - نكلو
 ناميإ ال «رايتخالا ناميإ «عفانلا ناميالا لصحيو ءداهجلا

 . اًئيش ديفي ال يذلا رهقلاو رارطضالا

(A®)قل ر 2 رو هدا و دع 2 اع عشب نمل  

 ايو وى 7 طه 36 منم لفك مل نکی یس ٌهََمَع
 عفش نمف ءرومألا نم رمأ ىلع ةنواعملا :انه ةعافشلاب دارملا

 ةعافشلا هنمو - ريخلا رومأ نم رمأ ىلع هعم ماقو «هريغ

 بسحب «هتعافش نم بيصن هل ناك - مهملظ نمل نيمولظملل

 رشابملاو ليصألا رجأ نم صقني الو .هعفنو هلمعو هيعس

 م 3

 مثالا نم لفك هيلع ناك ءرشلا نم رمآ ىلع هريغ نواع ْنَمو
 ىلع ميظعلا ثحلا اذه يفف «هيلع نواعو هب ماق ام بسحب

 ا رجزلاو .ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا

 یش لک لع هلا َناَكَو# :هلوقب كلذ ررقو «ناودعلاو مثالا

 لامعألا هذه ىلع اًبيسح ءاظيفح اًدهاش : يأ انيق

 . هقحتسي ام الك يزاجيف

 هلأ َّنِإ وو ا َنَسْحَأِب ا يسب منح ادو 7

 دحأ نم رداصلا ظفللا يه ةيحتلا (اًبيِيَح ٍءَىَش لك ىلع ناک

 كلذب نرتقي امو «ءاعدلاو ماركالا هجو ىلع «نييقالتملا

 . اهوحنو ةشاشبلا نم ظفللا

 ءادتبا مالسلا نم عرشلا هب درو ام ةيحتلا عاونأ ىلعأو

 نأ «تناك ةيحت يأب اويح اذإ مهنأ نينمؤملا ىلاعت رمأف ءاّدرو

 موهفمو «كلذ يف اهلثم وأ «ةشاشبو اًظفل اهنم نسحأب اهودري
 . اهنودب اهدر وأ «ةيلكلاب درلا مدع نع يهنلا كلذ

 ةيحتلاو مالسلا ءادتبا ىلع ثحلا ةميركلا ةيآلا نم ذخؤيو

 : نيهجو نم

 كلذو ءاهلثم وأ اهنم نسحأب اهدرب رمأ هللا نأ : امهدحأ

 . اًعرش ةبولطم ةيحتلا نأ مزلتسي
 لادلا «نسحأ» وهو «ليضفتلا لعفأ نم دافتسي ام : يناثلا

 . كلذ يف لصألا وه امك «نسحلاب اهدرو ةيحتلا ةكراشم ىلع

 رومأم ريغ لاحب ايح ْنَم «ةميركلا ةيآلا مومع نم ىنثتسيو
 ٌّلصم وأ «ةبطخ عامتسا وأ «ةءارقب لغتشم ىلع» ك ءاهب

 نم ىنئتسي كلذكو «هتيحت ةباجإ بلطي ال هنإف «كلذ وحنو
 ريغ يصاعلا وهو «هتيحت مدعو «هرجهب عراشلا رمأ نم كلذ

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ۸٥-۸۷ ۲۹ل

e >ل دوت ۹۱  

 کسر امف لوت نمو هلا عا أ دمه وسلا عِطي نم
 نماد ةَعاط تولوق 9 اًظيِفَح مهي
 گاو لوت ییا منع كيد

 اودا اربع نعنع ناک
1 

 و e 2 نم ا

 کونو مهنع ضعاف ن

 EA نورد 2520 ©

 مكر هلا

 نالا ْمْهَءاَجاَدِإَو 9€ ارنا هيف
 ينو تلو لوسرلا لله ودر کک

 SIL سلات يت يرغألا
 قیر E ع هَ

 مولا ضروس لإ تكتل هلآ ليس يق وعم ص ر ر ہہ

 ياف حني © كتم اَْأيَدَسَأ هَسأَوأ ورکی اگ ندم ىَسَع
 هاك اننا يام

 هو رے
 کک

 ر ت ل ا 2
 اح ی رک ع ناک هل انِإاهودروأ اهنم نسح

  NESاًنيقمْىَم 9
 عیش

 درت الو ءايحي الو رجهي هنإف «رجهلاب عدتري يذلا بئاتلا

 .ىربكلا ةحلصملا ةضراعمل كلذو «هتيحت

 ريغ يهو «سانلا اهداتعا ةيحت لك ةيحتلا در يف لخديو

 دعوأ مث ءاهنم نسحأ وأ اهدرب رومأم هنإف ءاًعرش ةروظحم

 2 و :هلوقب تائيسلاو تانسحلا لعف ىلع دعوتو ىلاعت

 اهنسح «مهلامعأ دابعلا ىلع ظفحيف اًح ٍءَيَس لك لع ناک
 هلضف هاضتقا امب مهيزاجي مث ءاهريبكو اهريغص ءاهئيسو
 .دومحملا همكحو «هلدعو

 َبْيَر ال َوَسَيِقْلا مو َّلِإ 00 کل کک ا (80)

 هدارفنا نع ىلاعت ربخي 4ائيِدَح !
 هتاذ يف هلامكل TT «ةينادحولاب

 ةرهاظلا معنلاو «ريبدتلاو قلخلاب درفنملا هنوكلو .هفاصوأو

 . ةنطابلاو

 عاونأ عيمجب هيلإ برقتلاو «هتدابعب رمألا مزلتسي كلذو
 امب دابعلل يزاجملاو «هدحو كلذل قحتسملا هنوكل ؛ةيدوبعلا

 عوقو ىلع مسقأ كلذلو ءاهنم هوكرت وأ «هتيدوبع نم هب اوماق
 : يأ 4 كَدَمَْجِل» :لاقف - ةمايقلا موي وهو - ءازجلا لحم



 .دحاو ماقم يف «مكرخآو مكلوأ

 هجوب ةهبش الو كش ال : يأ 4و بير ال ةَمقْلا موي يف
 يلقعلا ليلدلاف «يعمسلا ليلدلاو يلقعلا ليلدلاب «هوجولا نم
 ةأشنلا دوجو 0 ءاهتوم دعب ضرألا ءايحإ نم هدهاشن ام

 ةمكحلا نمو «ناكمإلاب اهنم ىلوأ ةيناثلا عوقو يتلا ىلوألا

 «نوتومي مث نويحي ءاّئبع هقلخ قلخي مل هللا نأب مزجي يتلا
 لب «كلذب نيقداصلا قدصأ رابخإ وهف «يعمسلا ليلدلا امأو

 هدا
 ريغ ريغ يف هيلع مسقي نأ 5 هلوسر رمأ كلذك

 قو لِ 5 أركي ل ی ایک نأ مر : ىلاعت هلوقك «نآرقلا
 . رس يه ىلع کلکو مَع امي بنل من مآ

 نم ُفَدَصَأ نمو اًح هلأ نم ٌقَدَصَأ نمو :هلوق يفو

 بتارم ىلعأ يف هلاوقأو «هرابخأو هثيدح نأب رابخإ ايت هنأ
 BREN يف ليق ام لكف ءاهالعأ لب «قدصلا
 هتضقانمل ؛لطاب وهف «هب هللا ربخأ ام ضقاني امم لامعألاو

 . اًقح نوكي نأ نكمي الف «ينيقيلا قداصلا ربخلل
 م ل ا ۸۸(

 ل كج نلف هللا للص نَم ا لآ نم اود نأ ودیا ایس

 ينم أودِجصك لك وس و ارگ اگ ١ ورک و ادو © البس
 ع دعم ا نا ص

 9 يح مهول مودم ألي نإ هلآ ليس ىف اوي ّقَح ين

 3 نولي دل الإ ه ايس او الو متم ودول اکو مومندو
 را رسک نأ ہوش تره م اج أ قسم مهنيَو منیب موق  Eکو مك قة م 2مم 2 3 29

 مه مورد نوک ةولتتلم ہیلع ْمهَطْلَس هلآ ةك وکو همم اوي
 ل 0. کک

 1 0 و 4 1 ج 5 1 ا ی

 2ع. دا یک

 مَع كل امج حيل م وک نک ٠
 0 Ey م اطا

 «مهرفك عم اورجاهي ملو «مهمالسإ نورهظملا ا
 «هابتشا مهيف مهيلع هللا ناوضر ةباحصلا نيب عقو دق ناكو

 هورهظأ ام ببسب مهتالاوم عطقو «مهلاتق نع جرحت مهضعبف

 مكحف «مهلاعفأ نئارقب مهلاوحأ ملع مهضعبو «ناميالا نم

 الو مهيفا وهبتشت نأ مكل يغبني ال هنأ ىلاعت هللا مهربخأف

 رركت دق «نوقفانم مهنإ « لكشم ريغ حضاو مهرمأ لب ءاوكشت
eraاراك ناو كرف وقال  aاذإف <  

 مدع مزلتسي اذهو هلأ مِم أوُدِحَتت الل مهنم .كلذ متققحت

 .ةبحملا عرف ةيالولا نأل « مهتبحم

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ٩۹۱-۸۸

 الكولا لو ۹۲
 م ورع حسوب سس ج5 مسموم

 هيف برأ ةا د لإ 07-52 ا
 60011 دس كا خا رکا رع نجس يخلع ع

 تفك فكل اَمَه 9 © 9 E نمو

 ْنَمْأوُدَهَتَنَأَنوُديِرْتَأ اوهام 8 راو ناف

 رودرا | 5ایس كج نكهه اللين کک

 را چبا ڈک کن وس دوت أو كاك دونك
 ووعد وو ريو ھه رع ر ا ا ر

e ص 

00000 7 

 9 الوالد 7
 0 AR اسال فص هع

 كور نك وس قديم میبو م ا االإ

EYہر آیو جموع هوو طلع ےو < لوو  

 شولو مهموفاوايلقيوأ كو دافي نأ مهرو دص ٌتَرِصَح
SICدص رر رم ور س و  r2سو و  

 کک کک 2

 ل

 e کک ۳ أدا یلإاودر
 حاس ور رک ج لو رر و 2200

 ثّيَح مه ولف او مهو دخه . د لیا اوقک تو لسا

 © نيئاكللن کم کل اج کیک راھ شیک ا

 ءيشلا نع يهنلا نأل ؛مهتوادعو مهضغب اًضيأ مزلتسيو

 ىرج اورجاه اذإف «مهترجهب تقؤم رمألا اذهو «هدضب رمأ

 يرجي ا يلا ناك امك «قيملستلا ىلع یر ام. مهيلغ
 اًنمؤم ناك ءاوس «هيلإ رجاهو هعم ناك ْنَم لكل مالسالا ماكحأ

 ا ‹ ةقيقح
JI ىرز مو 

 هولا مهودخف# اهنع اولوتو ءاورجاهي مل نإ مهن

eنم اذهو «ناک لحم يأو «تقو يأ يف :  

 امك «مرحلا رهشألا يف لاتقلا خسن ىلع ءةلادلا ةلدألا ةلمج

 صوصن هذه :نولوقي نوعزانملاو «ءاملعلا روهمج لوق وه

 :قَرِف ثالث نيقفانملا ءالؤه لاتق نم ىنثتسا هللا نإ مث

 نم نيحيحصلا يف تبث دقو) :أ شماه يف (۲)

 اوجرخ سان عجرف «دحأ ىلإ جرخ اي هللا لوسر نأ مقرأ نب ديز ثيدح
 ةقرفو «مهلتقن :لوقت ةقرف : نيتقرف مهيف يَ هللا لوسر باحصأ ناكف «هعم

 اهنإ» : ب هللا لوسر لاقف «ِنيَتكِو َنيِقْفتْلا ىف كَل انقل هلا لزنأف ءال :لوقت

 ةمالع كانه سيلو .«ديدحلا ثبخ رانلا يفنت امك ثبخلا يفنت اهنإو «ةبيط

 . ةدايزلا هذه لحم ىلع لدت

 )١( ب شماه نم ةدايز .



 سماخلا ءزجلا

 دهع نيملسملا نيبو مهنيب ءموق ىلإ لصي نم '''امهادحإ
 نقح يف مهمكح هل نوكيف «مهيلإ مضنيف «لاتقلا كرتب قاثيمو

 .لاملاو مدلا

 ولين و أ دولق نأ مُهَروُدَص ٌتَرِصَح# موق ةيناثلا ةّقرفلاو
 لاتقب الو «مكلاتقب مهسفنأ حمست ال ءاوقب :يأ 4ر
 «مهكرتب رمأ اًضيأ ءالؤهف «نيقيرفلا لاتق كرت اوبحأو «مهموق
 ريع ْمُهْطَلَس هلآ هس ووا :هلوق يف كلذب ةمكحلا ركذو
 اونوكي نأ امإ :ماسقأ ةثالث ةنكمملا رومألا نإف 4 کرک

 رمألا رادف ءءالؤه نم رذعتم اذهو «مكءادعأ اولتاقيو «مكعم

 نوهأ وهو «نيقيرفلا لاتق كرت نيبو «مهموق عم مكلاتق نيب
 اولبقاف ءمكيلع مهطيلست ىلع رداق هللاو «مکیلع نيرمألا

 نكمتلا عم مكنع مهيديأ فك يذلا مكبر اودمحاو «ةيفاعلا

 اق مسل يل اََملَو ٌحوليَمُي م ٌحوُلَرَدَع» نإ ءالؤهف 000

Nرظنلا عطقب ءمهسفنأ ةحلصم نوديري موق :ةثلاثلا  

 رخاء نود جس : مهیف هللا لاق نيذلا مهو «مكمارتحا نع

 افوخ :يأ کوما نأ نأ نود ءالؤه نم :يأ
 ال : يأ «ًايين أوسكتأ ةَ لإ أود ام لک مهمود اوما مكنم

 . مهقافنو ود ا
 «مهامعأ «نتفلا ضراوع نم ضراع مهل ضرع املكو

 يف ءالؤهو «مهقافنو مهرفك دادزاو ءمهسوؤر ىلع مهسكنو
 ةقرفلا نإف ءاهل ةفلاخم ةقيقحلا يفو «ةيناثلا ةقرفلاك ةروصلا

 ىلع اًفوخ ال .مهل اًمارتحا نينمؤملا لاتق اوكرت ةيناثلا
 ول لب ءاّمارتحا ال افوخ هوكرتف ةقرفلا هذه امأو :مهسفنأ

 “نودعتسم مهنإف .«نينمؤملا لاتق يف ةصرف اودجو

 ءاّميظع اًحاضتا حضتيو «مهنم نيبتي مل نإ ءالؤهف ءاهزاهتنال

 :لاق اذهلو «نولتاقي مهنإف 0 كرتو نينمؤملا لازتعا

 «ةعداوملاو ةملاسملا : يأ لكلا يي دک اوغلو وزع ل نیل

 جلو ومع فيج قولتْلاَو فود محب او امير

 مهنوكل «ةحضاو ةنيب ةجح : : يأ اني اطلس مع 1 کل ج

 الإ نومول الف ةملاملل :نيكزات مكل نيملاظ نيدتعم

 نأ الإ ءديهأ لإ َةَمَلَسُم يدو ٍةَنِمْؤُم رقد رف اًنطَح امم

 رف ٹو وهو کل ودع موف نم تاک ن أوفَّدَصَي

 یتیم مهو ڪڪ ب موق ني تاك نو ٌركِمْؤُم ةر
 کک وَ رَ لآ لر سس ید

 ٤- :ةيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ۹۲ ۹۸

 عنتمي : يأ «عانتمالا غيص نم ةغيصلا هذه اڪ

 يفو ءاّدمعتم :يأ نمؤم لتق نمؤم نم ردصي نأ ليحتسيو
 ءةافانم دشأ ناميالل فانم هنأو ءهميرحت ةدشب رابخالا اذه

 هناميإ صقن دق «قساف نم وأ رفاك نم امإ كلذ ردصي امنإو
 كلذ نم ربكأ وه ام هيلع ىشخيو ءاًميظع اًصقن .

 دق يذلا هيخأ لتق نم نمؤملا عنمي ب حيحصلا ناميالا نإف

 هتبحم اهاضتقم نم يتلا «ةيناميالا ةوخألا هنيبو هنيب هللا دقع
 دشأ ىذأ يأو ءىذألا نم هيخأل ضرعي ام ةلازإو «هتالاومو

 ءاّرافك يدعب اوعجرت ال» :ِةِلَم هلوق هقدصي اذهو ؟لتقلا نم

 رفكلا نم لتقلا نأ ملعف ««ضعب باقر مكضعب برضي
 .هللاب كرشلا دعب رئابكلا ربكأو .يلمعلا

 اًظفل «اَمِمْؤُم َلُثَمَي نأ ِنِمْوُمِل ترك او :هلوق ناك املو

 وم خا لاق هلع روعي زل أر «لاوحألا عيمجل ءاّماع

 نإف طح لإ :لاقف أطخلا لتق ىلاعت ىنثتسا «هوجولا
 ىلع ءىرجتم الو «مثآ ريغ لتقلا دصقي ال يذلا ءىطخملا

 .هللا مراحم

 يف ةيفاك هتروصو ءاًعينش اًلعف لعف دق ناك امل هنكلو

 نمو :لاقف ةيدلاو ةرافكلاب ىلاعت رمأ هدصقي مل.نإو «هحبق

 وأ اًرح ءىثنأ وأ اًركذ لتاقلا ناك ءاوس هكاَلَطَح ایم لَكَ
 ءارفاك وأ اًملسم ءانونجم وأ القاع ءاّريبك وأ اًريغص ءاّدبع

 رارسأ نم اذهو «مومعلا ىلع ةلادلا «ْنَم» ظفل هديفي امك

 نأ يضتقي مالكلا قايس نإف ؛عضوملا اذه يف «ْنَم» ب نايتالا

 .(ْنَم' هلمشت ام لمشي ال ظفل اذه نكلو «هلتق نإف :لوقي
 امك «اّريبك وأ اًريغص .ىثنأ وأ اًركذ لوتقملا ناك ءاوسو

 ِةَبَكَر ٌريِرَحَح# لتاقلا ىلع نإف «طرشلا قايس يف ريكنتلا هديفي
 ريغصلا كلذ لمشيو «هلام يف نوكت ءكلذل ةرافك ِدَنِم وم

 لوق يف «بيعملاو حيحصلاو ءىتنألاو ركذلاو «ريبكلاو

 .ءاملعلا ضعب

 يف بيعملا قتع ءىزجي ال نأ يضتقت ةمكحلا نكلو
 «هنسقن عاتق کلمو «قيتعلا عفن قتحلاب دوصقملا نأل ؛ةرافكلا

 ءىزجي ال هنإف «هل عفنأ قرلا يف

 نإف «كلذ ىلع لدي ام وبكر ٌريِرَك# :هلوق يف نأ عم «هقتع

 «هل نوكت نأ «هريغل هعفانم تقحتسا ْنَم صيلخت :ريرحتلا

 «كلذ لمأتف «ريرحتلا دوجو روصتي مل « عفانم هيف نكي مل اذإف
 . حضاو هنإف

 هبشو ءأطخلا يف لتاقلا ةلقاع ىلع بجت اهنإف ءةيدلا امأو

 ذ ىف هؤاقبو « هقتعب عيضي ناك اذإف

 .نومدقيس :ب يف (۲) .اهدحأ :أيفو ءب يف اذك )١(



 سماخلا ءزجلا

 انه هلهأب دارملاو .مهبولقل اًربج 4وِلْمآ لإ همس دمعلا
 اميف ةلخاد ةيدلاف «تيملا كرت ام نوثري ةثرولا نإف «هتثرو مه

 .هقفلا بتك يف ةروكذم ةريثك ليصافت ةيدللو «كرت

 وفعلاب ليتقلا ةثرو قدصتي : يأ 4 اودي نأ لإ :هلوقو
 نأل ءوفعلا ىلع مهل ثح كلذ يفو ‹طقست اهنإف «ةيدلا نع

 نك نإ تقو لك يف ةبولطم ةقدصلاو «ةقدص اهامس هللا

 : يأ 4ک ر ودع وَ نمل لوتقملا

 : يأ 4ةكيۇ سكر دينك يۇم
 .مهلاومأو مهتاند يف مهمارتسا عل

 نكي ميو مڪتب مر نی لوتقملا 4 ت6 دول
 كلذو 4 موم َوَسكَر درو دلها 4! َةَصَلَسم ٌةمّلَسم ُةَيِدَك

 ةبقرلا 4دي مل نفل «قاثيملاو دهعلا نم مهل امب هلهأ مارتحال
 نع لضفي ام هدنع سيل «كلذب اًرسعم ناك نأب .ءاهنمث الو

 نره ُماَيِصَف# ةبقرلاب يفي ءيش ةيلصألا هجئاوحو هتنؤم

 .رذع ريغ نم امهنيب رطفي ال : يأ #ِنَِباَتَتُم
 «ضرملاك «عباتتلا عطقي ال رذعلا نإف ءرذعل رطفأ نإف

 «عباتتلا عطقنا ءرذع ريغل ناك نإو ءامهوحنو ضيحلاو

 . موصلا فانئتسا هيلع بجوو

 ىلع هللا اهبجوأ يتلا ةرافكلا هذه : يأ وَلَا نم ديو

 امل ريفكتو «مهب ةمحرو ءهدابع ىلع هللا نم ةبوت «لتاقلا
 وه امك «زارتحا مدعو «ريصقت نم «مهنم لصحي نأ هاسع

 . أطخ لتاقلل اًريثك عقاو

 لماك «ملعلا لماك :يأ كاَيكحَح اًميِلَع هلآ تاكو#

 وهو نييبرح رافك نم

 «ةيد هلهأل مكيلع سيلو

 ' ءءامسلا يف الو ضرألا يف ةرذ لاقثم هيلع ىفخي ال ءةمكحلا

 لحم يأو «ناک تقو يأ يف «ربكأ الو «كلذ نم رغصأ الو

 م تاقولخملا نم هتمكح نع جرخي الو ءناك

 و «ةمكحلا ةياغل نمضتم وهف .هعرشو هقلخ ام لك لب

E E هتمکحو هملع» 

 دوجولا نم اهجرخأو «ةمرتحم سفن مادعال ببست هنإف «هنم

 ةيدوبعلا قر نم اهجرخيو «ةبقر قتعي نأ بسانف «مدعلا ىلإ
 نيرهش ماص ةبقرلا هذه دجي مل نإف «ةماتلا ةيرحلا ىلإ قلخلل

 ةيسحلا تاذللاو تاوهشلا قر نم هسفن جرخأف «نيعباتتم

 اهكرتب ىلاعت هلل دبعتلا ىلإ «ةيدبألا هتداعس نع دبعلل ةعطاقلا
 يف ةقاشلا ةريثكلا ةدملا هذهب ىلاعت اهدمو «هللا ىلإ اًبرقت

 اذه يف ماعطالا عرشي ملو ءاهيف عباتتلا بوجوو ءاهددع

 ءاش نإ يتأيس امك ءراهظلا فالخب «ةبسانملا مدعل عضوملا

 .ىلاعت هللا
 ءأطخ ناك ولو «ةيدلا لتقلا يف بجوأ نأ هتمكح نمو

 ٤- :ةيآلا ءاسنلا ةروس ريسفت ۹۳ ۰۹

 بابسألا لامعتساب «لتقلا نم ريثك نع ةفاكو «ةعدار نوكتل

 . كلذ نع ةمصاعلا

 عامجإب أطخلا لتق يف ةلقاعلا ىلع تبجو نأ هتمكح نمو

 ةيدلا هذه لمحي نأ هيلع قشيف بنذي مل لتاقلا نوكل «ءاملعلا

 ةنواعملا مهنيبو هنيب نم «كلذب موقي نأ بسانف «ةظهابلا

 فكو ‹حلاصملا ليصحت ىلع ةدعاسملاو «ةرصانملاو

 نم هنع نولقعي نمل مهعنم بابسأ نم كلذ لعلو] .دسافملا

 هعيزوت ببسب ''”مهنع فخيو ,'"”[مهليمحت نم اًرذح «لتقلا

 اهليجأتب اًضيأ تففخو «مهتقاطو مهلاوحأ ردقب «مهيلع

 .نينس ثالث مهيلع

 «مهتبيصم نع ليتقلا لهأ ربج نأ «هملعو هتمكح نمو

 .لتاقلا ءايلوأ ىلع اهبجوأ يتلا ةيدلاب

 ْمَنَهَج ُمْواَرََبَف ادعس اَتمْؤُم لشي نمو (9)
 ا ُهَنَمَلَو هع هلا بضعو اين اک

 نأو «نمؤملا نم نمؤملا لتق ردصي ال هنأ ريشا هلل نأ مدقت

 اًديعو ءاّدمع لتاقلا ديعو انه ركذو «يلمعلا رفكلا نم لتقلا

 ولوأ هنم جعزنتو «ةدئفألا هل عدصنتو «بولقلا هل فجرت

 .لوقعلا

 الو لب «ديعولا اذه نم مظعأ رئابكلا عاونأ يف دري ملف
 بنذلا اذهف :يأ «منهج هءازج نأب رابخالا وهو الأ ءهلثم

 اهيف امب «منهجب هبحاص ىزاجي نأ «هدحو ضهتنا دق ميظعلا
 تاوفو رابجلا طخسو «نيهملا يزخلاو «ميظعلا باذعلا نم

 لك نم هللاب اًدايعف «راسخلاو ةبيخلا لوصحو «حالفلاو زوفلا

 ر نع دعبل بتم
 ىلع «ديعولا صوصن نم هلاثمأ مكح هل ديعولا اذهو

 نامرح وأ ءرانلا يف دولخلاب «يصاعملاو رئابكلا ضعب
 . ةنجلا

 مهقافتا عم ءاهليوأت يف هللا مهمحر ةمئألا فلتخا دقو

 يف مهنودلخي نيذلا «ةلزتعملاو جراوخلا لوق نالطب ىلع

 مامالا هلاق ام اهليوأت يف باوصلاو «نيدحوم اوناك ولو «رانلا

 - ميقلا نب نيدلا سمش :ققحملا

 :لاقف اهدقتناو كلذ يف ةمئألا تاليوأت ركذ امدعب - لاق هنإف

 يضتقملا هيف ركذ امم اهلاثمأو صوصنلا هذه :ةّقرِف تلاقو

 نإف ءهدوجو مكحلا ىضتقم دوجو نم مزلي الو «ةبوقعلل
 هذه ةياغو «هعناوم ءافتناو هيضتقم دوجوب متي امنإ مكحلا

 . اهل ضتقمو ةبوقعلل ببس اذك نأب مالعالا صوصنلا

 «جرادملا» يف - هللا همحر

 . مهيلع :ب يف (۲) ب :شماه نم ةدايز(١)



 سماخلا ءزجلا

 ءعامجالاب اهضعبف «عناوملا ركذ ىلع ليلدلا ماق دقو

 منام ديحوتلاو «عامجالاب عنام ةبوتلاف «صنلاب اهضعبو
 ةميظعلا تانسحلاو ءاهل عفدم ال يتلا ةرتاوتملا صوصنلاب

 ةماقإو «ةعنام ةرفكملا رابكلا بئاصملاو «ةعنام ةيحاملا

 هذه ليطعت ىلإ ليبس الو «صنلاب عنام ايندلا يف دودحلا

 انه نمو «نيبناجلا نم صوصنلا لامعإ نم دب الف ءصوصنلا
 ىضتقمب اًرابتعا «تائيسلاو تانسحلا نيب ةنزاوملا تماق

 .اهحجرأل اًلامعإو «هعنامو باقعلا

 ىلعو ءامهدسافمو نيرادلا حلاصم ءانب اذه ىلعو :اولاق

 ىضتقم وهو «ةيردقلا ماكحألاو «ةيعرشلا ماكحألا ءانب اذه

 ءاهتاببسمو بابسألا طابترا هبو «دوجولا ىف ةيراسلا ةمكحلا

 ۰ .اًومأو اًقلخ

 ءهمواقيو «هعفادي اًدض دض لكل هناحبس هللا لعج دقو

 ةحصلل ةيضتقم ةوقلاف ءامهنم بلغألل مكحلا نوكيو

 لعفو ةعيبطلا لمع نم عنام اهيغبو طالخألا داسفو «ةيفاعلاو

 ةيودألا ىوق كلذكو ءامهنم بلاغلل مكحلاو «ةوقلا

 ضتقمو «ةحصلل ضتقم هيف نوكي دبعلاو «ضارمألاو
 اذإف «همواقيو رخآلا ريثأت لامك عنمي امهدحأو «بطعلل

 هل ريثأتلا ناك «هرهقو هيلع حجرت
 الو «ةنجلا لخدي ْنَم ىلإ قلخلا ماسقنا ملعي انه نمو

 ءاهنم جرخي مث رانلا لخدي ْنَمو ءهسكعو «رانلا لخدي

 ةعرس يف «ثكملا ىضتقم نم هيف ام بسحب اهيف هثكم نوكيو

 هللا ربخأ ام لك اهب ىري ةرونم ةريصب هل ْنَمو «هئطبو «جورخلا
 يأر هدهاشي هنأك ىتح «هلیصافتو داعملا رمأ نم «هباتك يف هب

 . نيع

 «هتيبوبرو «هناحبس هتيهلإ ىضتقم وه اذه نأ ملعيو

 كلذ ةبسنو «كلذ فالخ هيلع ليحتسي هنأو «هتمکحو «هتزعو

 «هتريصب ىلإ كلذ ةبسن نوكيف «هيلإ هب قيلي ال ام ةبسن هيلإ

 .هرصب ىلإ موجنلاو سمشلا ةبسنك
 قرحت امك «تائيسلا قرحي يذلا وهو «ناميالا نيقي اذهو

 ليحتسي ناميالا نم ماقملا اذه بحاصو .بطحلا رانلا

 نم هعم ام نإف «ترثكو هنم تعقو نإو «تائيسلا ىلع هرارصإ

 يف هللا ىلإ عوجرلاب تقو لك ةبوتلا ديدجتب هرمأي ناميالا رون
 همالك ىهتنا ءهللا ىلإ قلخلا بحأ نم اذهو .هسافنأ ددع

 . اًريخ نيملسملاو مالسالا نع هازجو «هحور هللا سدق

 1و اتم هَل ليم يف ْرْيتَرَص اد اوما ےیڑلآ ايكيا (41)
 ى . تك اكيؤي تنل ملكنا تإ لَآ نمل الوقت

 نم متنڪ كلرڌک هيڪ ُدناَكَم رها ڌني ايدل ةوَيَحْلَ

 ٤- :ةيآلا ءاسنلا ةروس ريسفت 944 1۰
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 يف اًداهج ا اذإ «نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي «اَريِيَح

 مهرومأ عيمج يف اوتبثتيو ءاونيبتي نأ هتاضرم ءاغتباو «هليبس
 . ةحضاو ريغو ةحضاو :نامسق رومألا نإف «ةهبتشملا

 كلذ نأل ؛نيبتو تبثت ىلإ جاتحت ال ةنيبلا ةحضاولاف

 جاتحي ناسنالا نإف «ةحضاولا ريغ ةلكشملا رومألا امأو

 نإف ؟ال مأ اهيلع مدقي له فرعيل «نيبتلاو اهيف تبثتلا ىلإ
 فكلاو «ةريثكلا دئاوفلا نم هيف لصحي رومألا هذه ىف تبثتلا

 «هتنازرو «هلقعو هدبعلا نيد فرعي هب ام « ةميظع رورشل

 هل نيبتي نأ لبق «"''اهتيادب يف رومألل لجعتسملا فالخب

 . يغبني ال ام ىلإ يدؤي كلذ نإف ءاهمكح

 مل امل ءةيآلا يف هللا مهبتاع نيذلا ءالؤهل ىرج امك

 لام وأ هل ةمينغ هعم ناكو «مهيلع مّلس نم اولتقو .اوتيثتي

 سفن يف أطخ اذه ناكو «مهلتق كلذب يفكتسي هنأ اًنظ «هريغ

 . اهتوادب : نيتخسنلا يف (1)



 سماخلا ءزجلا

 مكحيلإ لآ ْنَمِل الوقت ول :هلوقب مهبتاع اذهلف ءرمألا

 هلأ دنوف ايدلَأ َرْؤَيَحْل رع ترتبت اتم تسل ملا

 «ليلقلا ينافلا ضرعلا مكنلمحي الف : يأ 4 ٌةرْيَك منام

 باوثلا نم هللا دنع ام مكتوفيف يغبني ال ام باكترا ىلع

 . ىقبأو ريخ هللا دنع امف «يقابلا ليزجلا

 هسفن يعاود ىأر اذإ «هل يغبني دبعلا نأ ىلإ ةراشإ اذه يفو

 اماه كليب[ د يقم ی یی هيف هلا هلام ىلإ هلك

 اضر ىلع هللا ةاضرم مدقو ءاهاوه نع هسفن ىهن نمل هللا دعأ

 قش نإو هللا رمأ لاثتما يف سفنلل اًبيغرت كلذ يف نإف ءهسفن

 . اهيلع كلذ

 مهتياده لبق ا

 هلأ ن لم ني مئڪ تكيانك# :مالسإلا ىلإ

 يدهي 0 «مكلالض دعب مكاده امكف : يأ 4َمُكِيِلَع

 كلذكف ءائيشف اًئيش مكل تلصح ةيادهلا نأ امكو «مكريغ

 . مكر يغ

 ناك نمل هتلماعمو ءةصقانلا ىلوألا هلاحل لماكلا رظنف

 هل هؤاعدو «ىلوألا هلاح نم فرعي ام ىضتقمب ءاهلثم ىلع

 هعفنل بابسألا ربكأ نم - ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب

 .«اسيَبَه» :لاقف نيبتلاب رمألا داعأ اذهلو «هعافتناو

 ءادعأ ةدهاجمو «هللا ليبس يف داهجلل جرخ ْنَم ناك اذإف

 نيبتلاب اًرومأم «مهب عاقيالل دادعتسالا عاونأب دعتسا دقو هللا

 ملس امنإ هنأ يف «ةيوق ةنيرقلا تناكو «مالسلا هيلإ ىقلأ نمل

 رمألا ىلع لدي كلذ نإف - هسفن ىلع اًفوخو «لتقلا نم اًدوعت

 «هابتشا عون اهيف عقي يتلا لاوحألا لك يف «تبثتلاو نيبتلاب
 دشرلا نيبيو ءرمألا هل حضتي ىتح ءدبعلا اهيف تبثتيف
 .باوصلاو

 ام الك يزاجيف يح تراش امي تا هنأ ت
 «مهتايثو داع لاوحأ نم هملع ام بنلخي «هاونو هلمع

 ِرَرَصلأ لأ ريع يملا نم َنوُدِعَتْلا یوسي الا (41.95)

 يلوم نهي هنأ لصف مف هلون کک

 لع يدهم ا رو یش 2 1 1 برعم ىلع يش

 اًيوُفَع هلأ ناو en ًةففمو هم تجرد © اًميِظَع خا يقل

 «هلامو هسفنب نينمؤملا نم دهاج ْنَم يوتسي ال : يأ كاًميِح
 ىلع ثحلا هيفف «هللا ءادعأ لتاقي ملو «داهجلل جرخي مل ْنَمو

 نم بيهرتلاو كلذ يف بيغرتلاو «داهجلل جورخلا
 .رذع ريغ نم هنع دوعقلاو «لساكتلا

 «جرعألاو «ىمعألاو «ضيرملاك ءررضلا لهأ امأو

 نم «نيدعاقلا ةلزنمب اوسيل مهنإف «هب زهجتي ام دجي ال يذلاو

 ال

1 

 45.2968 :ناتيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت - 4

 ل ا ۹4
 070 ر 1 34

 3 0 يلو اغمق رت
 و ا و یے توک م 4

 ع
 ادعو کو جرد نیرو لعضو 0 E آآ 2 ص

 کک تجرد أ اميِظَعارَجَ ملا هجلا

 هكيتلملا مهو نذل کا 0

 ا فن َىِيلاَظ
COSکل ا ع 0  

 ڭكىتلۇاقاپىف ورجال ضر کیلا اولا
 7 ر و و ج ۶ و ہر وچ سس

 راتيون € اًريِصَمَتَوآَسَو و ھهج

 ۵ اليبس EE دوعيطتسمالل ند وا او اسلا
e4 ا وو و صر  

 63 رفع تعا اكو مینو نآ لآ یسک کیو
 e ف rE SET هذآ و مر

 ةسو ار نک امرم ضرذل اف دی هلآ يبس يفرج نمو
 607 و ور 3 ل ا 8 عريس ساس

 تول هكرَدي مث و لوسرو هللا ىلإ ارجاهم دب نم جرح نمو
 د رع لل و قم ر و

 ایج وم ا ناو هللا اع هرج مَقَوَدَقَ
 مرار

 حاج رک رع جو

 57 َةولَصلَأَنِماورصفت لع سلف ضرأل يف

 00 اني اَوُدَعم 0 YY نأ

 يوني ال .هدوعقب اًيضار ءررضلا يلوأ نم ناك ْنَمف .رذع ريغ

 هسفن ثدحي الو «عناملا [دوجو] الول «هللا ليبس يف جورخلا

 .رذع ريغل دعاقلا ةلزنمب هنإف «كلذب

 دوجو االول هللا ليبس يف جورخلا ىلع اًمزاع ناك ْنَمو

 جرخ ْنَم ةلزنمب هنإف «هسفن هب ثّدحيو «كلذ ىنمتي «عناملا

 وأ لوقلا نم اهرودقم اهب نرتقا اذإ ةمزاجلا ةينلا نأل ءداهجلل

 ش . لعافلا ةلزنم اهبحاص لزني لعفلا

 نيدعاقلا ىلع نيدهاجملا ليضفتب ىلاعت حّرص مث
 مث «لامجالا هجو ىلع ليضفت اذهو «ةعفرلا :يأ «ةجردلاب

 ةرداصلا ةرفغملاب مهدعوو «ليصفتلا هجو ىلع كلذب حّرص

 عافدناو «ريخ لك لوصح ىلع لمتشت يتلا ةمحرلاو مهبر نم
 تباثلا ثيدحلاب يب يبنلا اهلصف يتلا تاجردلاو ءرش لك

 لك نيب ام «ةجرد ةئام ةنجلا ىف نأ «نيحيحصلا» ىف هنع

 يف نيدهاجملل هللا اهدعا قر اا كي ا

 يف يذلا ريظن «داهجلا ىلع هللا هبتر يذلا باوثلا اذهو
 ف 2 ر

 له اوما بلآ أي :هلوق يف فصلا ةروس



 سماخلا ءزجلا

 کشو کوما دل ليي ىف دودو ولوو دأب ونمو © ملأ باع ن
 یر تج کلیو کیو كل رفق © یک مک نإ کل ريح کلک
 رخآ ىلإ مطمل ومل كيو ندع تج ف ةي سمو لا ات نم
 .ةروسلا

 هنإف ءاهنم ىلعأ ىلإ ةلاح نم لاقتنالا اذه نسح لمأتو

 ليضفتب حّرص مث «هريغو دهاجملا نيب اًلوأ ةيوستلا ىفن
 ةرفغملاب هليضفت ىلإ لقتنا مث «ةجردب دعاقلا ىلع دهاجملا

 اهنم ىلعأ ىلإ ةلاح نم لاقتنالا اذهو «تاجردلاو ةمحرلاو

 دنع ءاهنود ام ىلإ ةلاح نم لوزنلا وأ «حدملاو ليضفتلا دنع

 . سفنلا يف عقوأو ءاظفل نسحأ - مذلاو حدقلا

 هل امهنم لکو «ءيش ىلع ایش ىلاعت لصف اذإ كلذكو
 دحأ مهوتي الثل ؛نيرمألل عماجلا لضفلا ركذب زرتحا «لضف
 . 4 ينل هل دو كرل : انه لاق امك هيلع لضفملا مذ

 يف فصلا يف ةروكذملا تايالا يف [ىلاعت لاق] امكو

 یس الا :ىلاعت هلوق يف امكو 4تيِنْرُمْلا ربو :هلوق
 . كلذك نكي مل نمم : يأ لَكَ حّ ليف نم نأ نم کنم

 مم : ىلاعت لاق امكو سا هل َدَو الو : لاق مث

 يف ثحب نمل يغبنيف «املِعَو اخ اَنْ الڪو نيس
 ع ا يات ا لقا
 . ةتكنلا هذهل

 ام ركذ «تالاقملاو صاخشألا مذ يف ملكت ول كلذكو

 نأ مهوتي الل ءضعب ىلع اهضعب ليضفت دنع هيف عمتجت
 نم ريخ ىراصنلا : ليق اذإ امك «لامكلا هل لصح دق لضفملا
 . رفاك امهنم لكو : كلذ عم لقيلف «سوجملا

 اهمرح «ةريبك ةيصعم امهنم لكو ءانزلا نم عنشأ لتقلاو
 . اهنع رجزو هلوسرو هللا

 نع نيرداصلا ةمحرلاو ةرفغملاب نيدهاجملا دعو املو
 :لاقف امهب ةيآلا هذه متخ # لا ٌروُفَعْلا## نيميركلا هيمسا

 . هم رن هل و
 ميف اولا مشن َنيِلاط ةكيكملا ْمُهََسَ نذل لک (49-90)

 وجاك سو هم أ کت ملأ اولا ألا ىف َنيَعْضتَسم اك واق مك
 لبا تي هيما الإ د ایم تاسو مج ملم كلت اد
 ىَنَع یوا ٥ اليس دودي کو هلم ترخيلتس 1 اواو كلَ
 نمل ديدشلا ديعولا اذه 4 اودع ارفع ها تركو ھت رفعي نأ لآ

 نيذلا ةكئالملا نإف تام ىتح اهيلع هتردق عم ةرجهلا كرت

 : مهل نولوقيو «ميظعلا خيبوتلا اذهب هنوخبوي «هحور نوضبقي
 نع متزيمت ءيش يأبو ؟متنك لاح يأ ىلع :يأ 4ك مِن
 ىلع مهومترهاظ امبرو «مهداوس مترثك لب ؟نيكرشملا

 ٤- :تايآلا .ءاسنلا ةروس ريسفت ۹۹-۷ 1"

 نوكلاو «هلوسر عم داهجلاو «ريثكلا ريخلا مكتافو «نينمؤملا

 . مهئادعأ ىلع مهتنواعمو نيملسملا عم

 نيروهقم ءافعض :يأ شالا يف َنِيَعْضتْس اک الاقل
 يف نيقداص ريغ مهو «ةرجهلا ىلع ةردق انل سيل «نيمولظم
 الإ اًسفن هللا فلكي الو ءمهدعوتو «مهخبو هللا نأل «كلذ

 . اهعسو
 :ةكئالملا مهل تلاق اذهلو «ةقيقح نيفعضتسملا ىنثتساو

 : يأ «ريرقت ماهفتسا اذهو اف اجا ةو وا را یک ملأ
 .ةعساو هللا ضرأ نأ دحأ لك دنع ررقت دق

 «هنيد راهظإ نم هيف نكمتي ال «لحم يف دبعلا ناك امثيحف
 E ند ايزل AC E اقيم هل نت

 رب ا ل ا ی ی م ا ١ ا ن وع 8

 ىف ةعسو ىضأ َّنِإ انماء نذلا َىداَبِحَي# :ىلاعت لاق امك
 هوم کوال : مهل رذع ال نيذلا ءالؤه نع هللا لاق 4 نوُدبَعَ

 ببسلا نايب ركذ هيف «مدقت امك اذهو اَيِصَم ْتََسَو هج

 ‹«هطورش عامتجا عم «هاضتقم هيلع بترتي دقف «بجوملا

 اهكرتو «تابجاولا ربكأ نم ةرجهلا نأ ىلع ليلد ةيآلا ىفو

 «قزرلا نم هل ردق ام ىفوتساو لمكتسا دقف «يفوت ْنَم لك

 لدي هنإف «ىفوتلا» ظفل نم ذوخأم كلذو «لمعلاو «لجألاو

 . اًيفوتم نكي مل «كلذ نم ءيش هيلع يقب ول هنأل «كلذ ىلع

 كلذ قاس هللا نأل ءمهحدمو ةكئالملاب ناميالا هيفو

 هتقفاومو ءمهنم ناسحتسالاو ريرقتلا هجو ىلع مهل باطخلا

 . هلحمل

 مهل ةردق ال نيذلا «ةقيقحلا ىلع نيفعضتسملا ىنثتسا مث

 . اليس دودتمب الو هوجولا نم هجوب ةرجهلا ىلع
 تاكو مَع رفعي نأ لآ ىَسَع كوا : مهيف هللا لاق ءالؤهف

 هللا نم اهعوقو بجاو اهوحنو «ىسع» و ونَع رفع هلأ

 نمل باوثلاب ةيجرتلا يفو «هناسحإو همرك ىضتقمب «ىلاعت
 الو اقل سد PE زق «ةدئاف لامعألا ضعب لمع

 الف ءاّرصقم نوكي لب «يغبني يذلا قئاللا هجولا ىلع هلمعي
 ري ملعأ هللاو.تاوعلا كلذ قدي

 نم رومأملا نع زجع نم نأ ىلع ليلد ةميركلا ةيآلا يفو

 نع نيزجاعلا يف ىلاعت لاق امك «روذعم هنإف «هريغو بجاو

 لع الو جس مالا ىل الو جرح نیمألآ لع سا : داهجلا
 اَم هلل وقنا :رماوألا مومع يف لاقو جس ضيا
 . 4َا

 ««متعطتسا ام هنم اوتأف ءرمأب مكترمأ اذإ» : ة5 يبنلا لاقو



 سماخلا ءزجلا

 هيلع تدسناو «هدهج لذب اذإ الإ ناسنالا رذعي ال نكلو
 ىلع هيبنت ةيآلا يفو 4هليِح َنوُعيِطَتَسي ال :هلوقل «ليحلا باوبأ

 رفس ىلإ جاتحي امم - امهوحنو «ةرمعلاو جحلا يف ليلدلا نأ

 . ةعاطتسالا طورش نم -

 ا
 ورح َمَقَو دق دَ تول هكر 2 مث ىلوسرو ےل هلأ لل جاهم ديني نم جر سو

 AR 12 116 وم ل

 يف قداصلا دعوف «حلاصملا نم اهيف ام نايبو «بيغرتلاو
 اًمغارم دجي هنأ «هتاضرم ءاغتبا هليبس يف رجاه ْنَم نأ هدعو

 نيدلا حلاصم ىلع لمتشم مغارملاف «ةعسو ضرألا يف

Eمهوتي سانلا نم اًريثك نأ كلذو  

 دعب الدو «ىنغلا دعب اًرقفو «ةفلألا دعب اًناتش ةرجهلا ىف نأ

 ا ا دقو خلا

 رهظأ نيب ماد ام نمؤملا نإف «كلذك سيل رمألاو

 ةرصاقلا تادابعلا ىف ال «صقنلا ةياغ ىف هنيدف «نيكرشملا

 دايجلاو لا تاداكلا ا ةذلسل اع دلع
 رهو لد نم ب مزملا ا عا رعنا
 . افعضتسم ناك نإ اًصوصخ «هنيد نع نتفي نأ ددصب

 داهجو « هللا نيد ةماقإ نم نّكمت هللا ليبس ىف رجاه اذإف

 ام لكل عماج مسا ةمغارملا نإف :مهتمغارعو هللا ءادعأ

 هل لصحي كلذكو «لعفو لوق نم هللا ءادعأل ةظاغإ هب لصحي

 .ىلاعت هللا ربخأ امك عقو دقو «هقزر يف ةعس

 اورجاه امل مهنإف «مهنع هللا يضر ةباحصلاب كلذ ربتعاو

 لمك «هلل مهلاومأو مهدالوأو «مهرايد اوكرتو هللا ليبس يف

 داهجلاو «ماتلا ناميالا نم مهل لصحو «مهناميإ كلذب
 ءمهدعي نمل ةمئأ هب اوناك ام « هللا نيدل رصنلاو «ميظعلا

 تاحوتفلا نم كلذ ىلع بترتي امم مهل لصح كلذكو

 مهلعف لعف ْنَم لك اذكهو «سانلا ىنغأ هب اوناك ام «مئانغلاو

 . ةمايقلا موي ىلإ مهل لصحي ام هل لصح
 : يأ «.ولوْسَرو هللا لإ جام ديبي أني ج نمو :لاق مث

 ال هللا نيدل اًرصنو «هلوسرل ةبحمو ءهاضرو «هبر اًدصاق

E 

 ر ھا ر رم

 َمَقَو َدَفَم# هريغ وأ لتقب تولا ردي مثال دصاقملا نم كلذ ريغل
 كردأ يذلا رجاهملا رجأ هل لصح دقف :يأ را لع را

 لصحو «مزجو ىوث هنأل كلذو «ىلاعت هللا نامضب هدوصقم
 نأ هلاثمأبو هب هللا ةمحر نمف «لمعلا يف عورشو «ءادتبا هنم

 ام «مهل رفغو لمعلا اولمكي مل ولو ءالماك مهرجأ مهاطعأ

 . اهريغو ةرجهلا يف ريصقتلا نم مهنم لصح
 :لاقف نيميركلا نيمسالا نيذهب ةيآلا هذه متخ اذهلو

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ٠٠١-٠٠١ ۲1۳

 روب

 نم هوفرتقا ام نينمؤملل رفغي امسي ارفع هلأ نرل

 . مهبر ىلإ نيبينملا نيبئاتلا اًضوصخ «تائيطخلا

 «مهتفاعو مهتدجوأ ةمحر «قلخلا عيمجب ی

 اًميحر كلذ ريغو «ةوقلاو نينبلاو لاملا نم مهتقزرو

 ام ملعلا نم مهملعو «ناميالل مهقفو ثيح «نينمؤملاب

 هب امو «حالفلاو ةداعسلا بابسأ مهل رسيو «ناقيالا هب لصحي

 نيع ال ام همركو هتمحر نم نوريسو « حابرألا ةياغ نوكردي

 هللا لأستف ءرشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر

 . اندنع ام ٌرشب هريخ انمرحي ال نأ

 حج کی سيل ٍضرأْلا يف يص اتا (١٠؟2001)

 ِ ع يكل َّنِإ 5 يآ 5 نأ فخ نإ ةَلَصلأ نم أورصَقل

 ةكياط مَ الكل ْمُهَل تنا ميف تنك ا © ايي دع
 ميزاب ا د ور ورع 6 مسخ لري ا
 ا اودس اذ نإ اوال او كمت كو

 مهد أوُرُخْأَلَو عم اوليا اا دك ییا ا تالو

 تعما لنا ع لس ْنَع توقفت وک اورق بِلا دو مهتا
 ینا رکی 06 دب طلع حت الو ايكو ت رکی ایت ف

 و 4 سو سس ر 2ے ر

 ل کرد أ أوُدُحَو کلا امت نأ يص 3 نأ ٍرْطَم نم

 ةصخر يف لصأ ناتيآلا ناتاه كانهم طك َنرْفكْلِل َّدَعَأ هلآ
 ألا ىف مَع ا ل : ىلاعت لوقي فرا كر ‹رصقلا

 ف '"صخرتلا يضتقي [هنأ] قيآلا رهاظو ءرفسلا ىف : يأ

 ةفينح يبأ بهذم وه امك «ةيصعم رفس ناك ولو «ناك رفس يأ
 ةثالثلا ةمئألا مهو ءروهمجلا كلذ يف فلاخو «هللا همحر

 «ةيصعملا رفس يف ""صخرتلا اوزوجي ملف «مهريغو
 هللا نم ةلوهس ةصخرلا نإف «ةبسانملاو ىنعملاب ةيآلل اًصيصخت

 ال هرفسب يصاعلاو ءاورطفيو اورصقي نأ اورفاس اذإ «هدابعل

 . فيفختلا هلاح بساني

 ال : يأ «ةرَكّصلا نِ ارضك نأ حاج كلَ سيلك :هلوقو

 وه رصقلا نوك كلذ يفاني الو ا ل

 ريثك يف عقاولا مهولا ضعبل ةلازإ جرحلا يفن نأل ؛ لضفألا

 ةروس يف كلذ مدقت امك «بوجولا يفاني الو لب «سوفتلا نم

 رخآ ىلإ %4 ا راع نم ةَورَمْلاَو اًمَّضلأ نإ :هلوق يف «ةرقبلا

 .ةيآلا

 ررقت دق ةالصلا نأل ؛ةرهاظ عضوملا اذه يف مهولا ةلازإو

 اذه ليزي الو «ةماتلا ةفصلا هذه ىلع اهبوجو نيملسملا دنع

 . هيفاني ام ركذب الإ مهرثكأ سوفن نع
 :امهدحأ :نارمأ مامتالا ىلع رصقلا ةيلضفأ ىلع لديو

 . صيخرتلا :ب يف (0) . صيخرتلا :ب يف ()



 سماخلا ءزجلا

 نأ :يناثلاو «هرافسأ عيمج يف رصقلا ىلع هيي يبنلا ةمزالم

 ىلاعت هللاو «دابعلاب ةمحرلاو صيخرتلاو ةعسوتلا باب نم اذه

 ق اهب دعو نزال عي

 اورصقت نأ لقي ملو #ةزَلَّصلأ َنِي أ أورصَعَت نأ :هلوقو
 : ناتدئاف هيف «ةالصلا

 رصقلا ناكل «ةالصلا اورصقت نأ :لاق ول هنأ: امهادحإ

 مظعم رصق ول هنأ نظ امبرف «دودحلا نم دحب طبضنم ريغ
 نمل :هلوقب هنايتإف ءأزجأل ءةدحاو ةعكر اهلعجو «ةالصلا

 عوجرم «طوبضم دودحم رصقلا نأ ىلع كلذ لديل 4ةَلَّصلأ
 . هباحصأو ءاي يبنلا لعف نم ررقت ام ىلإ هيف

 رصقلا نأ كلذب ملعيل «ضيعبتلا ديفت «نم» نأ :ةيناثلا

 رجفلا نإف ءاهعيمج ال «تاضورفملا تاولصلا ضعبل
 نم ةيعابرلا ةالصلا رصقي يذلا امنإو «نارصقي ال برغملاو

 . نيتعكر ىلإ عبرأ
 نيرسفملا نأ ملعاف .ةصخر رفسلا يف رصقلا نأ ررقت اذإف

 ندا مكتيفب نأ مخ نإ :هلوق وهو «ديقلا ذه يف اوفلتخا دق
 نيرمألا دوجوب الإ ر لیلا ذأ هرهاظ لدب يذلا اوم
 هنأ ىلإ مهفالتخا لصاح عجريو «فوخلا عم رفسلا ءامهيلك
 ا ا مشق نأ» : هلوقب دارملا له

 . لوألا هجولا ىلع نوكي امنإ .لاكشالاف ؟ةفصلاو

 يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلع اذه لكشأ دقو
 كا یک يبنلا هنع لأس ىتح «هنع هللا
 کین نأ م مح نإ :لوقي هللاو يأ ؟انمأ دقو ةالصلا رصقن
 اهب هللا 0 ةقدص» : هلك هللا لوسر لاقف اک يآ
 . لاق امك وأ «هتقدص اولبقاف «مكيلع

 ىتلا لاحلا بلاغل اًرظن هب يتأ ديقلا اذه نوكي اذه ىلعف
 راقسأ مهرافسأ بلاغ نإف ءاهيلع هباحصأو اي يبنلا ناك

 .داهج

 يف ةحلصملاو ةمكحلا نايب يهو ‹ىرخأ ةدئاف هيفو

 نم روصتي ام ىهنأ ةيآلا هذه يف نّيبف ءرصقلا ةصخر ةيعورشم

 الو «فوخلاو رفسلا عامتجا يهو «ةصخرلل ةبسانملا ةقشملا
 ةنظم وه يذلا ءهدحو رفسلا عم رصقي ال نأ كلذ مزلتسي
 .ةقشملا

 رصق :رصقلاب دارملا نأ وهو «يناثلا هجولا ىلع امأو
 فوخلاو رفسلا دجو اذإف بباب ىلع ديقلا نإف «ةفصلاو ددعلا

 زاج هدحو رفسلا دجو اذإو «ةفصلا رصقو «ددعلا رصق زاج

 . ةفصلا رصق زاج هدحو فوخلا وأ «طقف ددعلا رصق

 َتنُك اًدِإَو# :هلوقب اهدعب فوخلا ةالص ةفصب ىتأ كلذلو

 ٠٠٠١٠١١ :ناتيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت

 ل ملال ۹ ا

 ف پا فل وکلا تا یف تک الو
 ودول اشسا مپ وداي و كع منم

 RE اط تأل مڪار نم

ARيراد مهڪ ساو مهرداد َكَعم  

 92 ا قلت اک
 کک ا حو دیو ات خيم

 حیا رناوت رک نگر طك
 0 منادی رفک دعا آکر دج اوو
 20 أور 0

 A ءال اوما ہتامطا اد د

 زت 0 فتكا
 ر وچ

 اگ ولات ولات
97 

 اًميِلَعُدَت 2 7 وجيل ام هلل ا
 يب کتل قحاب تکل

K 7 

 )9ا ص نونا

 ‹اهميقت ةالص مهب تيلص : يأ 00 0 َتَمَقَأَك م

 :يأ 4كم متي ٌةكباط مفت 0 كلذ رشف مث
 :يتأي ام كلذ ىلع لدي امك ءودعلا ءازإب ةمئاق ةفئاطو

 «مهتالص اولمكأ :يأ كعم نيذلا : يأ كًاوُذَجَس اذل

 هنأو .دوجسلا لضف ىلع لديل ؛دوجسلاب ةالصلا نع رّبعو

 .اهتاكرأ ظعا وه لبا ,اهناكرأ نم نكر
4 2 

 اولي وا ةا ِتأَتْلَو محب رآرو نم اکل ل

 كلذ لد + عم ارات # ودعلا ءازإ اوماق ني

 اًرظتنم «ىلوألا ةفئاطلا فارصنا دعب ىقبي مامالا نأ ىلع

 مث هتالص نم يقب ام مهب ىلص اورضح اذإف «ةيناثلا ةفئاطلل

 اذهو «مهب ملسي مث « مهتالص اولمكي ىتح «مهرظتني سلج

 . فوخلا ةالص يف هوجولا دحأ

 «ةزئاج اهلك «ةريثك هوجو نم يي يبنلا نع تحص اهنإف

 نم نيع ضرف ةعامجلا ةالص نأ ىلع لدت ةيآلا هذهو

 : نيهجو

 : امهدحأ

 يذلا ةفئاطلا مهو

 «ةديدشلا ةلاحلا هذه يف اهب رمأ ىلاعت هللا نأ



 نيمافلا رجلا

 اذإف ءمهتمجاهم رذحو «ءادعألا نم فوخلا دادتشا تقو

 ةنينأمطلا ةلاح يف اهباجيإف «ةديدشلا ةلاحلا هذه يف اهبجوأ

 . ىرحأو ىلوأ باب نم نمألاو
 نم اًريثك اهيف نوكرتي فوخلا ةالص نيلصملا نأ :يناثلاو

 ةلطبملا لاعفألا نم ريثك نع اهيف ىفعيو «مزاوللاو طورشلا
 ال هنأل ءةعامجلا بوجو دكأتل الإ كاذ امو ءاهريغ يف

 كرتت مل ةعامجلا بوجو الولف «بحتسمو بجاو نيب ضراعت
 . اهلجأل ةمزاللا رومألا هذه

 اولصي نأ لضفألاو ىلوألا نأ ىلع ةميركلا ةيآلا لدتو

 ول هب لخي ال «ءيشب لالخالا كلذ نمضت ولو «دحاو مامإب

 نيملسملا ةملك عامتجا لجأل كلذو «ةمئأ ةدعب اهولص

 يف ةبيه عقوأ كلذ نوكيلو .مهتملك قرفت مدعو «مهقافتاو
 ةالص يف رذحلاو «حالسلا ذخأب ىلاعت رمأو «مهئادعأ بولق

 .فوخلا

 لاوحأ ضعب نع لاغتشاو ةكرح هيف ناك نإو اذهو

 ةالصلا نيب عمجلا وهو «ةحجار ةحلصم هيف نإف ءةالصلا

 ىلع صرحلا ةياغ نيصيرحلا ءادعألا نم رذحلاو 0

 1 0 مما ئلعو يلع ليملاو «نيملسملاب عاقي

 يعتاد تحبس ن نع سولت وک اورفک لأ دول

 « ديكو ا منل ای
 عضي نأ ءرطم وأ ضرم نم «رذع هل نم رذع هللا نإ مث

 م حاج الو# :لاقف ءرذحلا ذخأ عم نكلو «هحالس

 را ات ن کک وأ رطب نم ىذأ مکی ناك نإ

 . انهم باَدَع َنيرْفَك آإ دع هلآ ل ردع أوُدُحَو

 املا وست اهيل نا اهوونلا ل هلو

 ءمهوفقث امثيح مهلاتقو مهلتق نم «نيدحوملا هنيد

 ءدصرم لك مهل اودعقيو ءمهورصحيو .مهوذخأيو

 نأ ةيشخ مهنع اولفغي الو «لاوحألا عيمج يف مهورذحيو
 ىلع ءانثو دمح مظعأ هللف «مهيف مهبولطم ضعب رافكلا لاني

 ول يتلا هميلاعتو هتنوعمب مهديأو «نينمؤملا ىلع هب ّنم ام

 رهظي ملو «ةيار مهل مزهت مل ءلامكلا هجو ىلع اهوكلس

 .تاقوألا نم تقو يف ودع مهيلع

 ىلع لدي ڪپ ارو نم أونوكسيلك اودجس اق : هلوق يفو

 عضوم ىلإ مهباهذ لبق اهتالص عيمج لمكت ةفئاطلا هذه نأ

 لبق ىرخألا ةفئاطلل اًرظتنم تبثي ةي لوسرلا نأو «نيسراحلا
 نع ربخأف «هعم موقت ةفئاطلا نأ ركذ اًلوأ هنأل «مالسلا

 لدف «لوسرلا نود مهيلإ دعب لعفلا فاضأ مث ءهل مهتبحاصم

 .هانركذ ام ىلع كلذ

 ٤- :ةيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ٠١ 1"

 الضيق واصيب دل ىرخأ دمياط ِتأَتلَو :هلوق يفو
 عيمج نأو ءاولص دق ىلوألا ةفئاطلا نأ ىلع ليلد كَم

 مهتعكر يف ةقيقح مامالا عم نوكت ةيناثلا ةفئاطلا ةالص

 راظتنا كلذ مزلتسيف «ةريخألا مهتعكر يف اًمكحو «ىلوألا

 اذهو «مهب ملسي مث «مهتالص اولمكي ىتح «مهايإ مامالا

 لمأتملل رهاظ .

 عو اًدوعفَو اَمَيِق هلل 0 ةولَّصلا ٌمُثْيَصَع اذ )٠١6(

 لع تاک ولآ َّنِإ ًءركشلا اوك يعامل اذ تسي
 ةالص e اذإف : يأ 5 ابنك یل

 «مكتائيهو مكلاوحأ عيمج يف هللا اوركذاف ءاهريغو فوخلا

 بلقلا نأ :اهنم «دئاوفل كلذب فوخلا ةالص تصخ نكلو

 «ةبحملا يف ىلاعت هللا ىلإ ةبانالاب «هتداعسو هحالفو هحالص

 هب لصحي ام مظعأو «هيلع ءانثلاو ءهركذ نم بلقلا ءالتماو

 نيبو دبعلا نيب ةلص اهنأ : اهتقيقح يتلا ةالصلا دوصقملا اذه

 و

 ام «ناقيالا فراعمو «ناميالا قئاقح نم اهيف نأ :اهنمو

 مولعملا نمو «ةليلو موي لك هدابع ىلع هللا اهضرفي نأ بجوأ
 ببسب ةديمحلا دصاقملا هذه اهيف لصحت ال فوخلا ةالص نأ

 . اهدعب ركذلاب اهربجب رمأف .فوخلاو «ندبلاو بلقلا لاغتشا

 وه ام هفوخو بلقلا قلق نم بجوي فوخلا نأ :اهنمو
 ةمواقم نع ندبلا فعض بلقلا فعض اذإو ءهفعضل ةنظم
 . بلقلا تايوقم مظعأ نم هنم راثكالاو هلل ركذلاو ءودعلا

 ا مد ىلاعت هلل ركذلا نأ :اهنم

 تلا ايام :ىلاعت لاق امك ءءادعألاب رفظلاو حالفلل

 لك نڪ هلل اركأأَو اتمنا ةف دنقل اذِإ اوما

 نم كلذ ريغ ىلإ «لاحلا هذه يف هنم راثكالاب رمأف 4 رحل

| 

 نم متنمأ اذإ :يأ 4 ءا اوما متشامطا اإ :

 ىلع مكتالص اومتأف «مكنادبأو مكبولق تنأمطاو «فوخلا

 ءاهطورشو اهتاكرأب ءاّنطابو اًرهاظ لمكألا هجولا

 . اهتالمكم رئاسو ءاهعوشخو

 :يأ اوفو اًبتك تييؤنلا لع تاک ةرلّصلا إل
 ال اًنقو اهل نأو ءاهتيضرف ىلع كلذ لدف «هتقو يف اًضورفم

 دنع تررقت دق يتلا تاقوألا هذه وهو ءهب الإ حصت

 اوذخأو «مهلهاجو مهملاع «مهريبكو مهريغص «نيملسملا

 ينومتيأر امك اولص» :هلوقب يب دمحم مهيبن نع كلذ

 . «ىلصأ

 نازيم ةالصلا نأ ىلع #َنِنِمْؤُمْلا لع :هلوق ل



 سماخلا ءزجلا

 متتو «هتالص نوكت دبعلا ناميإ بسح ىلعو «ناميإلا
 نيمزتلم اوناك نإو - رافكلا نأ ىلع كلذ لديو «لمكتو

 عورفب نوبطاخي ال مهنأ - ةمذلا لهأك نيملسملا ماكحأل

 اوماد ام مهنم حصت الو لب ءاهب نورمؤي الو «ةالصلاك نيدلا

 ماكحألا رئاس ىلعو ءاهيلع نوبقاعي اوناك نإو «مهرفك ىلع
 .ةرخالا يف

 )٠١5( ٌرْوَمْلا كاع ىف وهن الو ۲

 نا توجب ال اَم ولآ نم وجو تولا امك تالاب
 مكودع ءاغتبا يف اولسكت الو اوفعضت ال : يأ «اًميكَح اًميِلَع

 نإف كلذ ىلع ةطبارملاو .مهداهج يف :يأ ءرافكلا نم
 ةمواقم نع فعضي كلذو «ندبلا نهول عدتسم بلقلا نهو

 يوقي ام ركذ مث م ملا اونوك لب ءءادعألا

 نيئيش ركذف «نينمؤملا بولق
 وحنو حارجلاو «بعتلاو «ملألا نم مكبيصي ام نأ :لوألا

 «ةيناسنالا ةءورملا نم سيلف ءمكءادعأ بيصي هنإف «كلذ
 دق مهو متنأو «مهنم فعضأ اونوكت نأ ةيمالسالا ةماهشلاو
 الإ فعضي ال ةيراجلا ةداعلا نأل كلذ بجوي اميف متيواست
 ال «ماودلا ىلع ءادعألا هيلع رصتناو «مالآلا هيلع تلاوت ْنَم

 . ىرخأ هيلع لاديو «ةرم لادي ْنَم
 نوجرتف «نوجري ال ام هللا نم نوجرت مكنأ : يناثلا رمألا

 مهل نينمؤملا صاوخ لب «هباقع نم ةاجنلاو «هباوثب زوفلا
 .هعرش ةماقإو «هللا نيد رصن نم «ةعيفر لاماو «ةيلاع دصاقم

 . نيدلا ءادعأ عمقو «نيلاضلا ةيادهو «مالسإلا ةرئاد عاستاو

 ءةوقلا ةدايز قدصملا نمؤملل بجوت رومألا هذهف

 ربصيو لتاقي ْنَم نأل ؛ةماتلا ةعاجشلاو «طاشنلا فعاضتو
 ةداعسلا لينل لتاقي نمك سيل «هلان نإ يويندلا هزع لين ىلع

 ْنَم ناحبسف «هتنجو هللا ناوضرب زوفلاو ؛ةيورخألاو ةيويندلا
 : لاق اذهلو .هتمكحو هملعب مهنيب قّرفو «دابعلا نيب تواف
 .ةمكحلا لماك «ملعلا لماك #اًيصَح اًمِيِلَع هلآ تاكو

 مصرس هجرس

E ٠١0)ب کل ّقَحْلاب بتكلا َكّلِإ الز  

 لا رقعتساو ه اًميِصَخ نیا كَم الو ده كرا اہ سالا

 َنْواَمْحي تيدا E هلأ کب
 نم نوم © ام اش دآ مخ 36 نم فدي ال هلآ ّنِإ مشا

 ب كب ال م ب ذإ همم وَ هلل ني ةونختت ال نيا
aمع تلد الوت متناته © ه الطي َنَوُنَمَمَي اَمي مَا ناو لوق ور يدور هل رع ور 2  
 نكي ن مأ سيتا موب منع هلآ ُلِددَجُي َسَم ايلا هيلا ف

 ےہ r لل 2
 هل رفعتسل مث سفن نعي وأ اوس زَمَعَت نمو © ليڪو م

 ب ر
 لع مبكي امف اَمْنِإ ٌبيْكَي قلو انيك تن لا وك

 ٠٠٤١-١١١ :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت -4 دس ۲۱١

 | أ طح بیک نمو © اًميكَح اًميِلَع ها نكي دس

 َكَيَلَع هللا لصف الوو © نيب ا لفل ندع كر هوب
 ! تل امد كولي نأ هم ةكباط تّنَل متحدو
 ةر بتلا كع أ درناو ءىس نم تورص امو شا

 ربخي «اًميِطَع َكَيلَع وأ لصف تاکو لَم کک مک ام ملو

 :يأ .قحلاب باتكلا هلوسرو هدبع ىلع لزنأ هنأ ىلاعت

 «لطاب مهنم هيلإ قرطتي نأ «نيطايشلا نم هلازنإ يف اًظوفحم
 «قدص هرابخأف «قحلا ىلع اًضيأ اًلمتشمو «قحلاب لزن لب
 ربخأو . ياو مدني كر تم تت كو # لدع هيهاونو هرماوأو

 . سانلا نيب مكحيل هلزنأ هنأ

 ام ساتل نبل ركل ك راو :ىرخألا ةيآلا يفو
 يف «سانلا نيب مكحلا يف ةيآلا هذه نأ لمتحيف لإ در
 «نيدلا عيمج نييبت يف كلتو .فالتخالاو عازنلا لئاسم

 امهانعم ءامهيتلك نيتيآلا نأ لمتحيو «هعورفو هلوصأو

 يف مهنيب مكحلا لمشي انه سانلا نيب ب مكحلا نوكيف .دحاو

 ءدئاقعلا يفو قوقحلا رئاسو لاومألاو ضارعألاو ءامدلا

 . ماكحألا لئاسم عيمج يفو

 هللا كملع امب لب «كاوهب ال : يأ نأ َكنَيَأ اي :هلوقو

 يتم لإ وه نإ © یوه نع نِي امو :ىلاعت هلوقك . كمهلأو

 نم فا نع غلی ايف واک دصع ىلع لیل اذه ینو 4
 ملعلا مكاحلا يف طرتشي هنأو .اهريغو ماكحألا عيمج

 .تيأر امب : لقي ملو كا كأ اي : وقل «لدعلاو

 املو «باتكلا ةفرعم ىلع سانلا نيب مكحلا اًضيأ بترو
 نع هاهن ءطسقلاو لدعلل نمضتملا سانلا نيب مكحلاب هللا رمأ

 نبال نكت الو : لاقف < كدعلا اليف وها يذلا تكلا ورجل

 e ع سا : يأ 4اًميِصَخ

 هلق ذأ ت کاو كيم ا ی

 نع ةباينلاو «لطاب يف ةموصخلا ميرحت ىلع ليلد اذه يفف
 لديو ءةيويندلا قوقحلاو «ةينيدلا تاموصخلا يف لطبملا

 مل نمل ةموصخلا ةباين يف لوخدلا زاوج ىلع ةيآلا موهفم
 . ملظ هنم فرعي

 . ردص نإ كنم ردص امم 4 هَل ٍرْفْعَّتَسَأَو

 ميظعلا بنذلا رفغي :يأ اير اروفع ناك هللا تإ
 دعب حلاصلا لمعلل هقفويو «بانآو هيلإ باتو ءهرفغتسا نمل
 .هباقع لاوزو هباوثل بجوملا كلذ

 «نايتخالا» مشا وات تلا نع لَم لول

 )١( مكحلا :أ يف .



 يهنلا لمشي اذهو «مئالاو ملظلاو ةيانجلا ىنعمب «ةنايخلا»و

 وأ دح نم «ةبوقع هيلع هجوتو بنذأ ْنَم نع «ةلداجملا نع
 وأ «ةنايخلا نم هنم ردص ام عفدب هنع لداجي ال هنإف «ریزعت

 . ةيعرشلا ةبوقعلا نم كلذ ىلع بترت ام عفدب
 ةنايخلا ريثك :يأ كام اًناَوَح ناك س تحي ال هَ ل

 اذهو «ضخغبلا وهو «هدض تبث بحلا ىفتنا اذإو «مئالاو
 . مدقتملا يهنلل ليلعتلاك

 لو سالا ّنِم نوح مهنأ نينئاخلا ءالؤه نع ركذ مث

 اذهو 4ل هلا نم یت یر ال امن نوني ذِإ هَ وهو هلآ نم َن 52

 قلخلا ةفاخم نوكت نأ «نيقيلا ناصقنو «ناميالا فعض نم

 ةحابملا قرطلاب نوصرحيف هللا ةفاخم نم مظعأ مهدنع

 دق كلذ عم مهو «سانلا دنع ةحيضفلا مدع ىلع ةمرحملاو

 وهو .مهيلع هعالطاو هرظنب اولابي ملو «مئاظعلاب هللا اوزراب

 ان مي ل اخ يف اًضوضخ + مهلاوخأ عيمج يف ملعلاب عهمن
 ءيربلا يمرو «يناجلا ةئربت نم «لوقلا نم هيضري ال

 .هوتيب ام لعفيل ب لوسرلل كلذ يف يعسلاو «ةيانجلاب
 ضرألا بر اوبقاري ملو «تايانج ةدع نيب اوعمج دقف

 اذهلو «مهرئامضو مهرئارس ىلع علطملا «تاومسلاو

 دق : يأ ايي َنوُنَمَمَي امي هلا ناول :هلوقب ىلاعت مهدعوت

 ىنأتسا لب ةبوقعلاب مهلجاعي مل اذه عمو ءاملع كلذب .طاحأ

 «مهبتذ ىلع رارصالا نم مهرذجو ةبوتلا مهيلع ضرعو « مهب
 . ةغيلبلا ةبوقعلل بجوملا

 لدن نمف الا ةزيحلا ق ذ ْمُبَتَع ٌدثأَدَج النه شنهو
 لول ي

 مكبه : يأ اليو َمِيِيلَع وكي نم مأ ِةَمبَْلا موك مَع هَ

 ضعب مكلادج مهنع عفدو ءايندلا ةايحلا هذه يف مهنع متلداج

 ينغي اذامف «قلخلا دنع ةحيضفلاو راعلا نم ''”نورذحت ام

 هجوتت نيح ةمايقلا موي مهنع هللا لداجي ْنَمو ؟مهعفنيو مهنع

 امب مهلجرأو مهيديأو مهتما SE «ةجحلا مهيلع

 ره هلأ نأ نوملعيو قلا م مهتید 1 مس ر ديمو ؟نولمعي اوناك

 ْنَمو «ىفخأو رسلا ملعي ْنَم مهنع لداجي ْنَمَف نسل قكل
 . ؟راكنإلا هعم نكمي ال ام دوهشلا نم مهيلع ماقأ

 نم مهوتي ام نيب ةلباقملا ىلإ ""داشرإ ةيآلا هذه يفو

 نيبو هيهانم لعف وأ هللا رماوأ كرت ىلع ةبترتملا ايندلا حلاصم

 لوقيف ءاهتابوقع نم لصحي وأ «ةرخآلا باوث نم توفي ام ٠
 السك هرمأ تكرت تنأ اه :هللا رمأ كرتب هسفن هترمأ ْنَم

 باوث نم كتاف اذامو ؟هب تعفتنا يذلا عفنلا امف ءاّطيرفتو
 نامرحلاو ءاقشلا نم كرتلا اذه ىلع بترت اذامو ؟ةرخآلا

 نم هيهتشت ام ىلإ هسفن هتعد اذإ كلذكو ؟نارسخلاو ةبيخلاو
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 تيهتشا ام تلعف كبه :اهل لاق «ةمرحملا تاوهشلا

 ا «مومغلاو «مومهلا نم اهبقعيو «يضقنت هتذل
 يف لقاعلا يفكي هضعب ام - باقعلا لوصحو «باوثلا تاوفو

 '. اهنع ماجحالا
 لقعلا ةصاخ وهو «هربدت دبعلا عفني ام مظعأ نم

 - هنإف كلذك سيلو «لقعلا يعدي يذلا فالخب يقيقحلا
 ولو «ةنهارلا ةحارلاو «ةرضاحلا ةذللا رثؤي - هملظو هلهجب

 .ناعتسملا هللاو «بترت ام اهيلع بترت
 رفع دث مَ ْملظَي وأ اًءوُس لعب نمو :ىلاعت لاق مث

 ‹يصاعملا ىلع أرجت ْنَم :يأ كاَّمِيِحَي ارفع هلأ يجي هلأ

 مزلتسي ءاّمات اًرافغتسا هللا رفغتسا مث «مثالا ىلع محتقاو

 ال نأ ىلع مزعلاو «عالقالاو «هيلع مدنلاو «بنذلاب رارقالا
 .ةمحرلاو ةرفغملاب داعيملا فلخي ال ْنَم هدعو دق اذهف «دوعي

 نم هيلع بترت ام هنع ليزيو «بنذلا نم هنم ردص ام هل رفغيف
 «ةحلاصلا لامعألا نم مدقت ام هيلإ ديعيو «بيعلاو صقنلا

 ۴ و آلے

 اذهو

 )١( نم :ب يف (۳) .داشرإلا :ب يف (1) .نورذحي ام :ب يف .



 سماخلا ءزجلا

 نع الئاح هبنذ لعجي الو «هرمع نم هلبقتسي اميف هقفويو

 . هيلع بترتي ام رفغ هرفغ اذإو «هرفغ دق هنأل «هقيفوت
 يصاعملا رئاس لمشي قالطإلا دنع ءوسلا لمع نأ ملعاو

 «هتبوقعب هلماع ءوسي هنوكل («اًءوس» يمسو «ةريبكلاو ةريغصلا

 . نسح ريغ اًئيس - هسفن يف - هنوكلو

 امف كرشلاب اهملظ لمشي قالطالا دنع سفنلا ملظ كلذكو

 دحاو لك رسفي دق ءرخآلاب امهدحأ نارتقا دنع نكلو «هنود

 ءوسي يذلا ملظلاب انه ءوسلا لمع رسفيف «هبساني امب امهنم
 . مهضارعأو مهلاومأو مهئامد يف مهملظ وهو «سانلا

 نيبو هللا نيب يتلا يصاعملاو ملظلاب سفنلا ملظ رسفيو

 اكلم تسيل دبعلا سفن نأل «اًملظ» سفنلا ملظ يمسو .هدبع

 دق «ىلاعت هلل كلم ىه امنإو ءءاشي امب اهيف فرصتي «هل

 دما نيرط لع اک نأ از «دبعلا دنع ةنامأ اهلعج

 ام اهميلعت يف ىعسيف ءالمعو اًملع ميقتسملا طارصلل اهمازلإب

 اذه ريغ يف هيعسف .بجي امب لمعلا يف ىعسيو «هب رمأ
 هدض يذلا لدعلا نع اهب لودعو «ةنايخو .هسفنل ملظ قيرطلا

 .ملظلاو روجلا

 اذهو دي لع بيكي امن امنا بيک نمو :لاق مث
 نإف ةئيس بسك ْنَمَف «ريبكو ريغص نم «مثؤي ام لك لمشي
 ءاهريغ ىلإ اهادعتت ال .هسفن ىلع ةيورخألاو ةيويندلا اهتبوقع

 . 4یا دو دزو دز الو : ىلاعت لاق امك

 لمشو ءاهتبوقع تمع ركنت ملف تائيسلا ترهظ اذإ نكل
 ْنَم نأل «ةميركلا ةيآلا هذه مكح نع اًضيأ جرخت الف ءاهمثإ
 . ةئيس بسك دقف بجاولا راكنالا كرت

 بنذب اًدحأ بقاعي ال هنأ «هتمکحو هللا لدع نايب اذه يفو

 هبنذ نع ةئشانلا ةبوقعلا نم رثكأ اًدحأ بقاعي الو ءدحأ

 ملعلا هل :يأ «اَيكحَح اًميِلَع هللا تاكو :لاق اذهلو

 .ةماتلا ةمكحلاو «لماكلا

 .هنم ردص امو «بنذلا ملعي هنأ هتمكحو هملع نمو

 ملعيو «هلعف ىلع ةبترتملا ةبوقعلاو «هلعفل يعادلا ببسلاو

 هسفن ىعاود ةبلغب بنذلا هنم ردص نإ هنأ «بنذملا ةلاح

 هنأ 6-5 نم ريثك يف هبر ىلإ هتبانإ عم «ءوسلاب ةراّمألا

 . ةبوتلل هقفويو هل رفغيس
 ءهبر رظنب اًفافختسا مراحملا ىلع هئرجتب هنم ردص نإو

 قيفوتلا نم ديعب «ةرفغملا نم ديعب اذه نإف «هباقعب انواهتو

 . ةبوتلل

 اإ را اًريبك اًبنذ : يأ «ةَتيِطَح بيكي سوا :لاق مث
 كلذ نم اير هبنذب مهتي : يأ وب وري مثل كلذ نود ام

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ٠١٠١-١١١ 1۸

 دقف : يأ «انيِبُم امنإو ادهم لمَتَحأ دقق اًبنذم ناك نإو «بنذلا

 ىلع لدي اذهو ءاّنيب اًرهاظ اًمثإو ءيربلل اتهب هرهظ قوف لمح
 . اهتاقبومو بونذلا رئابك نم كلذ نأ

 .مثالاو ةئيطخلا بسك :دسافم ةدع عمج دق هنإف

 ةئربتب «عينشلا بذكلا مث ءاهلعفب اهلعفي مل ْنَم يمر مث

 ةبوقعلا نم كلذ ىلع بترتي ام مث «ءيربلا ماهتاو هسفن

 ال ْنَم ىلع ماقتو ءهيلع تبجو نمع عفدنت «ةيويندلا

 .٠ اهقحتسي

 ءءيربلا يف سانلا مالك نم اًضيأ كلذ ىلع بترتي ام مث

 لك نمو ءاهنم ةيفاعلا هللا لأسن يتلا دسافملا نم كلذ ريغ ىلإ

 رش
 هلضي نأ دارأ نمم هتمصعو هظفحب هلوسر ىلع هتنم ركذ مث

 نورسفملا ركذ دق تاميركلا تايآلا هذه نأ كلذو كر
 علطا املف «ةنيدملا يف اوقرس تيب لهأ نأ :اهلوزن ببس نأ

 تيبب اهومرف «مهتقرس اوذخأو .ةحيضفلا اوفاخ مهتقرس ىلع
 لوسر اوتأي نأ هموقب قراسلا ناعتساو «كلذ نم ءيرب وه ْنَم

 «سانلا سوؤر ىلع مهبحاص ءىربي نأ هنم اوبلطيو هدي هللا

 ةقرسلا تدجو ْنَم قرس يذلا امنإو «قرسي مل هنإ :اولاقو

 ‹مهبحاص ءىربي نأ ي هللا لوسر ّمهف ءءيربلا وهو «هتيبب
 اًريذحتو «ةعقاولا كلتل اًئييبتو ءاّريكذت تايآلا هذه هللا لزنأف

 ہللا مهمه 01

 نع ةمصاخملا نإف «نينئاخلا نع ةمصاخملا نم ةي لوسرلل

 ءملعلا يف لالض :ناعون لالضلا نإف «لالضلا نم لطبملا

 ام ريغب لمعلا وهو «لمعلا يف لالضو «قحلاب لهجلا وهو

 .[لامعألا يف لالضلا نع هظفح

 ءركملا كلذ نوكل 4ْمُهَْشَلا لإ تولي امو :لاقف ءركام
 لصحي ملو ءمهدوصقم هيف مهل لصحي مل « ليحتلا كلذو

 .نارسخلاو مئالاو ءنامرحلاو ةبيخلا الإ "مهل

 ةمعنلا نمضتي كي هلوسر ىلع ةريبك ةمعن "”هذهو

 بتلا يع ُهَّسَأ َلّرَنآَو :لاقف ملعلاب هيلع هتمعن ركذ مث

 ركذلاو ءميظعلا نآرقلا اذه كيلع لزنأ :يأ ةكْفلَو

 .نيرخآلاو نيلوألا ملعو «ءيش لك نايبت هيف يذلا «ميكحلا

 ام عم قفاوتلل اهتريغ دقو «هل : نيتخسنل دلا يف (۲) . ب شماه نم ةدايز )١(

 .اذهو :نيتخسنلا يف (۳) .رئامضلا نم قبس



 سماخلا ءزجلا

 نإ :فلسلا ضعب اهيف لاق دق ىتلا ةّنْسلا امإ 0

 ةعيرشلا رارسأ ةفرعم امإو «نآرقلا لزني امك «هيلع لزنت ةن

 بيترتو ءاهلزانم ءايشألا ليزنتو ءاهماكحأ 0
 ا

 هللا هملع ام عيمج لمشي اذهو 4ِهلَعَت نكت ْمَل ام َكَمّلَعَو#

 كرد تك امل ل

 يحوي لزي مل مث دهن اَلآَص كجو سيل كو ُبتكلا ام
 رذعتي «ملعلا نم اًماقم ىقترا ىتح «هلمكيو «هملعيو «هيلإ هللا

 نيرخآلاو نيلوألا ىلع هلوصو
 تافصل مهعمجأو «قالطالا ىلع قلخلا ملعأ ناكف

 َكيَع ولآ لصف تاکو :لاق اذهلو ءاهيف مهلمكأو «لامكلا
 ىلع هلضف نم مظعأ 4ء دمحم لوسرلا ىلع هلضفف «(اًميظَع
 نكمي ال هب هللا هلضف دق يذلا لضفلا سانجأو . '”قولخم لك

 SS ترام

 E يحس

 ِتاَضّرَم َهآَغِتِبأ كي 5 نمو سالا تسبب ب جلَصِإ وأ ِفوُرْعَم

 ر E 2 دق كي هلآ
 هي ة0 ال اما یک هيفا نكي مل ااو ةر اکو نئانلا
 مالكلاك «ةضحم ةرضمو رش امإو «حابملا مالكلا لوضفك

 .هعاونأ عيمجب مرحملا

 وأ «لام نم 4ٍةَكَدَصي َرْمَ ْنَم الإ :لاقف ىلاعت ىنثتسا مث
 «ةرصاقلا تادابعلا هيف لخدي هلعل لب «ناك عفن يأ وأ «ملع

 .هوحنو «دیمحتلاو «حيبستلاك
 ةريبكت لكو «ةقدص ةحيبست لكب نإ» : هيَ يبنلا لاق امك

 نع يهنو «ةقدص فورعملاب رمأو «ةقدص ةليلهت لكو «ةقدص
 ١ . ثيدحلا «ةقدص مكدحأ عضب يفو «ةقدص ركنملا

 يف فرع ام لكو «ةعاطلاو ناسحالا وهو ؛ٍفوُرْعَم وأ
 نآ نيغ نك تورلا الا قلطا اذإو «هنسح لقعلاو عرشلا

 كلذو ؛ركنملا نع يهنلا هيف لخد «ركنملا نع يهنلاب نرقي

 الإ ريخلا لعف متي ال اًضيأو «فورعملا نم تايهنملا كرت نأل

 سلا كرت

 ءرومأملا لعفب فورعملا رسفيف «نارتقالا دنع امأو

 . يهنملا كرتب ركنملاو
 نيب الإ نوكي ال حالصالاو # ساَّنلأ ترتب تب جلصإ 30

Eاير يقال جار او يب  

 ىلع عراشلا ثح كلذلف هرصح نكمي ال ام ةقرفلاو رشلا

 يفو لب «ضارعألاو لاومألاو ءامدلا يف سانلا نيب حالصإلا

 الو اًعيِمَج هللا لع اوُمِصَتْغْأَوأ» :ىلاعت لاق امك «نايدألا

 1١14-١1١5 :تايآلا .ءاسنلا ةروس ريسفت ع ص 8

E Eارحل أنتم َنينِمْؤُمْلا ىم ناقياط نرل :  

 ا 1 ےھت یس یھت ىلا ایشن نيزلا لک اَمُهحَدَحِإ تق ناب اہ
 . ةيآلا أ

 نيب حالصالا يف يعاسلاو ربح ٌحْلُصلآَول :ىلاعت لاقو
 «ةقدصلاو مايصلاو ةالصلاب تناقلا نم لضفأ سانلا

 .هلمعو هيعس هللا حلصي نأ دب ال حلصملاو

 هل متي الو .هلمع هللا حلصي ال داسفالا يف يعاسلا نأ امك

 هذهف *َنِدِسْنُمْلا َلَمَع حلب ال هلأ نإ : یلاعت لاق امك هدوصقم

 . ءانثتسالا كلذ ىلع لد امك «ريخ ىهف تلعف امثيح ءايشألا

 «صالخالاو ةينلا بسحب هار جالا لامك نكلو

 هول َفْوَ وَلا ٍتاَضْرَم آمي َكِلَد لَمْفَي سوا :لاق اذهلو
 . اًيِظَع ار

 صلخيو «ىلاعت هللا هجو دصقي نأ دبعلل يغبني اذهلف

 ءريخلا ءازجأ نم ءزج لك يفو «تقو لك يف هلل لمعلا
 نوكيف «صالخالا دوعتيلو «ميظعلا رجألا كلذب هل لصحيل

 نأل ءال مأ هدوصقم مت ءاوس «رجألا هل متيلو «نيصلخملا نم

 . لمعلا نم نكمي ام اهب نرتقاو «تلصح ةينلا

 ئَدهْلأ هل نیل ام دعب نم لوسا قاي نمو )١١1115(
 تاسو متهَج 2 صو لو ام ولو مومل ليس ع تم

 سل کلک ترث ات ويك دي رت أ فَي ال أ ا © ايت

2 

 محا رم
 فلاخي نمو : يأ اديب اكس َّنَص َدَقَف هلأ كرش نَمَو ا

 ئهلا هل ناب ام ِدَعَب نم هب ءاج اميف هدناعيو ةا لوسرلا
 . ةيوبنلا نيهاربلاو ا

 يف مهقيرط وه مهليبسو (كموُمْلأ ليس يع ميسو
 . مهلامعأو مهدئاقع

 الف .هلذخنو «هسفنل هراتخا امو هک رتن : يأ لو ام ول

 هللا نم هؤازجف «هکرتو هملعو قحلا ىأر هنوكل «ريخلل هقفون
 هلالض ىلإ اَلالض دادزيو ءاٌرئاح هلالض يف هيقبي نأ اًلدع

 :ىلاعت لاقو و هلا َعاََأ اَوُهاَر ایا :ىلاعت لاق امك

 . وَ وم وأ هب وسمو ل امك مه َمَهَردصبَأَ هَ دف بقول

 ريغ عبتيو رر ناشي ملازم نأ ىلع ار لديو

 «هلوسر عابتاو «هللا هجو هدصق ناك نأب «نينمؤملا ليبس
 اهب مهلا وأ بونذلا نم هنم ردص مث «نيملسملا ةعامج موزلو

 هيلوي ال هللا نإف «عابطلا تابلغو «سوفنلا تايضتقم نم وه ام

 .هظفحب هيلع نميو «هفطلب هكرادتي لب «هناطیشو هسفن
 : مالسلا هيلع فسوي نع ىلاعت لاق امك ءعءوسلا نم همصعيو

 «ب يف تلدع دقو «هؤاصقتسا :نيتخسنلا يف )١( .قلخلا :ب يف )١(

 .تبثأ ام باوصلا لعلو



 سماخلا ءزجلا

 «نييلخشلا توام ن م ةئختلاو يشل ةع كرت كرل
 «صلخم لك كلذكو «ءوسلا هنع انفرص هصالخإ ببسب : يأ
 ش . ليلعتلا مومع هيلع لدي امك

 اميظع اًباذع اهيف هبذعن نا هج ييِصْنَو## :هلوقو

 . الآمو هل اًمجرم : يأ ی تار

 «نينمؤملا ةفلاخمو «قاقشلا ىلع “”بترملا ديعولا اذهو

 .اًريكو اًرغِص بنذلا ةلاح بسحب « هللا الإ اهيصحي ال بتارم

 وه ام هنمو «نالذخلا عيمج بجويو «رانلا يف دلخي ام هنمف

 . قلطملا اذهل ليصفتلاك ةيناثلا ةيآلا لعلف «كلذ نود

 بر يف حدقلا هنمضتل «ىلاعت هللا هرفغي ال كرشلا نأ : وهو

 كلمي ال يذلا قولخملا ةيوستو «هتينادحو يفو نيملاعلا

 نم ام يذلا ءرضلاو عفنلا كلام وه نمب ءاّعفن الو اًرض هسفنل

 قلطملا لامكلا هل يذلا ءوه الإ مقنلا عفدي الو «هنم الإ ةمعن

 .تارابتعالا هوجو عيمجب ماتلا ىنغلاو «هوجولا عيمج نم

 ةدابعلا صالخإ مدع «لالضلا دعبأو ملظلا مظعأ نمف

 يذلا «قولخملل اهنم ءيش فرصو «هتمظعو هنأش اذه نمل

 ىتغلا تافص نم هل الو «ءيش لامكلا تافص نم هل سيل

 ءلامكلا مدعو ءدوجولا مدع «مدعلا الإ هل سيل لب «ءيش

 .هوجولا عيمج نم رقفلاو «ىنغلا مدعو
 تحت وهف «ىصاعملاو بونذلا نم كرشلا نود ام امأو

 بذع ا ءهتمكحو هتمحرب هرفغ هللا ءاش نإ «ةئيشملا

 «ةميركلا ةيآلا هذهب لدتسا دقو «هتمكحو هلدعب بقاعو «هيلع

 : اطا رجم امار وجة لا عاج نأ ىلع
 نينمؤملا ليبس فلاخ نم دعوت هللا نأ

 لمشي «فاضم درفم «نينمؤملا ليبس»و «رانلاو نالذخلاب
 .لامعألاو دئاقعلا نم هيلع نونمؤملا ام رئاس

 «هميرحت وأ «هبابحتسا وأ «ءيش باجيإ ىلع اوقفتا اذإف

 ءيش يف مهفلاخ نمف «مهليبس اذهف - هتحابإ وأ «هتهارك وأ
 «مهلیبس ريغ 0 دقف «هيلع مهعامجإ داقعنا دعب «كلذ- نم

 سائل تج وأ رح ميك :ىلاعت هلوق كلذ ىلع 0

 .4 ركنا نع تزهو فوزي ومات
 هذه نم نينمؤملا نأ ربخأ ىلاعت هللا نأ : ا

 «ءيش باجيإ ىلع اوقفت 2ا اذا «تورعملاب الإ ةورماي آل ةمألا

 نوكي نأ ةيآلا صنب نيعتيف ءهب اورمأ امم وهف ءهبابحتسا وأ

 اذإ كلذكو ..ركنملا ريغ فورعملا دعب ءيش الو ءافورعم

 الإ نوكي الف ‹هنع اوهن امم وهف ءيش نع يهنلا ىلع اوقفتا

 : . اكتم
 اركز الطَسَو ُهَمأ جاتلَمج كول : ىلاعت هلوق كلذ لثمو

 :كلذ هجوو

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ١١١-٠١١

 كاد ْلَعْفَيْنَمَو سالا تب جِنلْصِإَوَأ ٍفوُرْعَمَوَأ
e 
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اسسا ار سخر یخ دقق لآ ود نم
 © اكيِبُم 

: 00 

ET 
 اًطسو هللا اهلعج ةمألا هذه نأ ىلاعت ربخأف «ساكلا َلَع ءآَدَهُش

 لك يف :يأ «سانلا ىلع ءادهش اونوكيل ؛اًرايخ اًلدع :يأ

 وأ «هنع ىهن وأ هب رمأ هللا نأب مكح ىلع اودهش اذإف «ءيش
 هب اودهش امب نيملاع مهنوكل ؛ةموصعم مهتداهش نإف «هحابآ
 اونوكي مل كلذ فالخب رمألا ناك ولف «مهتداهش يف نيلداع

 ' .اهب نيملاع الو ‹ مهتداهش يف نيلداع

 هلأ لإ ودر ووك يف ٌمَعرَتَك نک : ىلاعت هلوق كلذ لثمو
 «هيلع اوقفتا لب «هيف اوعزانتي مل ام نأ اهنم مهفي لورا
 الإ نوكي ال كلذو ةَّئّسلاو باتكلا ىلإ هدرب نيرومأم ريغ مهنأ

 ْ . افلاخم نوكي الف ءَةَّئُسلاو باتكلل اًمفاوم

 ةجح ةمألا هذه عامجإ نأ «عطقلا ديفت اهوحنو ةلدألا هذهف

 :هلوقب ES هللا نيب اذهلو «ةعطاق
 نإَو اًمنِإ لإ وي وود نم وعدي نإ# (۱۲۱-۷

 ي ددا تاو ها هل و ار ا را
 5 ا ف 72 2

 + هور SK ع عر" CI ل لا ل ا
 ڪيس ْمُهنَرْمَألَو مهمو مهتلضالو ٥ اًضوُرْعَم اًبيِصن كدابع
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 )١( بترتملا :ب يف .



 سماخلا ءزجلا

 ذِي سو هلا تلك ترم سالو وعلا تادا
 ه اس ادرس ريَ ْدَقَف ہلا ود نم اکل اَكيلَو طش

 هنأ َكِيَلْو © انوع الإ نطيل مهدي اَمَو ميمي مهد

 . سيح اَْنَع دودج الو مله

 : يأ ءاّنانإ الإ هللا نود نم نوكرشملا ءالؤه وعدي ام 27

 و «ىزعلا» ك «ثانالا ءامسأب تايمسم ءاًمانصأو اًناثوأ

 «ىمسملا ىلع لاد مسالا نأ مولعملا نمو ءامهوحنو «ةانم»

 صقن ىلع كلذ لد «ةصقان ةثنؤم ءامسأ اهؤامسأ تناك اذإف

 ربخأ امك «لامكلا تافصل اهدقفو «ءامسألا كلتب تايمسملا

 الو «قزرت الو قلخت ال اهنأ هباتك نم عضوم ريغ يف ىلاعت هللا

 رصنت الو ارض الو اًعفن اهسفن نع الو لب ءاهيدباع نع عفدت

 الو راصبأ الو عامسأ اهل سيلو ءءوسب اهديري نمم اهسفنأ
 هل نمل صالخالا كرتيو «هفصو اذه ْنَم دبعُي فيكف «ةدئفأ

 «لامكلاو دمحلاو ايلعلا تافصلاو «ىنسحلا ءامسألا

 «ربلاو «ةمحرلاو «لامجلاو ءزعلاو «لالجلاو ءدجملاو

 قابلا ةمكحلاو «رييدتلاو قلخلاب دارفنالاو ءناسحالاو

 1 !!؟ريدقتلاو رمألا
 ءهبحاص صقن ىلع لادلا «حيبقلا حبقأ نم الإ اذه له

 هفصي وأ «روصتم هروصتي ام ىندأ ةءاندلاو ةسخلا نم هغولبو

 هذهل طقف اهتروص امنإ مهتدابعف “كلذ عمو !!؟فصاو

 . ةصقانلا ناثوألا

 يذلا ءمهودع وه يذلا «ناطيشلا ريغ اودبع ام ةقيقحلابو

 وه يذلا «هيلع ردقي ام لكب كلذ يف ىعسيو «مهكالهإ ديري
 هدعبأ امكف «هتمحر نع هدعبأو هللا هنعل «هللا نم دعبلا ةياغ يف

 وعدي اَمنِإ © هللا ةمحر نع دايعلا داعبإ يف ىعسي مل

 . رعبا مم نم أوكل مرح

 مهل رشلا نييزتو «دابعلا ءاوغإ يف هيعس نع هللا ربخأ اذهلو
 اً َكِداَبِع ّنِم ددال :اًمسقم هبرل لاق هنأو ءداسفلاو

 .اًردقم : يأ اصور .

 نأو هللا دابع عيمج ءاوغإ ىلع ردقي ال هنأ نيعللا ملع

 ىلع هناطلس امنإو «ناطلس مهيلع هل سيل نيصلخملا هللا دابع

 .هالوم ةعاط ىلع هتعاط رثآو «هالوت ْنَم

 لإ ٠ َنِوَمَل مهول مهنيوغيل رخآ عضوم يف مسقأو
 هب مزجو ثيبخلا هنظ يذلا اذهف «َنيِهَلْمْتلا ميم دداع

 مَع شيل ميل َقَّدَص َدَْلَو# :هلوقب هعوقوب 0 هللا ربخأ
 . 4 َنيِِمرَحْلا نم اقف الإ هوعَبَتاَ

 «'”'مهذختي هنأ هلل مسقأ يذلا ضورفملا تسلا اذهو

 : يأ موت 9 ايوا :هلوقب مهل هدصقي امو ءمهب ديري ام ركذ

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ١١۷-٠١١ سسس 15

 يف اًلالضو «ملعلا يف اًلالض «ميقتسملا طارصلا نع
Ee 
 هلان ام اولاني نأ مهنينمأل «لالضإلا عم : يأ 4هم

 س قلع رسم ملف تعي نورا نك انور ولا
 رش ةدايز اذهو «لالضلا نم هيف مه ام مهل نيز ىتح مهلالضإ

 «ةبوقعلل ةبجوملا رانلا لهأ لامعأ اولمع ثيح «مهرش ىلإ

 ىراصنلاو دوهيلاب كلذ ربتعاو «ةنجلل ةبجوم اهنأ اوبسحو
 َةَنَجْلا لحد ن اولاقو# e ىكح امك مهنإف ‹مھوحنو

 لفي نير کرک » 4یم كلي
 نيت لع نيل ه عا نضل أ
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 کنی یر وا اًروه
 # زکال

 . ةيآلا كامي انش نرخ نأ تس م نا نول

 ةمايقلا موي نولوقي ما : نيقفانملا نع ىلاعت لاقو

 رو کس ا ر کو . ال6 کمک كت مال :نينمؤملل

 .4 ورمل لأب رخو اا مآ هج یک امالا كتّرعَو ةثنتزأو

 عيطقتب : يأ # فَلا تادا كيك مهمو : هلوقو

1 

Sheانسب  
 3 ذل

 هبنف ءماحلاو «ةليصولاو ةبئاسلاو «ةريحبلاك كلذو «اهناذآ

 يضتقي «لالضالا نم عون اذهو «هعيمج ىلع كلذ ضعبب

 نم كلذب قحتليو هللا مّرح ام ليلحت وأ «هللا لحأ ام ميرحت

 ربكأ نم وه ام «ةرئاجلا م ةدسافلا تاداقتعالا

 .لالضلا

 ملا اذهو أ لح ترش مسلو

 نو «نسحلل جلفتلاو «صمنلاو ءرشولاو «مشولاب ةرهاظلا
 . نمحرلا ةقلخ اوريغف ناطيشلا هب مهاوغأ امم «كلذ

 ءهتمكح يف حدقلاو «هتقلخ نم طخستلا نمضتي كلذو

 «نمحرلا ةقلخ نم نسحأ مهيديأب نوعنصي ام نأ داقتعاو

 ةقلخلا رييغت اًضيأ لوانتيو .هريبدتو هريدقتب اضرلا مدعو
 لوبق ىلع نيروطفم ءافنح هدابع قلخ ىلاعت هللا نإف «ةنطابلا

 قلخلا اذه نع مهتلاتجاف نيطايشلا مهتءاجف «هراثيإو قحلا

 قوسفلاو رفكلاو «كرشلاو رشلا مهل تنيزو «ليمجلا

 .نايصعلاو

 وأ «هنادوهي هاوبأ نكلو «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك نإف

 هللا رطف ام هب نوريغي امم كلذ وحنو «هناسجمي وأ «هنارّصني

 نيطايشلا مهتسرتفاف «هتفرعمو هبحو «هديحوت نم ؛دابعلا هيلع
 .ةدرفنملا منغلل بائذلاو عبسلا سارتفا عضوملا اذه يف

 ام مهيلع ىرجل «نيصلخملا هدابعب همركو هللا فطل الول

 نم مهيلع ىرج يذلا اذهو «نينوتفملا ءالؤه ىلع ىرج

 . مهذختي مهن :نيتخستلا يف (1) اذه عمو :ب يف(١)



 سماخلا ءزحلا

 مهل ديرملا مهّودعل مهيلوتو «هرطافو مهبر نع مهيلوت

 ةبيخلاب اوعجرو «ةرخالاو ايندلا اورسخف «هجو لك نم رشلا
 تلر َنلطَيَللا ذب سو :لاق اذهلو «ةرساخلا ةقفصلاو

 نيبأ راسخ ٌّيأو «اكيِسُم اًناَرَسُخ َرِسَخ دقق ولا نيود نم

 !!؟هاياطخو هيصاعم هتقبوأو «هايندو هنيد رسخ نمم «مظعأو

 . يدمرسلا ميعنلا هتافو «يدبألا ءاقشلا هل لصحف

 «حبرلا لك حبر ءهاضر رثآو «هالوم ىلوت ْنَم نأ امك
 «نيعلا ريرق حبصأو «نيرادلا ةداعسب زافو ‹«حالفلا لك حلفأو

 نميف انلوت مهللا «تعنم امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام الف
 تاغ نمف انفاعو كارت

 و

 ىعسي نم ناطيشلا دعي ى ey مهدوي : لاق مث

 : ىلاعت لاق امك ديعولا ىتح لمشي دعولاو «مهلالضإ يف

 هللا ليبس يف اوقفنأ اذإ مهدعي هنإف رل كدي نعيش
 : ىلاعت لاق امك «هريغو لتقلاب اودهاج اذإ مهفوخيو ءاورقتفا

 راثيإ دنع مهفوخيو .ةيآلا 4مءاَيلْوَأ فو نطيل كلك اإل

 يف هلخدي امم .نكمي ال امو نكمي ام لكب هللا ةاضرم
 ينامألا مهينمي كلذكو «ريخلا لعف نع اولسكي ىتح «مهلوقع

 ةقيقح ال يذلا بارسلاك - قيقحتلا دنع - يه يتلا ؛ةلطابلا

 كيلوأ ٠ ادع الإ ٌنطِيَّشلا مهدي امو :لاق اذهلو «هل

 ءهبر نع ضرعأو «ناطيشلل داقثا نم : يأ 4 ْرَئَهَج وأم

 َنوُدِه الو ءرانلا مهرقتسم «هبزحو سيلبإ عابتأ نم راضو
 دبأ اهيف نودلاخ مه لب < ءأجلم الو اًصلخم : يأ اصيح اهنع

0 

 لآم ركذ «ناطيشلا ءايلوأ ءايقشألا لآم نّيب املو )١١١(

 تحيل اولو اوُنَماَ بلاو # :لاقف هئايلوأ ءادعسلا

 هلأ دعو ١ ان اہ یورک رکھنا اھت ني یر مج لس

 هللاب «اوبماَءط :يأ “ايق ولأ َنِم قَدْ نمو اح
 هريخ ردقلاو ءرخآلا مويلاو ءهلسرو «هبتكو «هتكئالمو
 اًرارقإو اًقيدصتو اًملع «هب اورمأ يذلا هجولا ىلع ءهرشو

 .ناميالا نع ةئشانلا 4ٍتَحِلَصلأ اولو

 «بحتسمو بجاو نم «تارومأملا رئاس لمشي اذهو

 ةيقب ىلع يذلاو ءناسللا ىلع يذلاو .بلقلا ىلع يذلا

 هلاح بسحب «كلذ ىلع بترملا باوثلا نم هل لك «حراوجلا

 . حلاصلا لمعلاو ناميالل هليمكتو «هماقمو

 ناميإلا نم.هب لخأ ام بسحب كلذ ىلع بتر ام هتوفيو
 ءهتمحرو هللا ةمكح نم ملع ام بسحب كلذو «لمعلاو

 ةَنُسو هللا باتك عبتت نم فرعي يذلا قداصلا هدعو كلذكو

 :ةلوسر

 ع حبب ۲

 )١( مكرطافو :أ يفو «ب يف اذك .

 ١۲۲-٠١٤ :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت

 ٌمُهْلِجْدُتَسال :هلوقب كلذ ىلع بترملا باوثلا ركذ اذهلو
 نذأ الو «تأر نيع ال ام اهيف رأل ابيك نم یي تج

 لكآملا عاونأ نم ءرشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس
 ةنسحلا جاوزألاو «ةبيجعلا رظانملاو «ةذيذللا براشملاو

 هكاوفلاو «ةيلدتملا راجشألاو «ةفرخزملا فرغلاو ءروصقلاو

 روازتو «ةغباسلا مَعّنلاو «ةيجشلا تاوصألاو «ةبرغتسملا

 ىلعأو .نانجلا ضاير يف مهنم ناك ام مهركذتو «ناوخالا

 «هبرقب حاورألا عتمتو «مهيلع هللا ناوضر لجأو هلك كلذ نم

 ميعن لك مهيسني يذلا «هباطخب عامسألاو «هتيؤرب نويعلاو
 حرفلا نم اوتامو اوراطل مهل هللا نم تابثلا الولو ءرورسو

 برلا مهلانأ ام ىلعأ امو «ميعنلا كلذ ىلحأ ام هللف «روبحلاو

 هفصي ال ةجهبو ريخ لك نم مهل لصح اذامو «ميركلا
 .نوفصاولا

 نرالا كلت يف مئادلا دولخلا هلامكو كلذ مامتو

 تح للا دعو اذ ايف نرخ # :لاق اذهلو «تايلاعلا

 هثيدحو هلوق غلب يذلا ميظعلا هللا قدصف «اليق هلآ َنِم ُقَّدَصَأ

 ءاقدص همالك ناك امل اذهلو «نوكي ام ىلعأ قدصلا ىف

SA BEلك «ةمزالمو ءاًتمضتو  

 ربخي ال هنوكل هيَ هلوسر مالک كلذكو «همالک نم دارم كلذ

 .هيحو نع الإ قطني الو هرمأب الإ

 لَو مُكَيناَمَأِ شل (١١؟5217)

 نم مل دج ال وب رج اوس لمع

 كيلوا موم وهو قنأ وا ركحد نم ٍتَحِلَصلَأ نِي ْلَمْعَي نمو

 ةاجنلاو رمألا سل : يأ هايتي دومكظي الو هَل َنوُلُخَدَي
 :ينامألاو «بتححلا لَه نام لَو مكينامأإل ةيكزتلاو

 ىوعد اهب نرتقملا «لمعلا نع ةدرجملا سفنلا ثيداحأ

 يف ماع اذهو ءاهسنج نم تناكل اهلثمب تضروع ول «ةدرجم
 !؟ةيدبألا ةداعسلاو ناميإلا رمأب فيكف «رمأ لك

 نلإ :اولاق مهنأ ءاهب هللا ربخأ دق باتكلا لهأ ينامأ نإف

 «ْْشّيناَمآ لي رست وأ اوه نک نم هلل هلا لحد

 ىلوأ باب نم لوسر الو باتكل بستنی سيل نمم مهريغو
 . ىرحأو

 لامكل «مالسالا ىلإ بستني ْنَم كلذ يف هللا لخدأ كلذكو

 ال «ناك نيد ّيأ ىلإ باستنالا درجم نإف «فاصنالاو لدعلا

 «هاوعد ةحص ىلع ناهربب ناسنالا تأي مل نإ ءائيش ديفي

 نمل :ىلاعت لاق اذهلو ءاهبذكت وأ ىوعدلا قّدصت لامعألاف

 يف امنيب «ةلماك ةيآلا دروأ ب يف (۲)
 . اهلوأ ىلع رصتقا ءأ



 سماخلا ءزجلا

 ءوسلا نأل ؛نيلماعلا عيمجل لماش اذهو وب َّرْجي اًءوُس ْلَسَعَي

 ءاهرئابكو بونذلا رئاغص نم ناك بنذ يأل لماش
 . يورخأ وأ يويند «ريثك وأ ليلق ءءازج لكل اًضيأ لماشو

 لا الإ اهملعي ال «تاجرد ماقملا اذه يف سانلاو

 نوكي ال كلذو ءاًءوس هلك هلمع ناك ْنَمَف هرثكتسمو لقتسمف

 باذعلا يف دولخلاب يزوج «ةبوت نود نم تام اذإف ءاّرفاك الإ

 بلاغ يف ميقتسم وهو ءاًحلاص هلمع ناك ْنَمو «ميلألا

 بونذلا ضعب نايحألا ضعب هنم ردصي امنإو «هلاوحأ

 “[ضعب]و «ىذألاو «مغلاو مهلا نم هبيصي امف ءراغصلا

 - كلذ وحنو «هلام وأ «هبيبح وأ «هبلق وأ ءهندب يف «مالآلا

 اهضيت؛ لمعت ىلع هب يزكي امك وهو يوتدلا ادب انك اونإل
 . ةريثك بتارم نيلاحلا نيذه نيبو «هدابعب اًفطل هللا

 ريغ يف صوصخم ماعلا ءوسلا لمع ىلع ءازجلا اذهو

 ىلع تلد امك «هل بنذ ال ْنَمك بنذلا نم بئاتلا نإف «نيبئاتلا

 صوصنلا كلذ

 ةلازال ادص الو اَئيَو لأ نود نم مل دم E :هلوقو

 دق «هلمع ىلع ةازاجملا ىت دبا هدو قع لل اج ضف

 «هقحتسا ام هنع عفدي «عفاش وأ ءرصان وأ «يلو هل نوكي

 «بولطملا هل لصحي يلو هل سيلف «كلذ ءافتناب ىلاعت ربخأف

 . هكيلمو هبر الإ ءبوهرملا هنع عفدي ريصن الو

 لامعألا رئاس كلذ يف لخد 4تحلكقلا ني ْلَمْعَي نذل
 ريغص «نج وأ سنإ نم لماع لك اًضيأ لخدو «ةيندبلاو ةيبلقلا

 57 لأ وأ رك نيإ» :لاق اذهلو یتا وأ ركذ «ريبك وأ

 الو «ةحلاص نوكت ال لامعألا عيمجل طرش اذهو 4ُنِْؤُم

 الإ باقعلا اهب عفدني الو «باوثلا اهيلع بترتي الو «لبقت

 .ناميالاب
 ءاهلصأ عطق ةرجش ناصغأك ناميالا نودب لامعألاف

 «ساسألاو لصألا وه ناميالاف ءءاملا جوم ىلع ينب ءانبكو

 هل نطفتلا يغبني ديقلا اذهو «ءيش لك هيلع ىنبي يتلا ةدعاقلاو

 . هب ديقم هنإف «قلطأ لمع لك يف
 لمعلاو ناميالا نيب اوعمج نيذلا :يأ «تايتوأت»

 «سفنألا يهتشت ام ىلع ةلمتشملا نحل َنوُلُخَدَي # حلاصلا

 امم اًريثك الو اًليلق ال : يأ 4ام َنوُمْلَظي الو# نيعألا ذلتو

 اًفاعضأ اًمععاضم ءاّرفوم الماك هنودجي لب ءريخلا نم هولمع

 . ةريثك

 وسخ َوْهَو هلل هجو مَآ نك ايو نسخ نمو )١١5(

 دحأ ال : يأ ديل ّميهازإ هلأ دا ًاقينح ميج هلي کاو
 مالسإ وهو «دوبعملل صالخالا نيب عمج نم نيد نم نسحأ

Y۳ ٠١٠٠٠۲ناتيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ١: -٤ 

  ۹۸ N XSل اراد

 اح دلك تحل ايكو اما تي
 دعو 2 رر رکھنا اا ھت نم یز
 e وقح

 دب رج اء وس لمعي نم بتكحأ بڪ لَهَا ناما الو

 نرَمَو 9 © ايسكو نود نم ةد او

 نصوم وشو ىن e ت لل ان لَمَعي
 سَو 9 © يني وملك دبل وخ يک کوا

 ET هجومي ْنَسْح

 امیر 9 9 کیل م يِهراْوَسَ داو ا د

 3 قت کب هل ا تاڪ نزلا نامو تولا ف
 و ر ر 3 و م چ اسر ہک 53

 ر ا لأ ىف َكَتوُمْفَحْسمَو ل اطيح
 ر ر کل ا س

 ىف تكلا نمڪ تام هيف

 رهو كنت نأ نوبعرو نهل بكام نهن وود ال قلا
 تملأ EN رمَنيفَعَصََسمْلأو

 09 اًميِلَع
 هتبانإو ههجوتو بلقلا مالستسا ىلع لادلا هل هجولا

 . هلل ءاضعألا رئاسو هجولا هجوتو «هصالخإو

 يأ 4ني مالستسالاو صالخالا اذه عم وه

 « هبتك لزنأو ءهلسر اهب هللا لسرأ يتلا «هللا ةعيرشل عبتم
 . مهعابتأو هقلخ صاوخل اًقيرط اهلعجو

 :يأ ايي هعرشو هنيد :يأ تيه دل ت
 لابقإلا ىلإ قلخلل هجوتلا نعو «ديحوتلا ىلإ كرشلا نع الئام

 عاونأ ىلعأ ةلخلاو «اَليلَع ريهانا هلأ داول قلاخلا ىلع
 ميهاربإو دمحم :نيليلخلل تلصح ةبترملا هذهو «ةبحملا

 مومعل يهن «هللا نم ةبحملا امأو «مالسلاو ةالصلا امهيلع

 رهاب ىو هنا قايلع ميهاريإ هللا ذختا امنإو «نينمؤملا

 هذختاو «سانلل اًمامإ هللا هلعجف «هب يلتبا امي ماقو «هب

 .نيملاعلا يف هركذب هونو ءاليلخ
 لكي هللا تاكو ٍْضْرَأْلا ىف انو ٍِتوَمَسلَا يف ام هو ۲١

 ىلاعت هللا ةطاحإ نايب اهيف ةميركلا ةيآلا هذهو الي ٍءْىَش

 د7 طرح مج

 وهب HATES ااا و طاب

 . ب شماه نم ةدايز (۲) .ناک ءوس يأل :أ يفو «ب یف اذک (۱)



 سماخلا ءزجلا

 «ِضْرَأْلا ىف اَمَو تولا يف امل هل نأ ربخأف ءءايشألا عيمجب
 كلاملا وهو .نوكولمملا مهف «هديبعو هكلم عيمجلا :يأ

 «تامولعملا عيمجب هملع طاحأ دقو «مهريبدتب درفتملا

 ا عيمجب هعمسو «تارصبملا عيمجب هرصبو

 هتمحر تعسوو .«تادوجوملا عيمجب هتردقو هتئيشم تذفنو

 «قولخم لك هرهقو هزعب رهقو «تاوامسلاو ضرألا لهأ

 . ءايشألا عيمج هل تنادو

Oلتي امو هيف مڪي هلآ لك والا  

 بک ام نھ وو ل قلا اسلا صنت و
 لولا تسر ناو شركت د ةو نو
 اتبع هدي 26 هلأ و رن نم أمن اتو ايفل تنل
 يف يعرشلا مكحلا نايب لوؤسملا نم لئاسلا بلط :ءاتفتسالا

 لوسرلا نوتفتسي مهنأ نينمؤملا نع ربخأف ءهنع لوؤسملا كلذ

 ىوتفلا هذه هللا ىلوتف مهب قلعتملا ءاسنلا مكح يف ويي

 ام ىلع اولمعاف «َنهبِف مڪي هلآ ل :لاقف ءهسفنب
 كرتو «نهقوقحب مايقلا نم ءءاسنلا نوؤش عيمج يف هب مكاتفأ

 .اًصوصخو اًمومع نهملظ
 قح يف ءاّيهنو اًرمأ هللا عرش ام عيمج لمشي ماع رمأ اذهو

 .رابكلاو راغصلا «نهريغو تاجوزلا ءاسنلا

 ىماتيلا نم فاعضلاب ةيصولا - ميمعتلا دعب - صخ مث
 «مهقوقح يف ا رع اًرجزو e اًمامتها ءنادلولاو

 : يأ 4ياسيلا ستي ىف بتكلا ين مَع لني امو :لاقف

 نم ىماتيلا نأش يف باتكلا يف مكيلع ىلتي امب اًضيأ مكيتفيو
 ةلاحلا نع رابخإ اذهو هَل َبِيُك ام نهو ال ىلا ءاسنلا
 تحت تناك اذإ ةميتيلا نإف «تقولا كلذ يف ةعقاولا ةدوجوملا

 اهل يذلا اهلام لكأب امإ ءاهملظو اهقح اهسخب «لجرلا ةيالو
 نم افوخ ءاهلامب عفتنيل جوزتلا نم اهعنم وأ «هضعب وأ

 جوزتت يذلا اهرهم نم ذخأي وأ ءاهجوز نإ هدي نم هجارختسا

 يهو اهيف بغري وأ ءاهنع اًبغار ناك اذإ اذه «هريغ وأ طرشب هب
 ام نود اهيطعي لب ءاهرهم يف طسقي الو «لامو لامج تاذ

 :لاق اذهلو «صنلا اذه تحت لخدي ملظ اذه لكف 2« قحتست

 ىف وأ «نهحاكن نع نوبغرت :يأ *«َنُهوُحكَت نأ َنوُبَصَيَو
 ۰ 0 یک یا

 نيفعضتسملا يف مكيتفيو : يأ ندو حرم ٌننمْصْسْلاَو

 «هريغو ثاريملا نم مهقح مهوطعت نأ ءراغصلا نادلولا نم

 .دادبتسالاو ملظلا هجو ىلع مهلاومأ ىلع اولوتست ال نأو

 اذهو «ماتلا لدعلاب : يأ «اْسَقْلاِب ىل اووف تآو#
 .هدابع ىلع هبجوأ امو «هللا رمأ مهمازلإب مهيلع مايقلا لمشي

 ٤- :ناتيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ٠۲۸۰۱۲۷ 4

 . هللا هبجوأ امب مهنومزلي «كلذب نيفلكم ءايلوألا نوكيف
 ءمهلاومأ ةيمنتب ةيويندلا مهحلاصم يف مهيلع مايقلا لمشيو

 ء«نسحأ يه يتلاب الإ اهوبرقي ال نأو ءاهيف مهل ظحألا بلطو

 «هریغو جوزت يف «هريغ الو اًقيدص مهيف نوباحي ال كلذكو

 «هدابعب ىلاعت .هتمحر نم اذهو ‹مهقوقحل مضهلا هجو ىلع

 . موقي ال ْنَم حلاصمب مايقلا ىلع ثحلا ةياغ تح ثيح

 .هيبأ دقفو هفعضل ءهسفن ةحلصمب

 نم ْاوُنَْمَت امو :لاقف ءاًمومع ناسحالا ىلع تح مث
 اًمزال وأ اًيدعتم ريخلا ناك ءاوس «مهريغلو ىماتيلل 4 ٍرْيَح

 نيلماعلا لمعب هملع طاحأ دق : يأ «اًميِلَع دي ناک هَ نق

 بسحب الك يزاجيف ءهدضو اًنسح «ةرثكو ةلق «ريخلل
 .هلمع

 حاج الف اضاَرَعِإ وأ رو العب نِ َتماح ارا نإ ()
 4 5 ر وخسر 7 ر ا ر
 سا شالا ٍِتر حو E الش اهني الصب نأ امم

 ب رس 2
 ئ ا بولم امي امي تاك هنأ کای اوفو ار نِإَو

 هتبغر مدعو ءاهنع هعفرت : يأ ءاهجوز زوشن ةأرملا تفاخ اذإ
 احلصي نأ ةلاحلا هذه يف نسحألاف ءاهنع هضارعإو اهيف

 ةمزاللا اهقوقح ضعب نع ةأرملا حمست نأب ءاًحلص امهنيب
 نم لقأب ىضرت نأ امإ ءاهجوز عم ىقبت هجو ىلع ءاهجوزل

 «مسقلا وأ «.نكسملا وأ «ةوسكلا وأ «ةقفنلا نم اهل بجاولا

 وأ ءاهجوزل اهتليلو اهموي بهت وأ «هنم اهقح طقست نأب

 .اهترضلا
 امهيلع سأب الو حانج الف «ةلاحلا هذه ىلع اقفتا اذإف

 ءاقبلا اهجوزل ذئنيح زوجيف «جوزلا ىلع الو اهيلع ال ءاهيف

 0 اذهلو «ةقرفلا نم ريخ يهو .لاحلا هذه ىلع اهعم

 «ىنعملاو ظفللا اذه مومع نم ذخؤيو 4 ٌملّصلأَو
 هنأ 1 ا ا للا

 نم هيف امل «هقح لك ىلع امهنم لك ءاصقتسا نم ريخ
 . حامسلا ةفصب فاصتالاو ةفلألا ءاقبو «حالصالا

 مّرح وأ ءاّمارح لحأ اذإ الإ ءايشألا عيمج يف زئاج وهو

 . اًروج نوكي امنإو ءاححلص نوكي ال هنإف ءالالح
 «لمكي الو متي ال ماكحألا نم مكح لك نأ ملعاو

 ريبكلا مكحلا اذه كلذ نمف «هعناوم ءافتناو «هيضتقم دوجوب

 هنأ ىلع هبنو .كلذل يضتقملا ىلاعت ركذف ءحلصلا وه يذلا

 عم - ناك نإف ءهيف بغريو «هبلطی لقاع لك ريخلاو ءريخ
 ةبغرو «هل اًبلط نمؤملا دادزا هيلع ثحو «هب هللا رمأ دق - كلذ

 . ةنق

 تلبج : يأ 4مل شن رشنألآ ترخو # : هلوقب عناملا ركذو



 سماخلا ءزجلا

 ىلع ام لذب يف ةبغرلا مدع وهو «حشلا ىلع سوفنلا
 ةلوبجم سوفنلاف .هل يذلا قحلا ىلع صرحلاو «ناسنإلا

 اذه علق ىلع اوصرحت نأ مكل يغبنيف :يأ ءاًعبط كلذ ىلع

 وهو ءهدض هب اولدبتستو ءمكسوفن نم ءيندلا قلخلا
 قحلا ضعبب عانتقالاو «كيلع يذلا قحلا لذب وهو «ةحامسلا

 .كل يذلا

 - ذتتيح - لهس «نسحلا قلخلا اذهل ناسنالا قفو ىتمف

 قيرطلا تلهستو «هلماعمو همصخ نيبو هنيب حلصلا هيلع

 حشلا ةلازإ يف دهتجي مل ْنَم فالخب «بولطملا ىلإ لوصولل
 الإ هيضري ال هنأل «ةقفاوملاو حلصلا هيلع رسعي هنإف «هسفن نم

 هلثم همصخ ناك ناف «هيلع ام يدؤي نأ ىضري الو «هلام عيمج

 .رمألا دتشا

 ةدابع يف اونسحت : يأ اوفو ارتحت نول :لاق مث

 هنإف هاري نكي مل نإف هاري هنأك هبر دبعلا دبعي نأب «قلاخلا

 عفن نم «ناسحالا قرط عيمجب نيقولخملا ىلإ اونسحتو «هاري
 لعفب هللا كْاَتَّمَتَوإ8 كلذ ريغ وأ اج وأ ءملع وأ «لامب

 لعفب اونسحت وأ روظحملا عيمج كرتو «تارومأملا عيمج
 ترْوُلَمَْت امي تاک هلأ تاّق## روظحملا كرتب اوقتتو ءرومأملا

 تجف لابو ةرخاظي' ارو املا هي طاجأ دن" اي
 . ءازجلا متأ هيلع مكيزاجيو «مكل

 ضرع وأد سني نب الدم نآ ائيَعنم یوو ۱۲۹

 جاوزألا نأ ىلاعت ربخي كاَمِيِحّي اًروُهَح ناك هلأ بَ اومن
 كلذو ءءاسنلا نيب ماتلا لدعلا مهردق يف سيلو «نوعيطتسي ال

 ىلع يعادلاو .ءاوسلا ىلع ةبحملا دوجو مزلتسي لدعلا نأل

 لمعلا مث ءءاوسلا ىلع نهيلإ بلقلا يف ليملاو ءءاوسلا
 ال اّمع هللا افع كلذلف «نكمم ريغ رذعتم اذهو «كلذ ىضتقمب

 نكح ال ييک الفل :هلوقب نكمم وه اّمع ىهنو «عاطتسي
 ثيحب «اًريثك اليم اوليمت ال :يأ 4َةَمَلَعملاَك اَموُرَدََم ٍلْبَمْل
 نم مكتعاطتساب وه ام اولعفا لب «ةبجاولا نهقوقح نودؤت ال

 .لدعلا

 اولدعت نأ مكيلع ءاهوحنو مسقلاو «ةوسكلاو ةقفنلاف

 ةجوزلا نإف كلذ وحنو ءطولاو «بحلا فالخب ءاهيف نهنيب
 اهل جوز ال يتلا ةقلعملاك تراص ءاهل بجي ام اهجوز كرت اذإ

 . اهقوقحب موقي جوز تاذ الو «جوزتلل دعتستو حيرتستف

 مكسفنأ رابجإب مكتاجوز نيبو مكنيب ام «اَحِيَص ناول
 «ةجوزلا قحب اًمايقو اًباستحا «سفنلا هاوهت ال ام لعف ىلع

 نيب اًضيأ اوحلصتو «سانلا نيبو مكنيب اميف اًضيأ اوحلصتو

Yo ٠١۲-۱۲۹ تايآلا ءءاسنلا روس ريسفت: -٤ 

 قيرط لك ىلع ثحلا مزلتسي اذهو «هيف اوعزانت اميف سانلا

 .مدقت امك اًقلطم حلصلا ىلإ لصوي

 ىلع ربصلاو ءروظحملا كرتو رومأملا لعفب هللا كانت

 مكنم ردص ام رفغي اَمِيِحَي اًروُفَع ناك هلأ تإ ءرودقملا

 امك مكمحريو «بجاؤلا قحلا يف ريصقتلاو «بونذلا نم

 . نهومتمحرو مكجاوزأ ىلع متفطع
 هَل نو -ديَعَس نم اڪ هلآ نب ارم نارا )۳١(

 رذعت اذإ «نيجوزلا نيب ةثلاثلا ةلاحلا هذه «اًميكَح اًعِساَو

 :يأ ارم نإو# :لاقف ء«قارفلاب سأب ال هنإف قافتالا

 الك هلأ نني كلذ ريغ وأ ءعلخ وأ «خسف وأ «قالطب

 عساولا هناسحإو «هلضف نم :يأ (ءدَيَعَس نِي نيجوزلا نم
 ءهلضف نم اهينغيو ءاهنم هل ريخ ةجوزب جوزلا ينغيف «لماشلا

 قازرأب لفكتملا ىلع اهقزر نإف ءاهجوز نم اهبيصن عطقنا نإو

 اًريخ اًجوز اهقزري هللا لعلو «مهحلاصمب مئاقلا «قلخلا عيمج
 .هنم

 .ةمحرلا عساو ءلضفلا ريثك :يأ .(اًعسَو هَل نكر

 . هملع هيلإ لصو ثيح ىلإ هناسحإو هتمحر تلصو

 عنميو «ةمكحب يطعي : يأ «اًميكح## كلذ عم هنكلو

 ءهناسحإ نم هدابع ضعب عنم هتمكح تضتقا اذإف .ةمكحل

 الدع همرح «.ناسحالا هعم قحتسي ال دبعلا نم ببسب

 :ةمكحو
 َدَقَلَو ضرألا ىف امو ِتَوَمَسلا ىف ام هيو )۳۲۰۱۳۱

 نأ کالو مڪي ني بككلا وأ يزل انْيَصَو

 ه ادي يع ها ناو ضرالا ىف امو توسل ىف ام ہر ن أوُرْفْكَت
 ىلاعت ربخي «اَليِكَو لب َقَكَو ٍضْرَأْلا ىف امو تولا ىف اَم ہل
 عاونأ عيمجب هريبدت مزلتسملا ءعساولا ميظعلا هكلم مومع نع

 . اًعرشو اًردق فيرصتلا عاونأب هفرصتو «ريبدتلا

 بتكلا لهأ «نيرخآلاو نيلوألا ىّصو نأ يعرشلا هفرصتف
 عيرشتو «يهنلاو رمألل ةنمضتملا ىوقتلاب ةقحاللاو ةقباسلا

 «باوثلاب ةيصولا هذهب ماق نمل ةازاجملاو «ماكحألا

 :لاق اذهلو ءباذعلا ميلأب اهعيضو اهلمهأ نمل ةبقاعملاو

 لزني مل ام هللاب اوكرشتو « هللا یوقت اوكرتت نأب اورم ناو
 الو ءمكسفنأ الإ كلذب نورضت ال مكنإف ءاًناطلس مكيلع هب

 «مکنم ريخ ديبع هلو «هکلم نوصقنت الو ءاّئيش هللا نورضت

 ىلع بتر اذهلو «هرمأل نوعضاخ «هل نوعيطم ءرثكأو مظعأو
 ضل ىف امو ِتوَمَسلَأ ىف ام ہل هَ اورفکت ناول :هلوق كلذ
 لماشلا ناسحإلاو لماكلا دوجلا هل 4اًديِح يع هكا نو

 الو «قافنالا اهصقني ال يتلا ءهتمحر نئازخ نم رداصلا

 نإ هلأ اوُمَّتَأ نأ م
 ا



 لهأ عمتجا ول ءراهنلاو ليللا ءاحس «ةقفن اهضيغي

 لك لأسف «مهرخآو مهلوأ «ضرألا لهأو «تاوامسلا

 كلذ ؛اًيش هكلم نم صقن ام «هينامأ تغلب ام مهنم [دحاو]

 هرمأ امنإ مالك هباذعو مالك هؤاطع «دجام دجاو داوج هنأب

 . نوكيف نك هل لوقي نأ دارأ اذإ ءيشل

 صقن هيف ناك ول ذإ «فاصوألا لماك هنأ هانغ مامت نمو

 هل لب ءلامكلا كلذ ىلإ راقتفا عون هيف ناكل .هوجولا نم هج

 هنأ هانغ مامت نمو ءاهلامك ةفصلا كلت نمو «لامك ةفص لك

 ءاّريهظ الو .هكلم يف اًكيرش الو ءاّدلو الو ةبحاص ذختي مل

 هانغ لامك نمو «هکلم ريبادت نم ءيش ىلع هل اًنواعم الو

 مهنوؤشو مهلاوحأ عيمج يف «يلفسلاو يولعلا ملاعلا راقتفا

 ماقف ءةليلجلاو ةقيقدلا مهجئاوح عيمج هايإ مهلاؤسو «هيلإ

 نمو «مهانقأو مهانغأو «ةلئسألاو بلاطملا كلتب ىلاعت

 . مهادهو ءهفطلب مهيلع

 ىلع لادلا ءةليلجلا ىلاعت هللا ءامسأ نم وهف ديمحلا امأو

 امل كلذو «ماركإو ءانثو ةبحمو «دمح لكل قحتسملا [وه] هنأ

 لامجلا ةفص يه يتلا ءدمحلا تافص نم هب فصتا

 وهف «لازجلا معلا نم هقلخ ىلع هب معنأ املو «لالجلاو

 ٌكْوَعْلا## نيميركلا نيمسالا نيذه نارتقا نسحأ امو

 نم لامكو «هانغ نم لامك هلف «دومحم ينغ هنإف يكل

 .رخآلاب امهدحأ نارتقا نم لامكو «هدمح

 «ضرألا يف امو تاوامسلا يف امل هكلم ةطاحإ ررك مث

 ىلع ءايشألا ريبدتب مئاق ملاع :يأ «ليكو ءيش لك ىلع هنأو

 مزلتست ةلاكولا نإف «ةلاكولا مامت نم كلذ نإف ءةمكحلا هجو

 «هريبدتو هذيفنت ىلع ةردقلاو ةوقلاو «هيلع ليكو وه امب ملعلا

 . صقن لك نع هزنم ىلاعت هللاو «ليكولاب صقنل وهف كلذ نم

 ڪاڪ تاير سال اا مڪو ات نل (14.10)
 نيف ايدل لا

 يأ ايب ا ایس هلآ اكو ورخ ايدل ديمحلا ينغلا وه :

 6 نإ مكيف ةذفانلا ةئيشملاو ةلماكلا ةردقلا هل يذل

 هلل عوطأ مه «مکریغ 4ا تْأَيَو شالا أ ڪن

 ىلع مهتماقإ ىلع سانلل ديدهت اذه يفو «مكنم ريخو مكنم

 مل نإ ایش مهب أبعي ال هللا نإف «مهبر نع مهضارعإو «مهرفك

 . لمهي الو «يلميو لهمي هنكلو «هوعيطي
 ةزواجتم ريغ «ةيند هتدارإو هتمه تناك ْنَم نأ ربخأ مث

 هيعس رصق دق هنإف «ةرخآلا ىف ةدارإ هل سيلو ءايندلا باوث

 ٠۱۴۴۳-٠١١ :تايآلا ءىاسنلا ةروس ريسفت  5ص ٣ٍ
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 ےک ی یی ےس تاس دق

 كلو و

 ام ىوس ءايندلا باوث نم هل لصحي الف كلذ عمو «هرظنو

 هدنع يذلا «ءيش لكل كلاملا وه ىلاعت هنإف ءاهنم هل هللا بتك

 ال هنإف ءامهیلع هب ناعتسيو «هنم ابلطيلف «ةرخآلاو ايندلا باوث
 الإ ةيويندلاو ةينيدلا رومألا كردت الو ءهتعاطب الإ هدنع ام لاني

 . ماودلا ىلع هيلإ راقتفالاو «هب ةناعتسالاب

 ْنَم نالذخو «هقفوي ْنَم قيفوت يف ىلاعت ةمكحلا هلو

 انيس هلأ نارا :لاق اذهلو ءهعنمو هئاطع يفو ءهلذخي

4 
 نيمو اشوک أنما دلا اب 5 :ىلاعت لاق مث (15)

 كي نإ الا لولا و حسا قع وار ول هني طولا

 آف الك نرو اردتم نأ هك 1 ايت الم نيب لأ هنا ارق ِةَه وا اًيِنَغ

 TS اك هَ نإ وصرح 5

 ادهش ايتو يمر اونوكي نأ نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي
 مكلاوحأ لك يف اونوك :يأ «ةغلابم ةغيص ماوقلاو ور
 قوقحو هللا قوقح يف لدعلا وه يذلا .طسقلاب نيمئاق

 ىلع همعنب ناعتسي ال نأ هللا قوقح يف طسقلاف «هدابع
 . هتعاط يف فرصت لب « هتيصعم



 سماخلا ءزجلا

 يتلا قوقحلا عيمج يدؤت نأ نييمدآلا قوقح يف طسقلاو

 ءةبجاولا تاقفنلا يدؤتف «كقوقح بلطت امك «''”كيلع

 نم «هب كولماعي نأ بحت امب سانلا لماعتو «نويدلاو
 . كلذ ريغو «ةأفاكملاو قالخألا

 «نيلئاقلاو تالاقملا يف طسقلا ءطسقلا عاونأ مظعأ نمو

 وأ هباستنال «نيعزانتملا دحأ وأ «نيلوقلا دحأل مكحي الف

 طسقلا نمو ءامهنيب لدعلا هتهجو لعجي لب ءامهدحأل هليم

 ىلع ىتح «ناك هجو يأ ىلع كدنع يتلا ةداهشلا ءادأ

 لع ولو و ةدهش# :لاق اذهلو «سفنلا ىلع لب «بابحألا
 کوا ها ايِقَه وأ اً تکي نإ نيْودْلاَو نَدِلْوْلا وأ كيفن

 - مكمعزب - ريقفلا الو «هانغل ينغلا اوعارت الف : ل

 .ناك ْنَم ىلع قحلاب اودهشا لب «هل ةمحر
 مئاقلا نيد ىلع لدأو ءرومألا مظعأ نم طسقلاب مايقلاو

 .هسفن حصن ْنَم ىلع نيعتيف «مالسالا يف هماقمو هعروو «هب

 بصن هلعجي نأو «مامتهالا ةياغ هل متهي نأ اهتاجن دارأو

 هقوعي قئاعو عنام لك هسفن نع ليزي نأو «هتدارإ لحمو «هينيع

 .هب لمعلا وأ طسقلا هتدارإ نع

 هلال ىلع لاحت هك اقر يرعلا انا كلادإ قئاع مظعأو

 اوعبتت الف : يأ أولد نأ ئا اوي متت ال :هلوقب عناملا اذه

 - اهومتعبتا نإ - مكنإف «قحلل ةقراعملا مكسفنأ تاوهش

 نأ امإ ىوهلا نإف « لدعلل اوقفوت ملو «باوصلا نع متلدع
 ا طابو ا ینا كرر حا جاع ری نقي
 ىوه نم ملس ْنَمْف «هاوه لجأل هكرتيو قحلا فرعي نأ امإو

 . ميقتسملا طارصلا ىلإ يدهو «قحلل ا

 داضي ام نع ىهن .طسقلاب مايقلا بجاولا نأ نيب ب املو

 ءاهريغو تاداهشلا يف قحلا نع ناسللا يل وهو «كلذ

 نم وأ .هجو لك نم دوصقملا باوصلا نع قطنلا فيرحتو
 مدعو ةداهشلا فيرحت كلذ يف لخديو «هوجولا ضعب

 ؛ّيللا نم اذه نإف ءرخآ رمأ ىلع دهاشلا ليوأت وأ ءاهليمكت

 . قحلا نع فارحنالا هنأل

 كرتك .مكب ظونملا طسقلا اوكرتت :يأ «اوُسِرْعُت وال

 مايقلا هيلع بجي يذلا ء«همكحل مكاحلا كرتو هتداهشل دهاشلا

 . هب

 امب . طيحم : يأ اح توم اَب امي

 ديدش ديدهت اذه يفو E مكلامعأ ملعي

 مكحي يذلا ىرحأو ىلوأ باب نمو «ضرعي وأ يولي

 نيلوألا نأل ءاّمرج مظعأ هنأل ءروزلاب دهشي وأ «لطابلاب

 . لطابلاب ماقو قحلا كرت اذه و «قحلا اكرت

 ےک هلا كيو
 « متلعف

 ذلل
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 ٤- :ةيآلا ءىاسنلا ةروس ريسفت ٠١١

 ل اكىادى ل

 راد هش طلاب نمر ادرک وماء ذل امك

 يَڪٽكي داي رالاو ند لولاوآ مک یشن وکو
 نإَو أو دنس نأ راغب ااو ةا

 اا ربك دوما اکا ن اور عنا اول
Ail ل م هيل 

 1 سل م
 5 7 02000 م رخل ور ا 0 ےک هذ ذآ

 اوما اوا انماء يذلا 0 اديِعبالَلَص
 جا 1 ا اک

 مل الو رفعي هلل ایر ارا وداد اور
 بَ 3 میل ابادع مك نا َنِقِفتمْلاِر ایس
 ET کک

 فلل دوا يَّ هَل هكنع
 کاپی ایر نت نأ بتكلا
 2 ل و و

 79 ایک ج فی رفکلآو َنيِقِفَكمْل عاج أ

Eىِزْلَأ 0 لوو ف لاو و  

 0 ا و

 ا : نكح لَك د ٠ زا لا وشر 5 ویکی

 ملون یا يف ليل ا جر نأ انإ مالا نأ ملعا
 كلذو «ءهيف لوخدلاب هل اًرمأ نوكي اذهف ءهنم ءىشب فصتي

 نَا ياي :ىلاعت هلوقك «ناميالاب نمؤمب سيل ْنَم رمأك
 .ةيآلا مُكَعَم امل ا اقيم لر ا اویا بنتكلا ووا

 هرمأ نوكي اذهف «ءيشلا يف لخد ْنَم ىلإ هجوي نأ امإو

 يف هللا هركذ ام هنمو «دجوي مل ام لصحيو هنم دجو ام ححصيل

 مهرمأ يضتقي كلذ نإف «ناميالاب نينمؤملا رمأ نم ةيآلا هذه

 بنجتو «قدصلاو صالخالا نم «مهناميإ ححصي امب

 . تاصقنملا عيمج نم ةبوتلاو تادسفملا

 مول نم «نمؤملا نم دجوي مل امب رمألا اًضيأ يضتقيو
 هانعم مهفو «صن هيلإ لصو املك هنإف ءهلامعأو ناميالا

 رئاس كلذكو .هب رومأملا ناميالا نم كلذ نإف .هدقتعاو

 )١( كيلع يذلا :نيتخسنلا يف .



 سماخلا ءزجلا

 ىلع تلد امك «ناميالا نم اهلك «ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا

 . ةمألا فلس هيلع عمجأو «ةريثكلا صوصنلا كلذ

 امك «تامملا ىلإ هيلع تابثلاو كلذ ىلع رارمتسالا مث

 لإ وع الو امت ىح هنآ وقتا اوما َنْدَلأ اي :ىلاعت لاق

 «نآرقلابو «هلوسربو هب نامیالاب انه رمأو دولس ماو

 ال يذلا .بجاولا ناميالا نم هلك اذهف «ةمدقتملا بتكلابو

 ا ىب الإ اًئمؤم دبعلا نوكي
 «ليصفتلاب كلذ نم ملع اميف اليصفتو

 م ا

 َدَتَم آلا رولو وِلُسُرَو وک وکیکمو لاب رکی نم

 LS ا
 باذعلا ىلإ هل ةلصوملا قيرطلا كلسو «ميقتسملا ىدهلا

 !!؟ميلألا

 رفكلاك تاروكذملا هذه نم ءيشب رفكلا نأ ملعاو

 د اهضعبب ناميالا دوجو عانتماو ءاهمزالتل ءاهعيمجب .

 د5 اوما رک اوك يذلا ل :لاق مث (۷)

 يبس ميل الو حل رفعي لا یکی رل نک اوذادزأ ت اورفک
 «لض مث ىدتهاف «ناميالا دعب رفكلا هنم رركت ْنَم : يأ

 «هنم دادزاو «هرفک ىلع رمتساو رفك مث نمآو «يمع مث رصبأو

 نع ديعبو «قيرطلا موقأل ةيادهلاو قيفوتلا نم ديعب هنإف

 هرفك نإف ءاهلوصح نم هعنمي عنام مظعأب ىتأ هنوكل ؛ةرفغملا
 o ىلاعت لاق اك ل ريا اة رفع رك

 َلَوَأ هوب ونمو دل اَمَك ْمُهَردَصبَ دف ُبدَْنَو ب ولف ها

 ىلإ اوعجر لب ءاّرفك اودادزي مل نإ مهنأ :ةيآلا تلدو

 «مهل رفغي هللا نإف «نارفكلا نم هيلع مه ام اوكرتو «ناميالا
 هريغف ءرفكلا يف مكحلا اذه ناك اذإو «ةدرلا مهنم ترركت ولو

 ترركت ول دبعلا نأ ىلوأ باب نم - هنود يتلا يصاعملا نم -
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 َنيِقِفَكمْلا رب )۳۹۰۵

 ةّزمْلا مدع ت دتا ds نود ن الرا ٌترفكْلا نوني

 ىف لمعتستو «ريخلا يف لمعتست ةراشبلا امي هَ َهّرِْلا نإ

 4نفل رش # : یلاعت لوقي ءةيآلا هذه يف امك «ديقب رشلا

 ةراشب حبقأب ءرفكلا اونطبأو مالسالا اورهظأ نيذلا :يأ

 رافكلا مهتبحم ببسب كلذو «ميلألا باذعلا وهو ءاهئوسأو

 ءيش ياف «نينمؤملا ةالاومل مهكرتو «مهترصنو مهتالاومو
 . ؟ةزعلا مهدنع نوغتبيأ ؟كلذ ىلع مهلمح

 ناميالا اذه نمآ نمف

 ٤- :تايآلا ءاسنلا ةروس ريسفت ١۱۳۷-١٤١١ ۲۸

 لاب مهنظ ءاس «نيقفانملا لاوحأ نم عقاولا وه اذهو

 ضعب اوظحلو «نينمؤملا هدابعل هللا رصنب مهنيقي فعضو
 «كلذ ءارو اًّمع مهرظن رصقو «نيرفاكلا دنع يتلا بابسألا

 .نورصنتسيو مهب نوززعتي «ءايلوأ نيرفاكلا اوذختاف

 «هديب دابعلا يصاون نإف ءاًعيمج هلل ةزعلا نأ لاحلاو

 ولو «نينمؤملا هدابعو هنيد رصنب لفكت دقو ‹ مهيف ةذفان هتئيشم

 مهيلع ودعلا ةلادإو «نينمؤملا هدابعل ناحتمالا ضعب كلذ للخت

 هذه يفو «نينمؤملل رارقتسالاو ةبقاعلا نإف «ةرمتسم ريغ ةلادإ

 ةالاوم كرتو ؛نيرفاكلا ةالاوم نم ميظعلا بيهرتلا ةيآلا

 يضتقي ناميالا نأو «نيقفانملا تافص نم كلذ نأو «نينمؤنلا

 . مهتوادعو نيرفاكلا ضغبو ؛مهتالاومو نينمؤملا ةبحم
SS 

E اهب اپ رک لا 
 أ َّنِإ دهل دل كَ وربع

 نق کب وصبر نِ 0 ایی

 ل الك تبت مرکل 6# دو رک کک

 د دقو : 0 راگ أ  - eاميف

 رفكلا سلاجم روضح دنع يعرشلا همكح - مكيلع لزنأ
 يأ ا ارس اهي رم هلأ تلي ممم اإ نأ يصاعملاو :

 هللا تايآ يف فلكم لك ىلع بجاولا نأ كلذو ءاهب ناهتسي

 وه اذهو ءاهميخفتو اهلالجإو اهميظعتو ءاهب ناميإلا
 دضف ءهلجأل قلخلا هللا قلخ يذلا وهو ءاهلازنإب دوصقملا

 ءاهراقتحاو اهب ءازهتسالا اهميظعت دضو ءاهب رفكلا ناميإلا

 هللا تايآ لاطبال نيقفانملاو رافكلا ةلداجم كلذ يف لخديو

 ے2 جريس أ

 ِثيِدَح ىف أوُصوُحَي ىح مُهَعَم أو

 مح ىف لاو يقفتتلا ئاج هل
 لَا ا و E هدم دعم مَن مک نك

 و م

2 
 رسل حج جلول چ
 دوحتسل 7 1 ت لأ

lal 
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 . مهرفك رصنو
 مهجاجتحا نإف «مهعاونأ فالتخا ىلع نوعدتبملا كلذكو

 الإ لدت ال اهنأل ءهللا تايآب ةناهتسالا نمضتي مهلطاب ىلع

 روضح هيف لخدي كلذكو لب ءاقدص الإ مزلتست الو «قح ىلع

 هللا رماوأب اهيف ناهتسي يتلا «قوسفلاو يصاعملا سلاجم
 اذه ىهتنمو «هدابعل ادع يتلا هدودح محتقتو «هيهاونو

 ريغ : يأ 4وريَغ ِثيِدَح ىف أوصي ىح مهعم دوعقلا نع يهنلا
 . اهب ءازهتسالاو هللا تايآب رفكلا

 ةروكذملا لاحلا يف مهعم متدعق نإ : يأ اإ ينط

 يضارلاو ءمهئازهتساو مهرفكب متيضر مكنأل 4مل
 ىصعي اًسلجم رضح ْنَم نأ لصاحلاو ءاهل لعافلاك ةيصعملاب

 مايقلا وأ «ةردقلا عم «مهيلع راكنالا هيلع نيعتي هنإف ءهب هللا

 . اهمدع عم



 سماخلا ءزحلا

 امك 4اي َمَتَهَج ىف َنرفَكْلاَو َنيِقْفَكَمْلا ماج ها َّنإ#
 درجم '''نيرفاكلا عفني الو «ةالاوملاو رفكلا ىلع اوعمتجا

 لوفي موي ا لاق انك نينموملا عم < رهاظلا يح رک

 رخآ ىلإ رم ني شیفت انورظنأ اونا تلل تفل نوفل
 .تايآلا

 مهتاداعمو «نيرفاكلل نيقفانملا ةالاوم قيقحت ركذ مث

 ةلاحلا نورظتني :يأ مكي وصبري َنِِلا# :لاقف نينمؤملل
 اودعأ دق ءرش وأ ريخ نم اهيلإ نوهتنتو ءاهيلع نوريصت يتلا
 . مهقافن بسحب اًباوج ةلاح لكل

 نورهظيف کم کت َمَلَأ اولا ہا نم تف كل 36 ناقل
 نعطلاو حدقلا نم اوملسيل ءاّطابو اًرهاظ نينمؤملا عم مهنأ

 مهب اورصتنيلو «ءيفلاو ةمينغلا يف مهوكرشيلو .مهيلع

 لصحي ال هنأل «حتف : لقي ملو *ُبدِصت رف نك نو

 نأ نوكي ام ةياغ لب «ةرمتسملا مهترصنل أدبم نوكي «حتف مهل

 . هللا نم ةمكح «رقتسم ريغ بيصن مهل نوكي

 مكيلع يلوتسن : يأ 4ك دوم أ ولا كلذ ناك اذإف
 مهيديأ فكب مهدنع نوعنصتي :يأ «ننمؤمْلا ني مكتتنكو»

 جوملا هوو يدع« قيعؤملا نم" همم وبك رالف عع موتا
 «مهيلع ءادعألا ةرهاظمو «لاتقلا يف مهديهزتو «مهدينفت نم

 . مهنم فورعم وه امم كلذ ريغو

 اًرهاظ نينمؤملا يزاجيف ميلا مب مكب ك ها
 نيكرشملاو «تاقفانملاو نيقفانملا بذعيو «ةنجلاب اًتطابو

 .تاكرشملاو

 اطلست :يأ «اليبس يمول َلَع تريك هلأ ل لوا
 قحلا ىلع نينمؤملا نم ةفئاط لازت ال لب «مهيلع ءاليتساو

 . مهفلاخ ْنَم الو مهلذخ ْنَم مهرضي ال «ةروصنم

 عفدو «نينمؤملل رصنلا بابسأ نم ثدحي هللا لازي الو
 ©"1[ضعب] نإ ىتح «نايعلاب دوهشم وه ام «نيرفاكلا طلستل
 نيمرتحم اوقب دق «ةرفاكلا فئاوطلا مهمكحت نيذلا نيملسملا

 لب «مهدنع نيرغصتسم نونوكي الو «مهنايدأل نوضرعتي ال
 اًرهاظو ءاّرخآو الوأ دمحلا "”هلف ءهللا نم ماتلا زعلا مهل

 . اًنطابو

 اَ مهغرخ و وهو هللا نوعي نيقِفَكمْلَأ نإ )١588145(

 إل 1 ( تودي i سالا نور لاَ اوما ِةرَلَّصلأ 41 اوما

 هلآ للص نمو وع َلِل و لڑ کا 51 كلذ نب َنيبَدْيَدُم © اليل

 نم «هيلع اوناك امب نيقفانملا نع ىلاعت ربخي ایس مل دي نق
 هللا ةعداخم مهتقيرط نأو «تامسلا عئانشو «تافصلا حيبق

 «نارفكلا نم هونطبأو «ناميالا نم هورهظأ امب :يأ «ىلاعت

 ٠٤١١١٤١ :ناتيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت عادل ۹

 لاحلاو «هدابعل هيدبي الو .هملعي الو « هللا ىلع جوري هنأ اونظ

 مهيشمو « مهنم لاحلا هذه دوجو درجمف « مهعداخ هللا نأ

 ىلع هدرجمب لديو !!؟نامرحلاو لذلاو ناوهلاب هيلع دوعي

 « ةنسح اهآرو «ةيصعملا نيب عمج ثيح «هبحاص لقع صقن

EY 

 ی : هلوق يف هللا هركذ ام ةمايقلا مو مهل دعا نمو

 لق 33 نم سيف تورط ااغ تدلل ٌتَقِقَتُمْلاَو وفيما لوي ا

 ُهَمَلَأ هِف مطب ب ب روس متي برسه ارو اوستا 5 أوعجْنأ

 رخآ ىلإ کس كت أ ب وداي © ُباَدَعْلا هلق نم ٌمُرِهِبَطَو

 .تايآلا

 - اوماق نإ - «ِةرَلَّصلآ لإ أوما اذل مهنأ مهتافص نمو

 ءاهل نيلقاثتم «َكاَسْك أوما ةيلمعلا تاعاطلا ربكأ يه يتلا

 نم ةبغرلا دقف نم الإ نوكي ال لسكلاو ءاهلعف نم نيمربتم
 ام ىلإو هللا ىلإ ةبغرلا نم ةغراف مهبولق نأ الولف «مهبولق
 . لسكلا مهنم ردصي مل «ناميإلل ةمداع «هدنع

 «مهرئارس هيلع توطنا يذلا اذه : يأ « سائلا نور

 سانلا ةيؤر نودصقي «سانلا ةاءارم «مهلامعأ ردصم اذهو

 تويكدَي ال# اذهلف هل نوصلخي الو «مهمارتحاو مهميظعتو
 ىلاعت هللا ركذ نإف ءءايرلا نم مهبولق ءالتمال اً لإ هلآ
 هللا ةبحمب هبلق ءىلتمم نمؤم نم الإ نوكي ال «هتمزالمو

 . هتمظعو

 نيددرتم يأ 4 وه لِ لو لوھ لل 51 كلذ نب بدم

 اًرهاظ نينمؤملا نم الف «نيرفاكلا قيرفو نينمؤملا قيرف نيب
 مهنطاب اوطعأ ءاتطابو اًرهاظ نيرفاكلا نم الو ءانطابو
 ءردقي لالض مظعأ اذهو «نينمؤملل مهرهاظو «نيرفاكلل

 دجت نل : يأ كيس مل د نف هللا ٍللَضُي نمَو# : لاق اذهلو

 باب هنع قلغنا هنأل «هتياوغ كرتل ةليسو الو «هتيادهل اًقيرط
 ةمقن لك هلدب راصو «ةمحرلا

 نينمؤملا نأ ىلع اههيبنتب لدت «ةمومذملا فاصوألا هذهف

 «صالخالاو اًنطابو اًرهاظ «قدصلا نم ءاهدضب نوفصتم

 .مهتالص يف مهطاشنو «مهدنع ام لهجي ال مهنأو

 هللا مهاده دق مهنأو «ىلاعت هلل مهركذ ةرثكو «مهتادابعو

 نيذه ىلع هسفن لقاعلا ضرعيلف ءميقتسملا طارصلل مهقفوو

 .ناعتسملا ابو ءهب ىلوأ امهيأ رتخيلو «نيرمألا

 .هللف : ب يف (") .ب شماه نم ةدايز )١( .نيقفانملا :ب يف )١(



 سماخلا ءزجلا

 نود نم يلوا َنِرفَكْلا أودت ال انما نل ا 0

 نأ ركذ امل اً اطلس مم ر اول نآ دودا َنيِمْؤَمْل

 «نينمؤملا نود نم ءايلوأ نيرفاكلا ذاختا نيقفانملا تافص نم

 نأو «ةحيبقلا ةلاحلا هذهب اوفصتي نأ نينمؤملا هدابع ىهن

 ڪم ر اوني نأل بجوم كلذ نإف «نيقفانملا اوهباشي

 انرذنأ دق هنإف «مكتبوقع ىلع ةحضاو ةجح : يأ إني اطلس

 دعب اهكولسف «دسافملا نم اهيف امب انربخأو ءاهنم انرذحو
 . باقعلل بجوم اذه

 بذعي ال هللا نأو هللا لدع لامك ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 نإف ؛يصاعملا نم ريذحتلا اهيفو «هيلع ةجحلا مايق لبق اًدحأ

 . اًئيبم اًناطلس هيلع هلل لعجي اهلعاف
 لَو رال نم ٍلَصَسَأْلا ٍدَرَّدلأ ف َنِِفَكْلَأ نإ )١464-147(

| 
 هر و

 اوُمصتْملَو اوُحَلَصأَو ابات تدل الإ ه ر مهل کج
 يمول أ ت تو َقَوَسَو رزم حم كلو هَ هلل مهي مهيد ًاوصلخاو
 - يبا + 42 هوم رع ر ښخ 4

 نك دا مب نإ ٌمُكيباَدَعِ دعب هلا لفي ام ه اًميِظَع اّ

 يف مهنأ «نيقفانملا لآم نع ىلاعت ربخي اميل اراش هَ

 .باقعلا نم تالاحلا رشأو «باذعلا نم تاكردلا لفسأ

 ةاداعمو «هللاب رفكلاب مهوكراش مهنأل ؛رافكلا رئاس تحت مهف

 نم ريثك نم نكمتلاو «ةعيدخلاو ركملا مهيلع اودازو «هلسر

 «سحي الو هب رعشي ال هجو ىلع «نينمؤملل ةوادعلا عاونأ
 ام قاقحتساو «مهيلع مالسالا ماكحأ نايرج كلذ ىلع اوبترو

 .باذعلا دشأ اوقحتسا هوحنو كلذبف ءهنوقحتسي ال

 ضعب مهنع عفدي رصان الو «هباذع نم ذقنم مهل سيلو
 نم ةبوتلاب مهيلع هللا نم ْنَم الإ «قفانم لكل ماع اذهو «هباقع

 0 أوُمَصَتْعْلَو نطاوبلاو رهاوظلا هل 4اوُحَكَضأَو تائيسلا

 اوصلخأو # مهنع راضملا عفدو مهعفانم بلج يف «هيلإ اوأجتلاو

 . لل ناسحالاو ناميالاو «مالسالا وه يذلا 4 رهت
 نم اوملسو «ةنطابلاو ةرهاظلا مهلامعأب هللا هجو اودصقف

 ّمَم كلوا » تافصلا هذهب فصتا نّمف ءقافتلاو ءايرلا

 َفْوَسَو# ةمايقلا مويو «خزربلاو ءايندلا يف : يأ تنزل
 ال امم هللا الإ ههنك ملعي ال 4اًميِظَع اجا َنيِنِمّؤُمْلا هلأ تو

 .رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو 120

 عم «ركذلاب صالخالاو e فيك لمأتو

 اار ءاصتخالا نال «[كلت اوُحَلَصَأَو# : هلوق يف امهلوخد

 اذه يف اًصوصخ ءامهيلإ ةجاحلا ةدشل «حالصإلا ةلمج

 الإ هليزي الف «قافنلا بولقلا نم نكمت يذلا جرحلا ماقملا

 ءهعفد يف هيلإ راقتفالاو أجللا ماودو «هللاب ماصتعالا ةدش

 امهركذف «قافنلل ةافانملا لك اًيفانم صالخالا نوكو

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ٠٤٤-٠٤١ ے ۴١

EY xا  
 لاا ولا واح 21111006 لآ

EE ESکا یی  
 و ست کک 2200 ِ سو

 لال نو ممل © ليس الع رگ ل الع

 لإأوماك ادو مهي وهو ها توعد َنيِقفَكْمْلاَدِإ
EE “eلأ تورك ديالو سالا َنوُءكَر لاس اوماق ا 2 ر هس  

 كو تی ودم © 9 اليلك

 سسس ر ا 3

 دلا ا اکی 9 دي نل هل
 | 2 9 02 7 7 اا

 نود ر 0 رزگار اک
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 و ر س حرم
 رور

 ۰ كد دهم تسال ع کھ هللمهند

 | ڪبا دعها ُلعَقَياَم € اميظعار ا يع ملا

 © الع اًميِلِع اڪ اس دَ ناک 6 َمكنَماَءَومترَكَس نإ

 ةدشلو ءامهيلع ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا فقوتو ءامهلضفل

 . امهيلإ ماقملا اذه يف ةجاحلا

 :لقي مل نينمؤملا عم ءالؤه نأ ركذ امل فيك لمأتو

 :لاق لب «مهيف قايسلا نأ عم ءاّميظع اًرجأ مهيتؤي فوسو

 ةدعاقلا هذه نأل «اًميِظَع اّ َنِنِمْؤْمْلا هلأ ِتْوُي كوَسَو#

 يف قايسلا ناك اذإ «ديعيو 7 ءىدبي هللا لزي مل - ةفيرشلا
 ناكو اًياقع وأ اًباوث هيلع ''”بتري نأ دارأو ا

 يف باوثلا بتر «هيف لخادلا سنجلا ¿ كلذ

 ءاهريغو ةيضقلا كلت هتحت جردنت يذلا ماعلا مكحلا ةلباقم

 نيبو هنيب اًكرتشم

 رارسأ نم اذهف «يئزجلا رمألاب مكحلا صاصتخا مهوتي الئلو
 هلو «نينمؤملا عم نيقفانملا نم بئاتلاف «ةعيدبلا نآرقلا

 . مهباوث

 هتمحرو «هملح ةعسو «هانغ لامك نع ىلاعت ربخأ مث

 رشم نإ ُْحِبَدَعب هلا ُلكَتَي اک :لاقف هناسحإو

 نيلمحتملا يطعي .ميلع ءركاش هللا نأ لاحلاو نما

 )١( بترتي :ب يف .



 سداسلا ءزحلا

 عساوو باوثلا ليزج لامعألا يف نيبئادلا .لاقثألا هلجأل

 . هنم اًريخ هللا هاطعأ هلل اًئيش كرت ْنَمو «ناسحإللا

 ردصت امو مكلامعأو «مكنطابو مكرهاظ ملعي اذه عمو

 ةبوتلا مكنم ديري وهو «كلذ دضو «قدصو صالخإ نم هنع
 لعفي ءيش فا «هيلإ متبنأ اذإف ءهيلإ عوجرلاو ةبانالاو

 لب .مكباقعب عفتني الو «مكباذعب ىفشتي ال هنإف ؟مكباذعب

 ل ل ل

 ءانثو «هللا ةمعنب هفارتعاو «بلقلا عوضخ وه ركشلاو
 ال نأو «هتعاطب حراوجلا لمعو ءروكشملا ىلع ناسللا

 نم اَّلِإ لوما نم وسلب َرْهَجْل ل

 وس نع اوقع وأ ُهوُسْحُم وأ ايڪ أودي نإ 0 اًميِلَع اًعيِس أ كو ٌدِلَط

 ءوسلاب رهجلا بحي ال هنأ ىلاعت ربخي كاره ومع نك هَ َّنِإَ
 لمشيو «هيلع بقاعيو هتقميو كلذ ضغبي :يأ ءلوقلا نم

 «متشلاك «نزحتو ءوست يتلا ةئيسلا لاوقألا عيمج كلذ

 هنع يهنملا نم هلك كلذ نإف كلذ وحنو بسلاو «فذقلاو

 . هللا هضغبي يذلا

 نسحلا بحي هنأ اهموهفم لديو

 .نيللا بيطلا

 ْنَم ىلع وعدي نأ هل زوجي هنإف : يأ 4رط نم الإ : هلوقو
 نم «هب هل رهج نمل ءوسلاب رهجيو «هنم '''”ىكشتيو «هملظ
 همتشب ىدعتي الو «هتملظم ىلع ديزي الو «هيلع بذكي نأ ريغ
 لاق امك ءىلوأ هتلباقم مدعو 0 كلذ عمو «هملاظ ريغ
 . 42 لع جك ملتو اكع نمک : ىلاعت

 ىلع تلمتشا دق ةيآلا تناك ل

 عيمس هنأ ىلاعت ربخأ ءحابملاو «نسحلاو «ءيسلا مالكلا

 مكبر بضغي امب اوملكتت نأ اورذحاف «مكلاوقأ عمسيف

 . كلذ ىلع مكبقاعيف

 مكتاينب و نسحلا لوقلا ىلع بيغرت اًضيأ هيفو

 - مكلاوقأ ردصمو

 لك لمشي اذهو 4هوُمَحُم وأ اح اوُدَب نإ :ىلاعت لاق مث

 . بحتسمو بجاو نم ؛ ا «يلعفو يلوق ريخ
 ءمكنادبأ يف مكءاسأ نّمع :يأ «ووُس نع اوقع وال

 سنج نم ءازجلا نإف «هنع اوحمستف «مكضارعأو «مكلاومأو

 «هيلإ هللا نسحأ نسحأ ْنَمو «هنع هللا افع هلل افع ْنَمف «لمعلا

 تالز نع وفعي :يأ كاَرِرَص ومع ناك هلأ نَا :لاق اذهلف

 مهلماعي مث «هرتس مهيلع لدسيف «ةميظعلا مهبونذو هدابع
 . هتردق نع رداصلا ماتلا هوفعب

 مالكلاو ركذلاك لوقلا نم

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ١48-١61 ۲۳١

 سس الا
 1 لا أ ادات مر و 0 م

 | نم ءبوسل ابرهجلا هللا بال

 2( مس
 اوهع ناك هلا نافع وس

rd2 ےص  SS lsu SA 

 .ويسرو هللا نيب اوف رقي نأ توڈیر و ولسو و هللاي
 ءاس ع 24 4ر

 نودي و ضع رفڪ نو ضعب نمود و
00020010 

 امه كيلو | هيا
 O ايهم اباَذَع نرل لات دَعَا
A 2#ا حرس مور ۵ ا  

 دود اق رک وعلا

 ر مخرجا مهم
 ا د يکلالتا

 رو ^ AR LZ و

 مهتدخأقةرهج هلأ ر ولاقت کرک نورك أ سوم
 ميال م

TTسوما و  
 5 ل 2 هرمي ا

 9 اظل یافت یہ ذر بكل ناو دتا ہک تلک

 هللا ءامسأ يناعم يف هقفتلا ىلإ داشرإ ةيآلا هذه يفو

 ءهل ةيضتقم يهو ءاهنع رداص رمألاو قلخلا نأو هتافصو

 . ةيآلا هذه يف امك ءىنسحلا ءامسألاب ماكحألا للعي اذهلو

 كلذ ىلع بتر «ءيسملا نع وفعلاو ريخلا لمع ركذ امل
 اهباوث ركذ نع انينغي كلذ نأو «هئامسأ ةفرعم ىلع انلاحأ نأب

 :صاخلا

 توُدبْرَو ويسْرَو هاب ورکی تل یل (161-150)

 ضع مڪو ٍضْعَس نمو تولوق ولْسرو هللا نیب اورق نأ

 8 وكلا أ مه كيكو © ایس كلذ ّنْيَب ْأوُدِجَتَي نأ ن ودیر

 رو 4 سرو للاب اوما داو 0 ايهم اع 3 داو

 فاس كاتس 9 ل میجر اروفع هلا ناک
g2 

 اروع 5 ا ناک مروج مِهِيِتْؤُي ٌفْوَس كيلو مي م لح نيب اوفر

 . 4 اًميِحَت
 مهلك هلسربو هللاب نمؤم :دحأ لكل احضو دق نامسق انه

 .هلك كلذب رفاكو «هبتکو
 لسرلا ضعبب نمؤي هنأ معزي يذلا وهو :ثلاث مسق يقبو

 1 يكتشيو :ب يف(١)



 سداسلا ءزجلا

 الإ اذه نإ هللا باذع نم هيجني ليبس اذه نأو «ضعب نود

 . هلسر نيبو هللا نيب قيرفتلا نوديري ءالؤه نإف «ينامأ درجم

 نم كلذ نأل ؛هلسر عيمج ىلوت ةقيقح هللا ىلوت ْنَم نإف
 ىداعو هللا ىداع دقف هلسر نم اًدحأ ىداع ْنَمو «هيلوت مامت

 . تايآلا كلي اًدُدَع ناک نس :ىلاعت لاق امك ءهلسر عيمج

 لب ٠ «لسرلا عيمجب رفك دقف لوسرب رفك ْنَم كلذكو
 مه کیو ا e ‹نمؤم هب هنأ معزي يذلا لوسرلاب

 نيب ةطسوتم مهتبترم نأ مهوتي الئل كلذو 4ا ورضا

 .رفكلاو ناميالا

 لك نأ - هب ناميالا اومعز امب ىتح - نيرفاك مهنوك هجوو
 وأ .هلثم وأ وه دوجوم «هب اونمآ نمب ناميالا ىلع مهلد ليلد

 نوحدقي مهنأ نومعزي ةهبش لكو «هب اورفك يذلا يبنلل هقوف ام

 ءاهنم مظعأ وأ ءاهلثم دوجوم «هب اورفك يذلا يبنلا يف اهب
 .هب اونما نميف

 ىوعدلا درجمو «ىوهلاو يهشتلا الإ كلذ دعب قبي ملف
 مه ءالؤه نأ ركذ املو ءاهلثمب اهلباقي نأ دحأ لك نكمي يتلا

 :لاقف رفاك لكلو «مهل الماش اًياقع ركذ ءاّمح نورفاكلا
 ناميالا نع اوربكت امك «اًنيهَم ابدع َنِرْفَكْلِل انَدَسْعَأَو

 .يزخملا ميلألا باذعلاب مهناهأ .هللاب

 ام لكب ناميالا نمضتي اذهو ءهِلُسْرَو هاب أوما بول
 رابخألا نم لسرلا هب تءاج ام لكبو دع فاول

 مهب اونمآ لب ءهلسر نم 4س َنَيَب اورق ْمَلَو# .ماكحألاو
 ىلع ينبملا نيقيلاو «يقيقحلا ناميالا وه اذهف ءمهلك

 .ناهربلا

 امو «مهناميإ ءازج : يأ «ْمُهَروْجُأ مهيِتْوُي كَم كيلْوأ»
 لک ؛ليمج قلخو «نسح لوقو «حلاص لمع نم هيلع بترت
 مهيلإ روجألا ةفاضإ يف رسلا وه اذه لعلو «هلاح بسح ىلع

 . تانسحلا لبقتيو تائيسلا رفغي امسح اروع هنأ ناكر

 نم اک مَع لر نأ ٍبتكلا ُلْهَأ کاتي (131-165)

a)هج هلآ 6 اًلاتك کیک نم رکا وهموم اولا دق  

REYاع ام لعب ام للا اودا یف مهب ا  

 هَر اترو © ایم اتطاش سوم اَنيَئاَءَو كل نع ع وفق كيلا
 يف اودع ال خل اتو اد بابلآ الحد م الو 2 موقکیرب رولا

 مهر و هفتي مق امي © اً مكي مم ذا تلا عم 1 وع
 02 كاع دعا دع r جم

 هلأ لَم لب ادلع اول َمِهلَََو ّيَح رعي ةينآلأ م مهلئقو هلأ تا

 ٌمِيْرَم ىلع ْمهِلَرَعَو مهرفُكيو ٠ الي الإ نومو الك مِهرفُكي اهل
 E وے ر ع

TT 

 ا 3 ص
 ا ذا و نش د و هول امو هولك

 ٤- :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسقت ٠١١-٠١١ دعم ۲

4 

 ل ههر لب © انيق هول ا نقلا م هل لح ينيب

eSلق وپ اب الإ تكلا  
 س

 مرح اوداڪ تدل َّنِم ولطف © اًديِبَس ع ُن رکی لا مَ قم يوم
 ْمِهِذَنَأَو ه ارك ر ا ریت دع جري مك كم ٍباَبَيَط مُهلَع
 مهم , َنِرفكْلِل اندا لطلاب سلا لوما مهلا ُهَنَع أوم 8 أزيل

 0 باتكلا لهأ نم رداصلا لاؤسلا اذه هايل ابدع

 لاؤسلا اذه مهلعجو «حارتقالاو دانعلا هجو ىلع ةي دمحم

 لزني نأ هولأس مهنأ وهو «مهبيذكت وأ مهقيدصت هيلع فقوتي

 «ليجنالاو ةاروتلا تلزن امك «ةدحاو ةلمج نآرقلا مهيلع

 «ربدم دبع رشب لوسرلا نإف «لهجلاو مهنم ملظلا ةياغ اذهو

 يذلا وهو «هلل هلك رمألا لب ءءيش رمألا نم هدي يف سيل

 «لوسرلا نع ىلاعت لاق امك «هدابع ىلع ءاشي ام لزنيو لسري

 45 دمحم ىلع نيكرشملا حارتقا اهيف يتلا تايآلا ركذ امل

 . 4و ارنب الإ تک نه یر احبس لفل
 لازنإ درجم لطابلاو قحلا نيب قرافلا مهلعج كلذكو

 الو ءاهيلع ليلد ال ىوعد درجم ءاقرفم وأ ةلمج باتكلا

 ءايبنألا نم دحأ ةوبن يف دجوي نيأ نمف «ةهبش الو لب «ةبسانم

 الو «هب اونمؤت الف اًقرفم لزن باتكب مكيتأي يذلا لوسرلا نأ
 . ؟هوقدصت

 ىلع لدي امم لاوحألا بسحب اًقرفم نآرقلا لوزن لب

 لاو :ىلاعت لاق امك «هيلع لزنأ نمب هللا ءانتعاو «هتمظع

 ا تي َكِلدَكح هدي ةلمج خايزلا هڪ لر لول اورفک لآ
 نحل قحاب تف الإ ٍلَمَسِب تونا الو © اليت هارو كدا
41 

 نم بيرغب سيل هنأ ربخأ دسافلا مهضارتعا ركذ املف

 امم مظعأ وه ام ةحيبقلا تامدقملا نم مهل قبس لب «مهرمأ

 هل مهلاؤس نم «هب اونمآ مهنأ نومعزي يذلا لوسرلا عم هوكلس
 ام دعب نم «هنودبعي الإ لجعلا مهذاختاو ءاّنايع هللا ةيؤر

 . مهريغ هري مل ام مهراصبأب تايآلا نم اوأر

 ىتح «ةاروتلا وهو «مهباتك ماكحأ لوبق نم مهعانتما نمو
 اونمؤي مل نإ مهنأ اوددهو ءمهسوؤر قوف نم روطلا عفر

 ناميالاو «ضامغالا هجو ىلع كلذ اولبقف ءمهيلع طقسأ

 . يرورضلا ناميالاب هيبشلا

 اهلوخدب اورمأ يتلا ةيرقلا باوبأ لوخد نم مهعانتما نمو
 نم ءادتعا نمو «لعفلاو لوقلا اوفلاخف «نيرفغتسم اًدجس

 ٠ .ةعينشلا ةبوقعلا كلت هللا مهبقاعف «تبسلا يف مهنم ىدتعا

 ءمهروهظ ءارو هوذبنف .«مهيلع ظيلغلا قاثيملا ذخأبو

 مهنإ :مهلوق نمو «قح ريغب هلسر اولتقو «هللا تايآب اورفكو



 سداسلا ءزجلا

 امو هولتق ام مهنأ لاحلاو «هوبلصو ىسيع حيسملا اولتق

 .هوباصو هريخ ارتقا هری مهل هبت لب وبل
 .همهفت الو مهل لوقت ام هقفت 7 ال فلغ مهبولق نأ مهئاعداو

 مهوعدو «قحلا نع مهودصف « هللا ليبس نع سانلا مهدصبو

 ءابرلاو تحسلا مهذخأبو «يغلاو لالضلا نم هيلع مه ام ىلإ
 .هيف ديدشتلاو ءهنع مهل هللا يهن عم

 اولأسي نأ مهيلع ركنتسي ال ؛ليعافألا هذه اولعف نيذلاف

 ةقيرطلا هذهو «ءامسلا نم اًباتك مهيلع لزني نأ اًدمحم لوسرلا

 . لطبملا مصخلا ةجاحمل قرطلا نسحأ نم

 ةهبش هلعج ام «لطابلا ضارتعالا نم هنم ردص اذإ هنأ وهو

 هلاعفأو ةئيبخلا هلاح نم نيبي نأ «قحلا در يف هريغلو هل

 اذه نأ دحأ لك ملعيل «هنم ردص ام حبقأ نم وه ام «ةعينشلا

 لعجي تامدقم هل نأو «سيسخلا يداولا كلذ نم ضارتعالا

 .اهعم اذه

 ءا دمحم ةوبن ىلع هب نوضرتعي ضارتعا لك كلذكو
 نوعي نم ةوبن يف «هنم ىوقأ وه ام وأ «هلثمب لباقي نأ نكمي
 ةجح لكو .مهلطاب عمقنيو ءمهرش كلذب ىفتكيل «هب مهناميإ

 وه امو اهريظنو اهنإف «هب اونمآ ْنَم ةوبنل مهريرقت يف اهوكلس
 . لَك دمحم ةوبنل ةررقمو ةلاد ءاهنم ىوقأ

 هذه مهحئابق نم هللا دلع ام ديدعت نم دارملا ناك املو

 لاحأو ءاهيلإ راشأ لب ءعضوملا اذه يف اهطسبي مل ءةلباقملا

 لمملا يوك يرملا ادم gE مايك صارم نع
 ٠ .اهطسبب قئاللا

 نوم ل وب كول الإ بتكلا لمآ ن نال :هلوقو
 IO E هلوق يف انه ريمضلا نأ لمتحي

 «توملا هرضحي يباتك لك - اذه ىلع - نوكيف .باتكلا

 هنكلو «مالسلا هيلع ىسيعب نمؤي هنإف «ةقيقح رمألا نياعيو
 ديدهتلا اذه نومضم نوكيف . رارطضا ناميإ هنأل عفني ال ناميإ

 نومدنيس يتلا لاحلا هذه ىلع اورمتسي ال نأو «ديعولاو مهل

 مهرشح موي مهلاح نوكي فيكف «مهتامم لبق اهيلع
 !!؟مهمايقو

 ىلإ عجار يوم ليل :هلوق يف ريمضلا نأ لمتحيو
 لهأ نم ٍدحأ نم امو :ىنعملا نوكيف «مالسلا هيلع ىسيع

 . حيسملا توم لبق مالسلا هيلع حيسملاب ننمؤيل الإ باتكلا

 .رابكلا اهتامالع روهظو ءةعاسلا بارتقا دنع نوكي كلذو

 يف مالسلا هيلع هلوزن يف ةحيحصلا ثيداجألا ا هنإف

 لهأ هب نمؤيو «ةيزجلا عضيو «لاجدلا لتقي .ةم

 ءاّديهش مهيلع ىسيع نوكي ةمايقلا مويو .نينمؤملا عم باتكلا

 ةمألا هذه رخآ

 ٠١١ :ةيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت 4 دہ "109

ISل اط ۳,  
 مسه و كسر وذ ی ےک

 ايال ميلو وأ ياب مهرت ورهف مپضقنامبف

 َمهرتْكَب يلا للبائع ملغ ول مِهلوصو حربي
 رم لع مهو مھ رفکب و € الاّ ومْؤيال

 E وو )ام یظع اتم 2 هس تحسس هس
 2 2 10 و يا م 20

 نانو هش کو هوي صامو هولك مول وس

 نظل عانا الل وعن هديا هن ولس ین فاو ی مص دف 4 اا
 کک 2 NIA و ۴ ا 7

 اًميِكَحآَرِرعَمَللاَن وهيل رشا هعدر لب ) اًنیقي هولفامو

 ام ور موس 0

 موو ملي يب قر بتكناغأ يدنا
 أوُداك ترآ ملطف @) ادي مَع نوکی میلا

 رار یسک جدید ک تعا و طماع اتمر

 يلوم می او نعاوچ دقوا 69 اےک
Ai1 © | مگا داو لطب 1 منح ى ا  

۶ 
 وكس كيل لِ نومي نوم "يلا تور

 ولأ فدخل

 ّ ومار لاریون
 مج ٤ A f> 2 4ع ی 2 2 2

 9 فَعَلَ ككا آلا و َنوِمَوْلاو

OE SIE 

 وه امم «هيلع مه ام لك نالطبب الإ دهشي ال ذئنيحو
 انملع هِي دمحم هيلإ مهاعد املو نآرقلا ةعيرشل فلاخم

 هنأو «هقدصو مالسلا هيلع حيسملا ةلادع لامكب انملعل «كلذب

 «قحلا وه ءاي دمحم هب ءاج ام نأ الإ ,قحلاب الإ دهشي ال
 . لطابو لالض وهف هادع امو

 تابيطلا نم اًريثك باتكلا لهأ ىلع مرح هنأ ىلاعت ربخأ مث

 مهملظ ببسب «ةبوقع ميرحت اذهو «مهيلع الالح تناك يتلا

 نم مهايإ مهعنمو « هللا ليبس نع سانلا مهدصو « مهئادتعاو

 نمم نيجاتحملا اوعنمف .هنع اوهن دقو ابرلا مهذخأيو «ىدهلا

 نم مهعنمف «مهلعف سنج نم هللا مهبقاعف «لدعلا نع هنوعيابي
 امأو .ةبيط اهنوكل ءاهلح ددصب اوناك يتلا تابيطلا نم ريثك
 نع مهل هيزنت ميرحت هنإف .ةمألا هذه ىلع يذلا ميرحتلا

 . مهايندو مهنيد يف مهرضت يتلا ثئابخل

 لأ ا وثوب نومول مهتم رولا يف وخلا نکل 9
 ككل روملار 2-1 وبلا 5 نم لر فو كِل

 ركذ امل اضع اجا وتْوُمَس كأ ر آلا أ ِلاَ هاب َنوُيِموْلََو

 ر و



 سداسلا ءزحلا

 نك :لاقف «مهنم نيحودمملا ركذ «باتكلا لهأ بياعم

 خسرو «مهبولق يف ملعلا تبث نيذلا :يأ 4 رألأ يف َنوُخِسألَ

 لأ امي ماعلا ماتلا ناميإلا مهل رمثأف ؛مهتدقفآ يف ناقيإلا

 ةماقإ نم ةحلاصلا لامعألا مهل رمثأو « كلف نم زنا 17 َكِيلِ

 دقو .لامعألا لضفأ امه نيذللا ءةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا

 .ديبعلا ىلإ ناسحاإلاو «دوبعملل صالخالا ىلع اتلمتشا

 .دعولا اوجرو «ديعولا اوفاخف رخآلا مويلاب اونمآو
 ءملعلا نيب اوعمج مهنأل اضع ابل َميِتْوَْس َكِيكْول

 لسرلاو «بتكلاب ناميالاو ءحلاصلا لمعلاو «ناميالاو
 .ةقحاللاو ةقباسلا

Eيلو جو لإ تیسرا اک کیلا اتیا اإل  

 ٌبوُقَعَيَو َقَحْسِإَو َليِعَمْسِإَو ميت لإ ايوا ويس ني

 دوا اَنيَناَءَو و نورلهو َنشوُيَو َبْويَأَو یسیعو ِٰاَبَسَألاو

 يشق ل الشو ل نب کی مكنت دک کک م وک
 1 نرسم * السر © اًميليكحت سوم هلآ ملکو د

 ربخي ایک اربع هلا َناكو لس دعب رکا ی یل ہک
 ءميظعلا عرشلا نم :هلوسرو هدبع ىلإ ىحوأ هن

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا ءالؤه ىلإ ىحوأ ام ءةقداصلا رابخألاو

 :دئاوف ةدع اذه يفو «مالسلاو

 هللا لسرأ لب «لسرلا نم عدبب سيل ءب اًدمحم نأ : اهنم

 بارغتساف «ريفغلا مجلاو ريثكلا ددعلا نيلسرملا نم هلبق

 .دانعلا وأ لهجلا الإ هل هجو ال هتلاسر

 لدعلاو لوصأألا نم مهيلإ ىحوأ امك هيلإ ىحوأ هنأ : اهنمو

 مهضعب قفاويو ءاّضعب قدصي مهضعب نأو ءهيلع اوقفتا يذلا

 ربتعملا هربتعيلف «لسرلا ءالؤه سنج نم هنأ :اهنمو
 ؛ةقفتم مهقالخأو ؟مهتوعد هتوعدف «نيلسرملا هناوخإب

 ؛ نيلوهجملاب هنرقي ملف .ةدحاو مهتياغو ؛دحاو مهردصمو

 .نيملاظلا كولملاب الو «نيباذكلاب الو

 هيونتلا نم ءمهدادعتو لسرلا ءالؤه ركذ يف نأ :اهنمو

 هب دادزي امم «مهلاوحأ حرشو ‹مهيلع قداصلا ءانثلاو «مهب

 اًنانتساو «مهيدهب ءادتقاو ءمهل ةبحمو «مهب اًناميإ نمؤملا
 ا ل يح

 یوم لع مسا 24 ميهتتِإ لع مكس 4َنيِكَعْلا ىف چ َلَع

 ا یر فدک اإ © يسا لإ ع مسا 2< توُرنَعَو
 بسحب مانألا نيب نسحلا ءانثلا نم هل «نسحم لكف

 ةبترملا يف - نوّمسملا ءالؤه اًصوصخ - لسرلاو «هناسحإ

 ٠ .ناسحإلا نم ايلعلا

oN WAS 

 ما مور ر

 ا
 ت0

 ٤- تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت : ١١۳-٠١١ ۳4

 ركذف «مهضعب صيصخت ركذ «هیحوب مهكارتشا ركذ املو
 يذلا روبزلا .فورعملا باتكلا وهو «روبزلا دواد ىتآ هنأ

 ىسوم مّلك هنأو .هفرشو هلضفل «مالسلا هيلع دواد هب هللا صخ

 اذهب رهتشا ىتح .ةطساوب ال «هيلإ هنم ةهفاشم : يأ ءاّميلكت

 .«نمحرلا ميلك ىسوم» :لاقيف «نيملاعلا دنع

 ْنَم مهنمو «هلوسر ىلع هللا هصق نم مهنم لسرلا نأ ركذو
 مهلسرأ هللا نأو «مهترثك ىلع لدي اذهو ءهيلع هصصقي مل

 «ةيورخألاو ةيويندلا ةداعسلاب «مهعبتاو هللا عاطأ نمل نيرشبم

 نوكي الثل «نيرادلا ةواقشب مهفلاخو هللا ىصع ْنَم نيرذنمو

 الوشم نم انج امل :اولوقيف لسرلا دعب ةجح هللا ىلع سانلل
 ممم دعاس

 . رنو ريدم م هاج دف ردن

 نونيبي «ىرتت لسرلا هلاسرال ةجح هللا ىلع قلخلل قبي ملف

 قرطو ةنجلا قرطو «هطخاسمو مهبر يضارمو «مهنيد رمأ مهل

 .هسفن الإ نمولي الف كلذ دعب مهنم رفك ْنَمْف .رانلا

 لإ لسرأ نأ «هتمكحو ىلاعت هتزع لامك نم اذهو

 هلضف نم اًضيأ كلذو «بتكلا مهيلع لزنأو «لسرلا

 مظعأ «ءايبنألا ىلإ نيرطضم سانلا ناك ثيح «هناسحإو

 .ركشلا هلو دمحلا هلف ءرارطضالا اذه لازأف ءردقت ةرورض

 قيفوتلاب اهمتي نأ «مهلاسرإب هتمعن هيلع أدتبا امك هلأسنو

 :ميرك دارج نإ ءمهقيرط كولتل

(1Dفيا عن: هلو ١ كَل لأ اب دس هللا نکل  

 ىلإ TE 1 ُةكِيلمْلاَو

 ربخأ «نيلسرملا نم هناوخإ ىلإ ىحوأ امك ايب دمحم هلوسر
 ملر هنأو ءهب ءاج ام ةحصو هتلاسر ىلع ىلاعت هتداهشب انه

 «هملع ىلع اًلمتشم هلزنأ «دارملا نوكي نأ لمتحي «.ُةِمْلِعِي

 رابخألاو «ةيعرشلا ماكحألاو «ةيهلالا مولعلا نم هيف : يأ
 . هدابع هب ملع يذلا ىلاعت هللا ملع نم وه ام «ةيبيغلا

 نوكيو «هملع نع اًرداص هلزنأ :دارملا نوكي نأ لمتحيو

 ناك اذإ :ىنعملا نأو .هتداهش هجو ىلع هيبنتو ةراشإ كلذ يف

 وهو «يهاونلاو رماوألا ىلع لمتشملا نآرقلا اذه لزنأ ىلاعت

 ءهيلإ سانلا اعد هنأو «هيلع هلزنأ يذلا ةلاح ملعيو «كلذ ملعي

 فودع ناك هاداعو هبذك ْنَمو «هيلو ناك هقدصو هباجأ نمف

 بيجيو «هرصن يلاويو «هنكمي ىلاعت هللاو «همدو هلام حابتساو

 .هءايلوأ رصنيو هءادعأ لذخيو «هتاوعد

 !!؟ربكأو ةداهشلا هذه نم مظعأ ةداهش دجوت لهف

 هللا ملعب حدقلا دعب الإ «ةداهشلا هذه يف حدقلا نكمي الو

 لزنأ ام ىلع ةكئالملا ةداهشب ىلاعت هرابخإو ءهتمكحو هتردقو

 . هيلع دوهشملا اذه ةلالجلو «مهناميإ لامكل «هلوسر ىلع



 سداسلا ءزجلا

 امك «صاوخلا الإ اهيلع دهشتسي ال ةميظعلا رومألا نإف

 لإ هَل آل ُمَتَأ هلا که : ديحوتلا ىلع ةداهشلا يف ىلاعت لاق

 لإ آل ًاطْسِقْلاِب ابك رأل الواو ٌةكيَلَمْلاَو وه
 . اًديهش هللاب ىفكو 4 ْميكحَعْل

 َدَه هلأ ٍليَِس نع ْأوُدَصَو اورفك نَا نإ (159-10

 ل روع هلأ نكي مل أوم أور رق نذل نل ه اديب الص ْاوُلَص
 اكو 1 يق قي طل اير يدل و ْمُهَل

 هللا تاولص ءلسرلا ةلاسر نع ربخأ امل ايي هَل لع كلذ

 ءاهب دهشو «دمحم مهمتاخ ةلاسرب ربخأو «مهيلع همالسو

 ءررقملا رمألا توبث كلذ نم مزل - هتكئالم تدهشو

 . مهعابتاو مهب ناميالاو ‹ مهقيدصت بجوف «هب دوهشملاو
 نع اود أوُرفَك نيا نإ :لاقف مهب رفك نم دعوت مث

 سانلا مهدصو «مهسفنأب رفكلا نيب ب اوعمج : يأ لآ ليس

 دَ لالضلا ةاعدو رفكلا ةمئأ مه ءالؤهو . هللا ليبس نع

 لض نم لالض نم مظعأ لالض ٌیأو *اَديِعَب ُدلَكَص اول

 «نيتراسخلاب عجرو «نيمثالاب ءابف ءهريغ لضأو ءهسفنب
 اذهو أوم ًاورقك َنذَلأ َّنإ# : لاق اذهلو «ناتيادهلا هتتافو

 ملظلا قالطإ دنع - رفكلاف الإو «مهرفك ىلع ةدايز وه ملظلا

 .هيف لخدي -

 ءالؤهف . هيف قارغتسالاو رفكلا لامعأ انه ملظلاب دارملاو

 :لاق اذهلو .ميقتسملا طارصلل ةيادهلاو ةرفغملا نم نوديعب

 قرط الإ © اير ممي الو ممل رو هلآ كي ملل

 يف اورمتسا مهنأل «ةيادهلاو مهل ةرفغملا ترذعت امنإو

 «مهبولق ىلع عبطف «""مهنارفک يف اودادزاو «مهنايغط
 ٍولطِي كبر اًمو## اوبسك امب ةيادهلا قرط مهيلع تدسناو

 ره الإ

 2 مر

 الو مهب هللا يلابي ال : يأ ارس هلأ لع تلد ناكر

 يتلا ةلاحلا الإ مهب قيلي الو «ريخلل نوحلصي ال مهنأل «ًابعي

 کیر ن حلا ُلوُسا کاج ده سائلا اات )17١(
sSهلآ نار ضر لاو ترمس  

 هلوسرو هدبعب اونمؤي ن اعت رمأي «اميكَح الع ا س انلا عيمج
 نم ةدئافلاو «هب ناميالل كاع 0 ركذو . وَ دمحم

 بجوملا ببسلاف .هب ناميالا مدع نم ةرضملاو «هب ناميالا
 ءاج امو «قح هسفن هئيجمف يأ .قحلاب مهءاج هنأب هرابخإ وه
 . قح عرشلا نم هب

 ءنوهمعي مهلهج يف - قلخلا ءاقب نأ فرعي لقاعلا نإف

 ١١۷-٠۷١ :تايآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت -4 فواح

 ل ادو 1٤ ا
 مس ور 2

 ويقين َنييلََو چو ل لاح وآاگ کیک كيل إاكيحوأ اإ #
 صا لل ارا لع یش ہے ب ور
 َبوُقَعيَو َقَحَسِإَو لیکس يور اا حو

 وے مر سل ر ی کک

 و نوردهو شويو بودآو یسیعو ط وطابّسَالاَو
 نيا 030 هه رمال

 كّيلع
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 ہے
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 2 2 2 ص 3 ر ا 3
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 اص
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 ٌدَقالَسَرَو © ] ارودز د واد انيتاءو
 رس هع r 03 وع

 ا ا

 e شمس اخت

 ا ٌفرطالإ 20 0

 خاج تخش
 وفك نو ہک اي

 ر دلل 9 ع ناک 0700 فاما

 اا © ارتأت
 rid سام ۶م ھ

 اوات وک ر نو یحی لول

 قئال ريغ - مهنع تعطقنا دق ةلاسرلاو «نوددرتي مهرفك يفو

 لاسرإ سفن ةميظعلا هتمحرو هتمكح نمف .هتمحرو هللا ةمكحب
 نم يغلاو «لالضلا نم ىدهلا مهفرعيل «مهيلإ لوسرلا
 هنو حيض ىلع طاق لبل#ةتلاسز ىقرظتلا درجمف'.داشرلا

 طارصلاو «ميظعلا عرشلا نم هب ءاج ام ىلإ رظنلا كلذكو
 «ةلبقتسملاو ةيضاملا بويغلاب رابخالا نم هيف نإف «ميقتسملا

 يحولاب الإ فرعُي ال ام - رخآلا مويلا نعو هللا نع ربخلاو

 ءدشرو «حالصو ريخ لكب رمألا نم هيف امو .ةلاسرلاو

 نمو .قلخ نسحو «ةلصو «ربو «قدصو «ناسحإو «لدعو
 :قلخلا اءوسو: طلا يقبلاو فاسفلاو فلا نع. يفنلا
 دادزا املكو « هللا دنع نم هنأ هب عطقي امم «قوقعلاو «بذكلاو

 يعادلا ببسلا اذهف «هنيقيو هناميإ دادزا «ةريصب دبعلا هب

 .ناميالل
 دض ريخلاو مكل ريخ هنأ ربخأف «ناميالا يف ةدئافلا امأو

 ءمهبولقو ءمهنادبأ يف «نينمؤملل ريخ ناميالاف .رشلا



 سداسلا ءزحلا

 نم هيلع بترتي امل كلذو . مهارخأو «مهايندو .مهحاورأو

 تارمث نمف «لجآو لجاع باوث لكف «دئاوفلاو حلاصملا

 ‹حلاصلا لمعلاو ءملعلاو ءىدهلاو ءرصنلاف «ناميالا
 «ميعنلا نم هيلع تلمتشا امو ةنجلاو «حارفألاو «رورسلاو

 يويندلا ءاقشلا نأ امك .ناميالا نع ببسم كلذ لك

 .هصقن وأ ناميالا مدع نم يورخألاو

 ىلع بترتي ام دضب فرعيف اي هب ناميالا مدع ةرضم امأو

 «هنع ينغ ىلاعت هللاو ءهسفن الإ رضي ال دبعلا نأو .هب ناميالا
 َتومَسلَ ( ىف ام هل نَه :لاق اذهلو « نيصاعلا ةيصعم هرضت ال

 هفيرصتو هريبدت تحتو «هكلمو هقلخ عيمجلا : يأ ِضّراْلاَو
 وهف . هرمأو هقلخ يف «اميكَح# ءيش لكب كاًميِلَع اًميلع هلآ تاكو

 ةيادهلا عضو يف ميكحلا .ةياوغلاو ةيادهلا قحتسي نمب ميلعلا

 .امهعضوم ةياوغلاو
 ع الوقت الو مڪي ىف اولس آل بئكحلا لها )17١(

 ملڪ ها وسر 2 نبأ ىسيِع ٌحيِسَمْل امن سلا الإ ل

 هلك الوقت و ويسر واب اوما هن ځو مَع لإ آه
 EE ل شو لا تحل اا أوُهَتنَأ

 مورس رع اب فكر ضرالا ىف امو توما ىف ام هَ

 ردقلاو دحلا ةزواجم وهو «نيدلا يف ولغلا نع باتكلا لهأ

 يف ىراصنلا لوقك كلذو .عورشمب سيل ام ىلإ «عورشملا
 ةلاسرلاو ةوبنلا ماقم نع هعفرو «مالسلا هيلع ىسيعب مهولغ

 .هللا ريغب قيلي ال يذلا ةيبوبرلا ماقم ىلإ
 .كلذك ولغلاف «تايهنملا نم طيرفتلاو ريصقتلا نأ امكف

 مالكلا اذهو 4 سل لإ هَل لع اووف الو :لاق اذهلو

 بذكلا لوق امهو ءامهنع يهنم نيرمأ :ءايشأ ةثالث نمضتي

 ىهلاعفأو هتافصو هئامسأ يف ملع الب لوقلاو هللا ىلع

 هذه ىف قحلا لوق وهو «هب رومأم :ثلاثلاو .هلسرو «هعرشو

 ٠ .رومألا

 نأش يف قايسلا ناكو «ةيلك ةماع ةدعاق هذه تناك املو

 فلاخملا «هيف قحلا لوق ىلع صن «مالسلا هيلع ىسيع

 عَ نبأ ىَسِي حيلا مَنِ :لاقف ةينارصنلاو ةيدوهيلا ةقيرطل
 لصي ام ىهتنمو مالسلا هيلع حيسملا ةياغ : يأ لأ دوسر

 ىهو «نيقولخملل نوكت ةلاح ىلعأ «لامكلا بتارم نم هيلإ
 ۰ . تابوثملا لجأو «تاجردلا ىلعأ يه يتلا ةلاسرلا ةجرد

 ةملك :يأ رس لإ امتلأ يتلا 4ك هنأ «و»
 امنإو «ةملكلا كلت نكي ملو «ىسيع اهب ناكف اهب هللا ملكت

 . ميركتلاو فيرشتلا ةفاضإ باب نم اذهو ءاهب ناك

 يتلا حاورألا نم :يأ ي حورو## :هلوق كلذكو
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 ٤- :ةيآلا ءءاسنلا ةروس ريسفت ١ ۳٢

ed -و ہے مر م ووم و  

NE 
 0 و رک و ررر یر Gi ور

 أ أوساَتَم هتم حورو ميرم لل اھلقلآ اڪ و4
 4 مور رهو و

 أريح وهنأ هك اولوقتال وي دسرو
 تا A E هبت

 كتي ل © کیو راب گر ألا ناتو

 نورا هكيكملا لو وتزادبع توکی نأ ٌحيِسيَمْل
 ر دص ۶

 هر تحس ر ڪت وو EEE مو

 تحاول اوما < دلما ل امی وإ
 ےس ور م ر ب رو
 َتيِذلَأاَمَأَو وة ووش ديو مج مهي

 000 أ ت 7

 0 دم
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 ا دس يا مذ 0 02 2 وار

 .ةلماكلا قالخألاو «ةلضافلا تافصلاب اهلمكو ءاهقلخ

 اهيلع ميرم جرف يف خفتف مالسلا هيلع ليربج هحور هللا لسرأ
 . مالسلا هيلع ىسيعب هللا نذإب تلمحف .مالسلا

 باتكلا لهآ رمأ ءمالسلا هيلع ىسيع ةقيقح نّيب املف

 ءةثالث ثلاث هللا اولعجي نأ مهاهنو «هلسربو هب ناميالاب

 مهحبق «ىراصنلا ةلاقم هذهف «ميرم يناثلاو «ىسيع مهدحأ

 .هللا

 يذلا هنأل مهل ريخ كلذ نأ ربخأو ءاوهتني نأ مهرمأف

 هزن مث ءكالهلا قيرط وهف هاوس امو «ةاجنلا ليبس هنأ نيعتي

 : يأ دج هلل لأ اإ :لاقف ءدلولاو كيرشلا نع هسفن

 هل الإ ةدابعلا يغبنت ال يذلا «ةيهولألاب درفنملا وه

 نأل 4در مل ترکی نآ» سدقتو هزنت : يأ 4ٌةدَحَبْسل
 هل نوكولمم لكلاف 4 ضْردْل ىف اَمَو ٍتومَّسلأ ىف ام ا

 .دلو وأ مهنم كيرش هل نوكي نأ لاحمف « هيلإ نورقتفم

 هنأ ربخأ «يلفسلاو يولعلا ملاعلل كلاملا هنأ ربخأ املو

 مهيزاجمو ءاهظفاحو ةيورخألاو ةيويندلا مهحلاضمب مئاق
 . ىلاعت اهيلع



 سداسلا ءزجلا

 لَو ر ادع ترک : نأ جیسا تكتب یو ۷۳ )

 مخی يش مڪو هيدا نع فکس نمو نوفل کلم

 مهَروجَأ مهو ِتاَحلَّصلأ اوليعو أوما حبلا ا o اع هَل

 م دم انركتساو اندكشسا تمذلا ااو هيض نمي مهدښو

 TTT هلأ نوُد ني مهل َنوُدَي او اميلا اباد

 هدبع هنأ ركذو «مالسلا هيلع ىسيع يف ىراصنلا ولغ ىلاعت

 عنتمي ال : يأ 0 ا «هلوسرو

 نع مههزتف دملا ُهَكَيلَمْلا الو» وه ال اهنع ةبغر اهنع
 یو2 ىلوأ تاب نم رابكتسالا نع مههيزنتو «فاكنتسالا
 دق «نوبرقملا ةكئالملاو ىسيعف :يأ .هدض تابثإ هيف ءيشلا

 قيلي امب اهيف اوعسو اهوبحأو «مهبر ةدابع يف اوبغر
 «ميظعلا زوفلاو ءميظعلا فرشلا كلذ مهل بجوأف « مهلاوحأب

 نوري لب «هتيهلال الو هتيبوبرل اًديبع اونوكي نأ اوفكنتسي ملف
 . راقتفا لك قوف كلذل مهراقتفا

 يتلا هتبترم قوف «قلخلا نم هريغ وأ ىسيع عفر نأ نظي الو
 ءهنيعب صقنلا وه لب ءالامك ةدابعلا نع هعفرتو ءاهيف هللا هلزنأ

 نع ٌفكََسْشَي نمو# :لاق اذهلو «باقعلاو مذلا لحم وهو

 قلخلا رشحيسف :يأ امي ِهَيلِإ مرحي ٌرَكََسسَو يَاَبِع
 «نينمؤملا هدابعو «نيربكتسملاو نيفكنتسملا «هيلإ مهلك
 . لصفلا هئازجو «لدعلا همكحب مهنيب مكحيف

 اليو ْاَويَماَء حبلا اما :لاقف مهيف همكح لصف مث

 لمعو «هب رومأملا ناميالا نيب اوعمج :يأ ِتَحِِدَمل
 هللا قوقح نم «تابحتسمو «تابجاو نم «تاحلاصلا

 .هدابع قوقحو

 ىلع اهبتر يتلا روجألا :يأ 42 رهيو

 ا هناملا ييكتاك لامعألا

 «مهلامعأ هلنت مل يذلا باوثلا نم 4وْيَضَف نب مُهُديِيَرل

 يف لخدو .مهبولق ىلع رطخي ملو «مهلاعفأ هيلإ لصت ملو
 .حكانملاو «براشملاو لكاملا نم ةنجلا يف ام لک كلذ

 لب .ندبلا ميعنو «حورلاو بلقلا ميعنو ءرورسلاو «رظانملاو

 ناميالا ىلع بتر «يويندو ينيد ريخ لك كلذ يف لخدي
 . حلاصلا لمعلاو

 هللا ةدابع نع : يأ #ًاوريكتسأو ًاوفكتتسأ جرد امو

 رانلاو ء«هبضغو هللا طخس وهو «اًميِلَأ باَدَع َمُحْيِزَعُيَمام ىلاعت

 .ةدئفألا ىلع علطت يتلا ةدقوملا
 نودجي ال : يأ 4اَريِص الو الو ولآ نود نِت مهل دودج ول

 ْنَم الو «بولطملا مهل لصحيف «مهالوتي قلخلا نم اًدحأ

 محرأ مهنع ىلخت دق لب «بوهرملا مهنع عفديف «مهرصني

 ٤- :تايآلا ءاسنلا ةروس ريسفت ١۷۲-٠۷١ فرخ

 ىلاعت هب مكح امو .نيدلاخ مهباذع يف مهكرتو «نيمحارلا

 . هئاضقل ريغم الو «همكحل دار الف

E (vo AYتر نم نهر ْمَهَج د سالا  
 وب اومصتعاو للاب اوما ےیل انا ه ایم ارو کل 4 ۾ سم

 نتمي اقف ارس لإ ميدو ٍلْضَقَو هم تمر يف مهدي

 «ةعطاقلا نيهاربلا نم مهيلإ لصوأ امب سانلا رئاس ىلع ىلاعت

 مهل حضويو «ةجحلا مهيلع ميقيو «ةعطاسلا راونألاو
 : يأ كير نْي نهرب ماج دف سالا امي :لاقف ءةجحملا

 . هذض نيبتو هيمو ودا سلا نعال عع

 ةيقفألا تايآلا ءةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا لمشي اذهو

 مَ نيب َّقَح مشا ر املا ىف ايا تهبرَس ةيسفنلاو
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 ناهربلا اذه فرش ىلع لدي ام 4ْمُكحَيَر نِي :هلوق يفو
 ةينيدلا ةيبرتلا مكابر يذلا مكبر نم ناك ثيح «هتمظعو

 نأ ءركشيو اهيلع دمحي يتلا مكل هتيبرت نمف .ةيويندلاو

 «ميقتسملا طارصلا ىلإ اهب مكيدهيل «تانيبلا متكيلإ لصوأ

 . ميعنلا تانج ىلإ لوصولاو
 يذلا «ميظعلا نآرقلا اذه وهو كاسم ارو حيل الراو

 ةقداصلا رابخألاو «نيرخآلاو نيلوألا مولع ىلع لمتشا دق

 ملظ لك نع يهنلاو «ريخو ناسحإو لدع لكب رمألاو «ةعفانلا

 ءاقش يفو «هراونأب اوئيضتسي مل نإ ةملظ يف سانلاف ءرشو
 .هريخ نم اوسبتقي مل نإ «ميظع

 عافتنالاو «نآرقلاب ناميالا بسحب - سانلا مسقنا نكلو

 ق - هب

2100 

 راو

 هفاصتاو «هدوجوب اوفرتعا : يأ وأب أيما
EEبيعو صقن لك نم ههيزنتو لملك  . 

 هيلع اودمتعاو هللا ىلإ اوأجل :يأ يي اوُمصّتْعاَرل

 . مهبرب اوناعتساو «مهتوقو مهلوح نم اوأربتو

 ةمحرلاب مهدمغتيسف : يأ لصد هم َوَمحَر يف مديل
 عفديو «تابوثملا مهل لزجيو «تاريخلل مهقفويف «ةصاخلا

 .تاهوركملاو تايلبلا مهنع

 ملعلل مهقفوي :يأ كاَميِقَْسُم اطْرِص لإ َيِدَبَيَرا#

 .هب لمعلاو قحلا ةفرعم «لمعلاو

 «هباتكي كسمتيو «هب مصتعيو هللاب نمؤي مل ْنَمو :يأ

 نيبو مهنيب ىلخو «هلضف نم مهمرحو «هتمحر نم مهعنم

 ىلع مهل ةبوقع ءاَئيبم الالض اولض لب ءاودتهي ملف «مهسفنأ
 ىلاعت هلأسن .نامرحلاو ةبيخلا مهل تلصحف «ناميالا مهكرت

 .ةافاعملاو ةيفاعلاو وفعلا



 سداسلا ءزجلا

 وف (117/7)
 و دلو مک سل ر ت و غل

 4 ا

 ارنا نإ اکل ف مڪي هک
 هس ہے ر رور آے ہے

 7 ار ات فض نع

 وح اک نإ نو و اي

 نأ مسك هل یب ينل الع لفي را هَضَو ار
 اوتفتسا سانلا نأ ىلاعت ربخأ يلع ءىس 2

 ىف مڪي هم لق :هلوق ليلدب ةلالكلا يف : : يأ كي هلوسر

 الو «بلص دلو هل سیلو «تومي تيملا يهو 4کآ

 كله انآ ا نإإ9# :لاق اذهلو ءدج الو «بأ الو ءنبا دلو

 دلو الو «بلص دلو ال قل الو ركذ ال : يأذ ذلو مك ىس
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 ةوخالاو «ةوخالا هيف ثرو هنأ ليلدب ءدلاو هل سيل كلذكو

 الو ءدلو هل سيلو كله اذإف .دلاولا عم نوثري ال عامجالاب

 دق هنإف مآل ال «بأل وأ «ةقيقش : يأ 4 تحل ,هلو# دلاو

 . اهمكح مدقت

 ن ایا تاكررتم تس ىآ 437 ا اهلل
 ةيصولاو نيدلا دعب نم كلذو «كلذ ريغو «ثاثأو راقعو دوقن

 . مدقت امك

 نإ اهرب بألل يذلا وأ «قيقشلا اهوخأ :يأ رهو
 اهلام ذخأيف ءبصاع هنأل انرإ هل رّدقي ملو د ا نکی مک
 ام وأ «هكراشي ٌبصاع الو ضرف بحاص نكي مل نإ «هلک

 . ضورفلا تقبأ
 اَمُهَلَق# قوف امف : يأ بَ نا ناتخألا يأ (اتتاك نإ

 روكا نجا و يأ © مآَسْنو اجر ةو اونا نإَم كر ام نالا
 ق ء

 a نهبضعيو «تانالا صرف طقبسبف «يبألا طح لني زكا ثانالا عم مآ ريغل ةوخالا نم
E4يتلا هماكحأ مكل ني يأ ارت نأ ڪک هَ د  

 نع اولضت الئلو .هماكحأب اولمعتو «هنايبب اودتهت يكل ءاتاسحإو هنم الضف ٠ «مکل اهحرشيو ءاهحضويو «اهنوجاتحت
 . مكملع مدعو مكلهج ببسب «ميقتسملا طارصلا

 «ةداهشلاو بيغلاب ملاع : يأ € مِيِلَع يه لك هاو

 يف «ماودلا ىلع مكعفني يذلا هملع نم مكملعيف «هميلعتو هنايب ىلإ مكتجاح ملعيو «ةلبقتسملاو ةيضاملا رومألاو
 . ةنكمألاو ةنمزألا عيمج

 .ركشلاو دمحلا هللف . ءاسنلا ةروس ريسفت رخآ

 ١ :ةيآلا «ةدئاملا -هو ١75 :ةبآلا ءءاسنلا ةروس

 ةدئاملا ةروس ريسفت

 ةيندم يهو

 > all ا
 محلا نقلا لأ مي

RS) تأ دوقملاب أوُكَوَأ اَوُيَماَء تدل ااا )١( 

2 4 E مرح أَ ديلا لح َريَغ مکی یک لن ام دلل رعنا 

 هيضتقي امب «نينمؤملا هدابعل ىلاعت هللا نم 7 اذه 4د
 مدعو ءاهمامتإو ءاهلامکإب : يأ دوقعلاب ءافولاب ناميإلا

 اهصقنو اهضقن .

 مازتلا نم «هبر نيبو دبعلا نيب ىتلا دوقعلل لماش اذهو

 اهقوقح نم صاقتنالا مدعو « مايق متأ اهب مايقلاو « هتيدوبع

 نيبو هنيب يتلاو «هعابتاو هتعاطب لوسرلا نيبو هنيب يتلاو «اًنيش
 يتلاو . مهتعيطق مدعو «مهتلصو مهربي «براقألاو نيدلاولا

 ءرقفلاو ىنغلا يف ةبحصلا قوقحب مايقلا نم هباحصأ نيبو هنيب
 «تاللماعملا دوقع نم قلخلا نيبو هنيب يتلاو «رسعلاو رسيلاو

 ةبهلاك تاعربتلا دوقعو ءامهوحنو «ةراجالاو عيبلاك

 «قحلا ىلع رصانتلاب 4ُةَوَحِإ َنوُممْؤُمْلا اَننِإ## :هلوق يف
 . عطاقتلا مدعو «نيملسملا نيب فلآتلاو «هيلع نواعتلاو

 يف ةلخاد اهلكف ءهعورفو نيدلا لوصأل لماش رمألا اذهف
 د 9 5 5 5

 تامل 3 اهب مايقلاب هللا رمأ يتلا دوقعلا

 نم 4 رثَعَأْلا ةي مكب ةمحر .مكلجأل يأ 4ك تلجأ

 ءاهنم يشحولا كلذ يف لخد امبر لب .منغلاو رقبلاو لبإلا

 .دويصلا نم اهوحنو شحولا رمحو «ءابظلاو

 يذلا نينجلا ةحابإ ىلع ةيآلا هذهب ةباحصلا ضعب لدتساو

 يلع كر :هلوق يف اهنم هميرحت 4ع قب ام لإ
 ا نإف . ةيآلا رخآ ىلإ ريز مو ُمَدلَو ُةَكْيمل

 . ةمرحم اهنإف «ماعنألا ةميهب نم تناك نإو

 لاوحألا عيمج يف ةماع ماعنألا ةميهب ةحابإ تناك املو

 يع لاف عارخالا لاح يف دلا اهتم ئكنا «تاقوألاو

 لك يف ماعنألا ةميهب مكل تلحأ :يأ خم ٍدِيَّصلأ لي

 متنأو ديصلا يلحم ريغ مكنأب نيفصتم متنك ثيح الإ «لاح

 طورشلاو دوقعلا يف لصألا نأ ةيآلا هذهب لدتسيو) هصن ام أ شماه يف )١(

 كانه سيلو (اهقالطال لعف وأ لوق نم اهيلع لد امب دقعنت اهنأو «ةحابإلا

 .- ملعأ هللاو - انه اهعضوم نأ ودبيو .ةدايزلا عضوم ىلع لدت ةمالع



 ۲ :ةيآلا «ةدئاملا ةروس ريسفت -ه ۳۹ سداسلا ءزحلا

 SIBLE ل نيرو SS مرحلا يفو «مارحالا لاح يف هلتق ىلع نوؤرجتم : يأ «مرح

 .هوحنو ءابظلاك ءاًديص ناك اذإ «مكل لحي ال كلذ نإف
 AE 00 ا 6 4 دب 2 هل

 v~ r ر رو مآ ہر ر 8 و او ر و | شحوتملا لوكأملا ناويحلا وه :ديصلاو

 هب مكح ىلاعت هدارأ امهمف :يأ 4دب اَم ہک هنأ ن هتريوهو 0 ٌفَصْياهلف تخآ هلو دلو.هل نسل

 لوصحل «دوقعلاب ءافولاب مكرمأ امك «هتمكحل اًقفاوم اًمكح

 . مكنع راضملا عفدو مكحلاصم

 ام مكيلع مرحو «مکب ةمحر ماعنألا ةميهب مكل لحأو

 انوص ءاهوحنو ةتيملا نم «ضراوعلا تاوذ نم اهنم ىنثتسا
 مارحالل اًمارتحا «مارحإلا ديص نمو ءاّمارتحاو مكل
 . اماظعإو

 ل ا لا اا

 مَ ني الصف نوبي مارل تيا نقل و دم دملا او ىه

 نع مڪودص ن امو ناس هک 4 دمر وأ لاک لع اإ و نوصرو

 لع اووم و وول ريل لع اوواعتو اود نأ مارا دِجَسَمْل

 :ىلاعت لوقي 4ِفاَمِْلا ديس هَ ل هلأ اوُقّتأَو ِنودمْلاَو را
 يتلا هتامرحم :يأ لأ ريس اولي 1 انماء نیلا کو

 ءاهلعف نع يهنلا لمشي يهنلاو . اهلعف مدعو اهميظعتب مكرمأ

 «حيبقلا لعف نع يهنلا لمشي وهف ؛اهلح داقتعا نع يهنلاو

 .هداقتعا نعو

 تامرحمو ؛مارحالا تامرحم نع يهنلا كلذ يف لخديو
 رثا الو :هلوقب هيلع صن ام كلذ يف لخديو .مرحلا

 امك ملظلا عاونأ نم هريغو هيف لاتقلاب هوكهتنت ال : يأ ارل
 8 س َسَثَع انآ هلأ دنع رولا ةد هل : یلاعت لاق

 م17 ا تا دع نارا نح
 . 4سا نيف وميت الق ملأ یل كلَ

 مرحلا رهشألا يف لاتقلا نأ ىلع ءاملعلا ن ا

 َنيكرشمْلا اولئفأف ملأ رهألا حسنا اد : ىلاعت هلوقب خوسنم

 رمألا اهيف يتلا تامومعلا نم كلذ ريغو او ا

 . اًقلطم مهلاتق نع فلختلا يف ديعولاو ءاًقلطم رافكلا لاتقب

 نم وهو «ةدعقلا يذ يف فئاطلا لهأ لتاق لَك يبنلا نأبو

 .مرحلا رهشألا

 ريغ .مرحلا رهشألا يف لاتقلا نع يهنلا نإ :نورخآ لاقو

 . هصوصخب كلذ نع يهنلا هيف امم ءاهريغو ةيآلا هذهل خوسنم

 قلطملا :اولاقو «كلذ ىلع ةدراولا ةقلطملا صوصنلا اولمحو

 .ديقملا ىلع لمحي

 رهشألا يف لاتقلا ءادتبا زوجي ال :لاقف مهضعب لصفو

 هنإف ءاهريغ يف هلوأ ناك اذإ «هليمكتو هتمادتسا امأو ءمّرُحلا

 . زوجي

 تالاا و ما للا

 کک بلا جوع کیا تیام رال

 هاري اول اوما نیل ماي © درام کک
 ایی وکیل الو یدال و والكل

 السار یک نکو مارل

 جتنا ودك خش
E da “a Tat r 

 انواعو وقتلوا لڪاودواعتو اودع 1 ارل
 (9باًقیلادیدَس هلأ نإ

 لوأ نأل كلذ ىلع فئاطلا لهأل كي ىبنلا لاتق اولمحو

 سيل يذلا لاتقلا يف اذه لكو . ؟لاوشل يف «نينح» يف مهلاتق

 . عفدلا هنم دوصقملا

 زوجي هنإف لاتقلاب نيملسملا رافكلا ًادتبا اذإ عفدلا لاتق امأف

 «هريغو مارحلا رهشلا يف مهسفنأ نع اًعفد «لاتقلا نيملسملل

 . ءاملعلا عامجإب

 يدهلا اولحت الو :يأ كَدِيِكَتْلا الو َىَدْهَأ الو# :هلوقو

 نم ءامهريغ وأ «ةرمع وأ «جح يف هللا تيب ىلإ ىدهي يذلا

 هوذخأت الو «هلحم ىلإ لوصولا نع هودصت الف ءاهريغو مَعَ

 «قيطي ال ام هولمحت وأ «هب اورصقت الو ءاهريغ وأ ةقّرسب

 ْنَم اومظعو هومظع لب «هلحم ىلإ هلوصو لبق هفلت نم افوخ
 . هب ءاج

 وهو «يدهلا عاونأ نم صاخ عون اذه ديما الذل
 اًراهظإ هقانعأ يف لعجيف «ىرع وأ دئالق هل لتفي يذلا يدهلا

 ءةنسلل مهل اًميلعتو ءءادتقالا ىلع سانلل المحو « هللا رئاعشل

 ننسلا نم يدهلا ديلقت ناك اذهلو «مرتحيف يده هنأ فرعيلو
 .ةنونسملا رئاعشلاو

 هيي خدي

 مرح الو

 و ر

 َدأوفّتأَو ناودُمْلاَو تالال
0 

 ْنِإَل
 لل



 سداسلا ءزجلا

 نو سَ نويل هل نيدصاق : يأ «ماَرْخ تلا لَ و
 لضف هدصقو «مارحلا تيبلا اذه دصق ْنَم :ي أ ضرك م مي

 هللا ناوضر هدصق وأ «ةحابملا بساكملاو «ةراجتلاب هللا

 عاونأ نم اهريغو «ةالصلاو ءهب فاوطلاو «هترمعو هجحب
 «هومركأ لب «هونيهت الو ءءوسب هل اوضرعتت الف «تادابعلا

 . مكبر تيبل نيرئازلا نيدفاولا اومظعو
 ىلإ ةلصوملا قرطلا نيمأتب ٌرمألا ءرمألا اذه يف لخدو

 ريغ «نيحيرتسم نينئمطم هل نيدصاقلا لعجو «هللا تيب

 نم مهلاؤمأ ىلع الو «هنود امف لتقلا نم مهسفنأ ىلع نيفئاخ

 . كلذ وحنو بهنلاو سكملا
 اباي : ىلاعت هلوقب ةصوصخم ةميركلا ةيآلا هذهو

 ماركا ديلا برشي دف سمي تؤرشتلا ام ايما تبل
 . مرحلا ىلإ لوخدلا نم نكمي ال كرشملاف اده مهما دَ

 دصق نمل ضرعتلا نع يهنلاب «ةيآلا هذه يف صيصختلاو

 هدصق ْنَم نأ ىلع لدي - هناوضر وأ هللا لضف ءاغتبا تيبلا

 هذه ْنَم دص مرحلا مارتحا مامت نم نإف «يصاعملاب هيف دحليل

 هيف دري نمو :ىلاعت لاق امك «هللا تيبب داسفالا نع «هلاح

 .4ريأ باد نم هِن واب ماڪ

 ملح ادو TS املو

 «ةرمعلاو جحلاب مارحالا نم متللح اذإ :يأ شات
 . ميرحتلا كلذ لازو م حا وا

 لب نم هيلع تناك ایا ةا دري «ميرحتلا دعي ماو

 نأ وارا دجسلا نع ْمُْكوُدَص نأ ير س ہک مرج الرو

 مهؤادتعاو «مهتوادعو موق ضغب مكنلمحي ال : يأ 4ًاوُدَتْعت

 «مهيلع ءادتعالا ىلع ءدجسملا نع مكودص ثيح « مكيلع

 كلسيو «هللا رمأ مزتلي نأ هيلع دبعلا نإف .مهنم ءافتشالل اًبلط
 هل لحي الف «هيلع يدتعاو ملظ وأ هيلع ينج ولو «لدعلا قيرط

 . هناخ ْنَم نوخي وأ «هيلع بذك ْنَم ىلع بذكي نأ

 ىلع اًضعب مكضعب نعيل : يأ وقل لأ َلَع اوامتو#
 لامعألا نم «هاضريو هللا هبحي ام لكل عماج مسا وهو ::ريلا

 .نييمدآلا قوقحو هللا قوقح نم «ةنطابلاو ةرهاظلا

 ههركي ام لك كرتل عماج مسا :عضوملا اذه يف ىوقتلاو

 نم ةلصخ لكو .ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا نم ءهلوسرو هللا

 رشلا لاصخ نم ةلصخ وأ ءاهلعفب رومأملا ريخلا لاصخ

 هريغ ةنواعمبو .هسفنب اهلعفب رومأم دبعلا نإف ءاهكرتب رومأملا
 ءاهل طشنيو اهيلع ثعبي لوق لكب اهيلع نينمؤملا هناوخإ نم
 . كلذك لعف لكبو

 يتلا يصاعملا ىلع ؤرجتلا وهو رال لع اوان الر
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 قلخلا ىلع يدعتلا وهو «ِنْوْرُمْلاَو# جرحيو ءاهبحاص مئثأي
 بجي ملظو ةيصعم لكف .مهضارعأو مهلاومأو مهئامد يف

 . هكرت ىلع هريغ ةناعإ مث «هنع هسفن فك دبعلا ىلع

 ًارجتو «هاصع ْنَم ىلع 4ِباَمِْلا ديس هل َّنِإ هلأ اوتل
 هباقع مكب لحي الئل «مراحملا اورذحاف .همراحم ىلع

 . لجآلاو لجاعلا

 هلأ يمل لأ آمو برنا ملو مل دلو يملأ کک ع ع

 ام اّلِإ ٌمْيَسلَا كأ امو ُةَسيَِتلاَو ُهيِوََمْلاَو ُهدوْهوَمْلاَو ُهَفيسْنمْلاَو وب
 هس معكم هو

 اذه یف كلَ كلاب فد نآو بٌصْنلَأ َلَع حيد مو کد
 هللا نأ ملعاو كع لي ام الإ : هلوق يف هيلع هللا انلوح يذلا

 ةيامحو «هدابعل ةنايص الإ مرحي ام مرحي ال ىلاعتو كرابت
 دابعلل نيبي دقو «تامرحملا يف دوجوملا ررضلا نم مهل

 .نيبي ال دقو «كلذ

 هتايح تدقف ام :ةتيملاب دارملاو *ُهَئِيَمْلا# مرح هنأ ربخأف

 يف مدلا ناقتحا وهو ءاهررضل مرحت اهنإف «ةيعرش ةاكذ ريغب

 اًببس نوكت ةلعب تومت ام اًريثكو . اهلكآب رضملا اهمحلو اهفوج

 دارجلا ةتيم كلذ نم ىنثتسيو .لكآلاب رضتف ءاهكالهل
 .لالح هنإف كمسلاو

 .ىرخألا ةيآلا يف ديق امك .حوفسملا :يأ 4ْمَدلأَول

 هللا صن امنإو .هئازجأ عيمجل لماش كلذو رنا مك

 لهأ نم ةفئاط نأل ءعابسلا نم ثئابخلا رئاس نيب نم هيلع

 الف :يأ .مهل هلحأ هللا نأ نومعزي «ىراصنلا نم باتكلا

 يعل لهُ امو .ثئابخلا ةلمج نم مرحم وه لب «مهب اورتغت
 ءايلوألاو مانصألا نم هللا ريغ مسا هيلع ركُذ : يأ دب نأ

 هللا ركذ نأ امكف .نيقولخملا نم كلذ ريغو «بكاوكلاو

 اًئبخ اهديفي ءاهيلع هريغ مسا ركذف «ةحيبذلا بيطي ىلاعت
 «قنخب ةتيملا : يأ 4ةَقيَحَنُمْلاَوال ىلاعت هللاب كرش هنأل ءاّيونعم

 نع زجعتف «قيض ءيشب اهَسأر اهلاخدإ وأ «لبح وأ «ديب

 برضلا ببسب ةتيملا :يأ 4ُهَدووْوَمْلاَول تومت ىتح هجارخإ
 وأ دصقب ءاهيلع ءيش مده وأ «ةبشخ وأ «ىصح وأ ءاّضعب
 وأ «لبجك ءولع نم ةطقاسلا :يأ 4 ًةيدرتملاو# دصق ريغب

 N ل «رادج

 أ «بئذ نم 4 مِبّسلأ کا او تومتف اهريغ اهحطنت

 ببسي تتام اذإ اهنإف هدويصلا سرتفت يتلا رويطلا نم وأ ءرمن

 هذهل عجار مَ ام الط :هلوقو . لحت ال اهنإف «عبسلا لكأ
 ةليكأو «ةحيطنو «ةيدرتمو ءةذوقومو «ةقنخنم نم «لئاسملا

 اذهلو . اهيف ةاكذلا ققحتتل ةرقتسم ةايح اهيفو تيكذ اذإ «عبس

 عطق وأ ءاهتوشح هريغ وأ عبسلا نابأ ول» :ءاهقفلا لاق

 وأ دشا و



 سداسلا ءزحلا

 . «اهيف ةاكذلا ةدئاف مدعل ءهمدعك اهتايح دوجو ناك ءاهموقلح

 اهيفو اهاكذ اذإف «ةايحلا دوجو الإ اهيف ربتعي مل 0

 ةيآلا رهاظ وهو «ةوشحلا ةنابم تناك ولو «تلح ةايح

 مكيلع مرحو :يأ 4 ِمكْرأْلاب ميف نأو# .“[ةميركلا
 مكل مسقي ام بلط :ماسقتسالا ىنعمو .مالزألاب ماسقتسالا

 «ةيلهاجلا يف لمعتست تناك ةثالث حادق يهو .اهب ردقيو

 ثلاثلاو «لعفت ال» يناثلا ىلعو «لعفا» اهدحأ ىلع بوتكم

 . هيف ةباتك ال لفغ

 كلت لاجأ ءامهوحن وأ سرع وأ رفسب مهدحأ مه اذإف

 جرخ نإف .اهنم اًدحاو جرخأ مث ,مرجلا يف ةيواستملا حادقلا

 هيلع بوتكملا رهظ نإو .هرمأ يف ىضم «لعفا» هيلع بوتكملا

 يذلا رخآلا رهظ نإو .هنأش يف ضمي ملو لعفي مل «لعفت ال»
 .هب لمعيف نيحدقلا دحأ جرخي ىتح اهداعأ «هيلع ءيش ال

 ‹«ههبشي امو ةروصلا هذه يف يذلا مهيلع هللا 9 همّرحف

 ْمُكِلَد# .مهرومأ عيمج يف مهبرل ةراختسالاب «هنع مهضوعو
 هللا اهمرح يتلا «تامرحملا نم مدقت ام لكل ةراشالا ىس

 ةعاط ىلإ هتعاط نع جورخ : يأ «ٌقنِف» اهنأو «هدابعل ةنايص
 .ناطيشلا

 : هلوقب هدابع ىلع َّنتما مث 2

 نوسخا 3 مدع الق مُكييد نم أوُرَقَك نيا سپي ميلا (۳)

 مکس مک ٌتيِضَرَو قمع مکي ُتْنَمََو تيد مك تك مول
 yS ا

 هدبع رصنو «هنيد هللا متأ ذإ ؛ةفرع موي هيلإ راشملا مويلاو
 اوناك امدعب ءاّعيلب اًلاذخنا كرشلا لهأ لذخناو «هلوسرو

 . كلذ يف نيعماط « مهنيد نع نينمؤملا در ىلع نيصيرح
 سأيلا لك اوسئي ؛هروهظو هراصتناو مالسإلا زع اوأر املف

 مهنم نوفاخي اوراصو «مهنيد ىلإ اوعجري نأ «نينمؤملا نم
 ةنس - الب يبنلا اهيف جح يتلا ةنسلا هذه يف اذهلو .نوشخيو

 تيبلاب فطي ملو «كرشم اهيف جحي مل عادولا ةجح - رشع

 .نايرع

 اوشخت الف :يأ «ْنوُكَحْلَو َمُهَوَتْحَح يل :لاق اذهلو
 درو «مهلذخو مهيلع مكرصن يذلا هللا اوشخاو «نيكرشملا

 . مهروحن يف مهديك

 عئارشلا ليمكتو ءرصنلا مامتب كنيد كل كلك مْ >>
 باتكلا ناك اذهلو .عورفلاو لوصألا ءةنطابلاو ةرهاظلا

 . هعورفو هلوصأ نيدلا ماكحأ يف «ةيافكلا لك نييفاك ةّتسلاو

 مهدئاقع ةفرعم يف سانلل دب ال هنأ معزي فلكتم لكف

 ٤٠۳ :ناتيآلا «ةدئاملا ةروس ريسفت -ه ۲4١

 ملع نم :ةتسلاو باتكلا ملع ريغ مولع ىلإ «مهماكحأو

 نيدلا نأ معز دق «هاوعد يف لطبم «لهاج وهف «هريغو مالكلا

 ملظلا مظعأ نم اذهو .هيلإ اعدو هلاق امب الإ لمكي ال

 .هلوسرلو هلل ليهجتلاو

 مل ٌتيِضَرَو ةنطابلاو ةرهاظلا ىع كع ثنو
 مكتيضترا امك ءانيد مكل هتيفطصاو هترتخا : يأ ايد مسل

 لضفأب مكيلع َّنَم يذلا اودمحاو «مکبرل اًركش هب اوموقف .هل

 .اهلمكأو اهفرشأو نايدألا

 نم ءيش لكأ ىلإ ةرورضلا هتأجلأ :يأ 4 رضا نمل

 5 لأ كلَ تم :هلوق يف «ةقباسلا تامرحملا
 نأب رتل لئام : يأ ناجم ريع ةعاجم : يأ ؛ِةَصَمْخَع

 هلأ نو . هتيافك ىلع لكألا يف ديزي الو «رطضي ىتح لكأي ال

 امب همحرو .لاحلا هذه يف لكألا هل حابأ ثيح ممر روق

 يد BS A دب هب عقب
 رع او تليف كك لي ل مك لي ادم واتت ()

 ااو اع ئشنأ اج اک لا ر

 هيبنل ىلاعت لوقي باسم م معرس هللا ل أ اقا هع هلا م

 ّلِمُي لف ؟ةمعطألا نم 4 لل دام كولش # : لک دمحم

 ندبلاب ررض ريغ نم «ةذل وأ عفن هيف ام لك يهو 4تب كَ

 يف يتلا رامثلاو بوبحلا عيمج كلذ يف لخدف . لقعلاب الو

 رحبلا تاناويح عيمج كلذ يف لخدو .يراربلاو ىرقلا

 عابسلاك .عراشلا هانثتسا ام الإ ءربلا تاناويح عيمجو

 .اهنم ثئابخلاو

 «ثئابخلا ميرحت ى اهموهفمب ةيآلا تلد اذهلو

eهع ف بيا ذل ی وو  
 . 4َا

 نم متملع ام مكل لحأ :يأ جرار ي مْ اتر
 :رومأ ىلع ةيآلا هذه تلد . ةيآلا رخآ ىلإ حراوجلا

 مهيلع عسو ثيح « مهل هتمحرو هدابعب هللا فطل : اهدحأ

 حراوجلا هتداص امم هوكذي مل ام مهل حابأو «لالحلا قرط

 نو «رقصلاو «دوهفلاو «بالكلا :حراوجلاب دارملاو

 .هبلخمب وأ هبانب ديصي امم كلذ
 فرعلا يف دعي امب «ةملعم نوكت نأ طرتشي هنأ :يناثلا

 كيسا اذإو ءرجز اذإ رجزنيو «لسرأ اذإ لسرتسي نأب ءاّميلعت

 کسا اج أت هلآ کتا م لا : لاق اذهلو «لكأي مل

 حراجلا هنم لكأ امو . مكلجأل ديصلا نم نكسمأ : يأ يع

 :برقألا لعلو :نيتخسنلا يف اذك (۲) ايفو ف يف اذعألا)

 كس 2 وب وا م

 هلع ا نيت نيپلکم جراوجلا ن 0

 .همدعك :أ يفو «ب يف اذك )١(

 .مرحف



 سداسلا ءزجلا

 هكسمأ نوكي نأ هلعلو «هبحاص ىلع هكسمأ هنأ ملعي ال هنإف

 ءامهوحنو ريطلا وأ بلكلا هحرجي نأ طارتشا :ثلاثلا

 ولف .ةقنخنملا ميرحت نم مدقت ام عم *عاَوجا نيل : هلوقل
 نأ ىلع ءانب اذه] . حبي مل «هلقثب هلتق وأ «هريغ وأ بلكلا هقنخ

 .اهبلاخم وأ ءاهباينأب ديصلا نحرجي يتاللا حراوجلا
 تالصحملا :يأ بساوكلا ىنعمب حراوجلا نأ روهشملاو

 .ةلالد اذه ىلع اهيف نوكي الف . اهل تاكردملاو ءديصلل
 . [ہلعأ هللاو

 امك ءديصلا بلك ءانتقا زاوج : عبارلا

 ةحابإ مزال نم نأل «مرحم بلكلا ءانتقا نأ عم «حيحصلا

 . هئانتقا زاوج ءهميلعتو هديص
 هللا نأل ءديصلا نم بلكلا مف هباصأ ام ةراهط :سماخلا

 . هتراهط ىلع لدف ءالسغ هل ركذي ملو «هحابأ
 ببسب - ملعملا حراجلا نأو «ملعلا ةليضف هيف : سداسلا

 .هديص حابي ال ميلعتلاب لهاجلاو ءهديص حابي - ملعلا
 ءامهوحن وأ ريطلا وأ بلكلا ميلعتب لاغتشالا نأ : عباسلا

 ءدوصقم رمأ وه لب . لطابلاو ثبعلا نم سيلو ءاّمومذم سيل
 .هب عافتنالاو هديص لحل ةليسو هنأل

 دق هنأل :لاق ءديصلا بلك عيب حابأ نمل ةجح هيف :نماثلا

 .كلذب الإ هل لصحي ال

 نإ هنأو «حراجلا لاسرإ دنع ةيمستلا طارتشا هيف : عساتلا

 . حراجلا لتق ام حبي مل ءاّدمعتم هللا مسي مل

 هلتق ءاوس «حراجلا هداص ام لكأ زوجي هنأ :رشاعلا

 هنإف «ةرقتسم ةايح هيفو «هبحاص هكردأ نإ هنأو .ال مأ حراجلا

 1 . اهب الإ حابي ال

 موي يف باسحلا نايتإ نم رذحو «هاوقت ىلع ىلاعت ثح مث

 ثيدحلا ىف درو

 هلآ َّنِإ هلأ اونو :لاقف برتقاو اند دق ٌبمأ كلذ نأو «ةمايقلا
 هدا نع

 کک ا هلا اذ نا مامو تطل کل لأ ماه «0)

 را

 ر ر نيف وَ نه روبل را٤ 1إ گلن ني بتكلا

 اونوأ يذلا نم ٌتَصْحْلو ٍتتمْوْلا نم تصحو 2 ص کاو

 ريل يف َوْهَو ملمع طيح دقه نيالا فكي نمو ٍناَدَحَأ ةىِذِحَتُم
 ةوعدو «نانتمالا نايبل تابيطلا لالحإ ىلاعت ررك نرسل ّنِم

 مهوعدت ام مهل حابأ ثيح «هركذ نم راثكالاو هركش ىلإ دابعلل

 . تابيطلا نم هب عافتنالا مهل لصحيوا «هيلإ ةجاحلا

 دوهيلا حئابذ :يأ 43:1 لح بكل اوثوأ َندَل ماعطو

 يقاب نود - نيملسملا رشعم اي - مكل لالح ىراصنلاو

EY ةيآلا ةدئاملا ةروس ريسفت -ه: 

 2 اد  xا ۱۷
 م سرر 72 010 06 د

 هلأ حل لهآ امو ريززدلسأ مسلو مدلأو هتيم مكَيَلَع تمرح
 كا ت مر و ہور ويا رے یے جور لا دس رس ےو حور

 موه ةيدرتملاو ملاوي وب

 ني كر ۶و سر

 3 بلحم کا اسا

 جرو 2 خ سوه ءم

 كيد نمْأوَفَكَنل سپی مولا قف كل وک لاپ
eفما اکی  

 م ہے رے مکے 2

 ٍفّرطضأٍن مهو ماسالا تیضرو تَمْعِن
 هب وع < ر 09 قر 0000 س ا

 © میر روع هلا إم وتل ناجم ريع ص

 د” م

 4 ےیل ل لک رک

22010111111117 - 
 کسا اعا ولف ا وور وس و سک 2 ب قب واد سا 2002
 وک 0

 1 و هلل

 لحبك اوفو ل © 200 i زت 8 00 هر
 ءا كيل نوح لير طك رو م ا مور و م ر وچ مک 2ے وک
 وخروج هوست اء ادل کل نم بک لآ اونو ینا

 س ر راق e م
 رفك ينمو نادخآ 2 نحس ربع ننصح

 سس سس و قل رس

© ريك وويل فَوُهوهلَمَحطِِحْدَقَف ميلا
 

Aعيدرمم هَ  

 لهأ نأل كلذو .نيملسملل لحت ال مهحئابذ نإف ءرافكلا

 مهلك لسرلا قفتا دقو . بتكلاو ءايبنألا ىلإ نوبستني «باتكلا

 ىراصنلاو دوهيلاف .كرش هنأل هللا ريغل حبذلا ميرحت ىلع

 نود مهحئابذ تحيبأ كلذلف « هللا ريغل حبذلا ميرحتب نونيدتي

 يذلا ماعطلا نأ «مهحئابذ مهماعطب دارملا نأ ىلع ليلدلاو

 هيف باتكلا لهأل سيل ءرامثلاو بوبحلاك «حئابذلا نم سيل

 اًضيأو .مهريغ ماعط نم ناك ولو «كلذ حابي لب «ةيصوصخ
 ءاّماعط ناك هنأ ىلع كلذ لدف .مهيلإ ماعطلا فاضأ هنإف

 :دارملا نأو «كيلمتلل كلذ نإ :لاقي الو . مهحبذ ببسب

 «بصغلا هجو ىلع حابي ال اذه نأل .نوكلمي يذلا ماعطلا

 .نيملسملا نم الو

 نأ مكل لحي : يأ 4 لحل نوملسملا اهيأ «5َماعطو#

 رئارحلا : يأ *ُتْنَصْحخُملا# مكل لحأ «و# .هايإ مهومعطت
 اوثوأ يير نيل تافيفعلا رئارحلاو تول نيل تافيفعلا

 )١( ب شماه نم ةدايز (5) .هل :ب يف .



 سداسلا ءزجلا

 . ىراصنلاو دوهيلا نم : يأ كيب س بكل

 ىح ترشا خك الَو# :ىلاعت هلوقل صصخم اذهو
 حابي ال تانمؤملا نم ءاقرألا نأ «ةيآلا موهفمو .4َنْوُي

 .كلذك وهو «رارحألل نهحاكن

 زوجي الو «نحبي ال لاح لك ىلعف تايباتكلا امأو

 مكي نّي# :ىلاعت هلوقل ءاّقلطم رارحألل نهحاكن

 زوجي ال هنإف تاقيقر نك اذإ تاملسملا امأو .4ٍتَيْؤُمْل
 .تنعلا فوخو «لوطلا مدع «نيطرشب الإ نهحاكن رارحألل

 «نهحاكن حابي الف انزلا نع تافيفعلا ريغ تارجافلا امأو

 نالا : ىلاعت هلوقل نيثَي ىتح «تايباتك وأ تاملسم نک ءاوس

 . ةيآلا كم هُم وأ ةيناَر ل کب ال

 «نهحاكن مكل انحبأ : يأ 4 ضرع ا اإ :هلوقو

 اهرهم اهيتؤي ال نأ ىلع مزع نمف . نهروهم نهومتيطعأ اذإ
 حلصت ةديشر تناك اذإ ءاهئاتيإب رمأو .هل لحت ال اهنإف

 : اهيلول جوزلا هاطعأ الإو ءءاتيالل
 عيمج كلمت ةأرملا نأ ىلع ليلد نهيلإ روجألا ةفاضإو

 وأ ءاهجوزل هب تحمس ام الإ «ءيش هنم دحأل سيلو ءاهرهم

 . امهريغ وأ اهيلو

 جاوزألا اهيأ - مكنوك ةلاح : يأ يحسم ريع َنيِنِصْحُم»

 . نهريغ نع مكجورفل مكظفح ببسب ؛مكئاسن نينصحم -
 َئىِذِدَتُم الو دحأ لك عم نيناز :يأ 4َنيِحْنَسُم رَ

 ءةيلهاجلا يف ةانزلا نأل .تاقيشعلا عم انزلا : :وهو . نادا

 عمت ينزي نم مهنمو.+ حقاسملا اذهف داك نم عم ينزي نم عهنم
 نأو .ةفعلا يفاني هلك كلذ نأ ىلاعت هللا ربخأف .هبحمو هندخ

 . انزلا نع اًميفع لجرلا نوكي نأ جوزتلا طرش
 : يأ «ُملَمَع طيح دمك نيالا, ري نوط : ىلاعت هلوقو

 وأ هلسرو هبتك نم هب ناميالا بجي امو «ىلاعت هللاب رفك ْنَمو

 تومي نأ طرشب «هلمع طبح دقف «عئارشلا نم ءيش

 تق ءدهنيد 5 مُكَنِم د ددر موو : ىلاعت لاق امك «هرفک ا

 ٠ يلا نا ف هلكت تح كيك زاك كَ

 اورسخ نيذلا : يأ نرسل م وَرَ يف وهو

 ىلع اولصحو «ةمايقلا موي مهيله و ءمهلاومأو . مهسفنأ

 . ةيدبألا ةواقشلا

 اولي 2 وللا َلِإ 1 اإ اوُنَماَح ترلا ناي )١(

 لإ مڪار كيوم اوسو قارتلا لإ مکین قوم
 5 رص 3 11108 52 5 ٤ 5 ر و ےس هر

 10 زم مك إو ول رهط ق انج 3 نو نييمكلا
 | ا ب ر
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 أودي ملك سني 00 دل
 EE 2 د مع

E)و  

 1 :ةيآلا .ةدئاملا ةروس ريسفت -ه 4۳

 ل و هذه ترش ڪل

 : هلهسو هللا هرسي ام اهنم ركذن «ةريثك
 نم اهب لمعلاو اهلاثتما ءاهيف تاروكذملا هذه نأ : اهدحأ

 526 :هلوقب اهردص هنأل «هب الإ متي ال يذلا «ناميالا مزاول

 اولمعا ءاونمآ نيذلا اهيأ اي :يأ .اهرخآ ىلإ 4اوُمَماَ َنِدَلَ

 . مكل هانعرش امب «مكناميإ ىضتقمب
 لل متم اد :هلوقل ةالصلاب مايقلاب رمألا :يناثلا

 . وَلَا
 ىلإ ُمُثَمُق اإ :هلوقل ةالضلل ةينلاب رمألا :ثلاثلا

 . اهتينو اهدصقب : يأ *«ةَولَصلأ

 اهب رمأ هللا نأل ءةالصلا ةحصل ةراهطلا طارتشا :عبارلا

 . بوجولا رمألا يف لصألاو ءاهيلإ مايقلا دنع
 امنإو «تقولا لوخدب بجت ال ةراهطلا نأ :سماخلا

 .ةالصلا ةدارإ دنع بجت

 ضرفلا نم «ةالصلا مسا هيلع قلطي ام لك نأ :سداسلا

 ةراهطلا هل طرتشت «ةزانجلا ةالصو «ةيافكلا ضرفو «لفنلاو

 ةوالتلا دوجسك ءءاملعلا نم ريثك دنع درجملا دوجسلا ىتح

 .ركشلاو

 ةهجاوملا هب لصحت ام وهو «هجولا لسغب رمألا : عباسلا

 نييحللا نم ردحنا ام ىلإ«داتعملا سأرلا رعش تبانم نم

 . اًضرع نذألا ىلإ نذألا نمو ءالوط نقذلاو
 هيف لخديو «ةّئّسلاب قاشنتسالاو ةضمضملا هيف لخديو

 ءاملا لاصيإ نم دب الف ةفيفخ تناك نإ نكل .هيف يتلا روعشلا

 . اهرهاظب يفتكا ةفيثك تناك نإو .ةرشبلا ىلإ

 و .نيقفرملا ىلإ امهدح نأو «نيديلا لسغب رمألا :نماثلا

 : ىلاعت هلوقك ««عم» ىنعمب نيرسفملا روهمج لاق امك «ىلإ»

 لسغب الإ متي ال بجاولا نألو * ْكَيْوْنَأ لإ كرم اوكا الو

 .قفرملا عيمج
 سأرلا حسمب رمألا : ا

 تسيل ءابلا نأل «هعيمج حسم بجي هنأ :رشاعلا

 سأرلا
 وأ هيديب ءناك امفيك حسملا يفكي هنأ :رشع يداحلا

 قلطأ هللا نأل ءامهوحن وأ ةبشخ وأ ةقرخ وأ ءامهادحإ

 . هقالطإ ىلع كلذ لدف «ةفصب هديقي ملو «حسملا

 ملو .هسأر لسغ ولف .حسملا بجاولا نأ :رشع يناثلا

 . هب هللا رمأ امب تأي مل هنأل ءفكي مل هيلع هدي رمي



 سداسلا ءزجلا

 لاقيو «نيبعكلا ىلإ نيلجرلا لسغب رمألا :رشع ثلاثلا
 .نيديلا يف لاقي ام امهيف

 روهمجلا ةءارق ىلع «ةضفارلا ىلع درلا اهيف :رشع عبارلا

 . نيتفوشكم اتماد ام امهحسم زوجي ال هنأو . بصنلاب

 ةءارق ىلع «نيفخلا حسم ىلإ ةراشإلا هيف :رشع سماخلا
 ىلع ةلومحم نيتءارقلا نم لك نوكتو مكرر يف رجلا
 .نيتفوشكم اتناك نإ امهلسغ ءاهيف بصنلا ةءارق ىلعف . ىنعم

 . فخلاب نيتروتسم اتناك اذإ امهحسم ءاهيف رجلا ةءارق ىلعو
 ىلاعت هللا نأل ءءوضولا يف بيترتلاب رمألا :رشع سداسلا

 نيب - سأرلا وهو - اًحوسمم لخدأ هنألو .ةبترم اهركذ

 .بيترتلا ريغ ةدئاف كلذل ملعي الو «نيلوسغم

 ةعبرألا ءاضعألاب صوصخم بيترتلا نأ :رشع عباسلا
 . ةيآلا هذه يف تايمسملا

 نيب وأ «هجولاو قاشنتسالاو ةضمضملا نيب بيترتلا امأو

 .بجاو ريغ كلذ نإف «نيلجرلاو نيديلا نم ىرسيلاو ىنميلا
 .هجولا لسغ ىلع قاشنتسالاو ةضمضملا ميدقت بحتسي لب

 ميدقتو .نيلجرلاو نيديلا نم ىرسيلا ىلع ىنميلا ميدقتو
 . نينذألا حسم ىلع سأرلا حسم

 دجوتل «ةالص لك دنع ءوضولا ديدجتب رمألا : رشع نماثلا

 .هب رومأملا ةروص

 . ةبانجلا نم لسغلاب رمألا :رشع عساتلا

 فاضأ هللا نأل «ندبلل لسغلا ميمعت بجي هنأ :نورشعلا
 .ءيش نود ءيشب هصصخب ملو ء«ندبلل رهطتلا

 ىف هنطابو رعشلا رهاظ لسغب رمألا :نورشعلاو يداحلا

 ۰ . ةبانجلا
 ثدحلا يف رغصألا ثدحلا جردني هنأ :نورشعلاو يناثلا

 نأل ءهندب ممعي مث «يوني نأ هيلع امه نم يفكيو ربكألا
 .ءوضولا ديعي هنأ ركذي ملو ءرهطتلا الإ ركذي مل هللا

 «ينملا لزنأ ْنَم ىلع قدصي بنجلا نأ :نورشعلاو ثلاثلا

 .لزني مل ولو عماج وأ ءاّمانم وأ ةظقي
 اللب دجي ملو ملتحا هنأ ركذ ْنَم نأ :نورشعلاو عبارلا

 . ةبانجلا هنم ققحتت مل هنأل « هيلع لسغ ال هنإف

 ءدابعلا ىلع ىلاعت هللا ةنم ركذ :نورشعلاو سماخلا

 . مميتلا ةيعورشمب
 دوجو مميتلا زاوج بابسأ نم نأ :نورشعلاو سداسلا

 . مميتلا هل زوجيف «ءاملاب هلسغ هرضي يذلا ضرملا

 رفسلا «هزاوج بابسأ ةلمج نم نأ :نورشعلاو عباسلا

 زوجي ضرملاف .ءاملا مدع اذإ طئاغلاو لوبلا نم نايتالاو

 ٥- :ةيآلا «ةدئاملا ةروس ريسفت 1 2522

 هزوجي اهيقابو .هب ررضتلا لوصحل ءءاملا دوجو عم مميتلا
 .رضحلا يف ناك ولو «ءاملل مدعلا

 لوب نم نيليبسلا نم جراخلا نأ :نورشعلاو نماثلا

 .ءوضولا ضقني « طئاغو

 ءوضولا ضقني ال :لاق ْنَم اهب لدتسا :نورشعلاو عساتلا

 .هريغب الو جرفلا سملب ضقتني الف .نارمألا ناذه الإ

 هب ظفلتلا رذقتسي اًًمع ةينكتلا بابحتسا :نوثالثلا

 . 4 طِباَمْلا نم مكي دحأ كج ٌوأ# : یلاعت هلوقل

 ضقان «ةوهشو ةذلب ةأرملا سمل نأ :نوثالثلاو يداحلا

 . ءوضولل
 . مميتلا ةحصل ءاملا مدع طارتشا :نوثالثلاو يناثلا

 ءةالصلا يف ولو ءاملا دوجو عم هنأ :نوثالثلاو ثلاثلا

 . ءاملا مدع عم هحابأ امنإ هللا نأل «مميتلا لطبي

 ءءام هعم سيلو «تقولا لخد اذإ هنأ :نوثالثلاو عبارلا .

 مل» لاقي ال هنأل ءهنم برق اميفو «هلحر يف هبلط همزلي هنإف
 . بلطي مل نمل ؛دجي

 ضعب يفكي ال ءام دجو ْنَم نأ :نوثالثلاو سماخلا

 . كلذ دعب مميتي مث «هلامعتسا همزلي هنإف «هتراهط

 مدقم «تارهاطلاب ريغتملا ءاملا نأ :نوثالثلاو سداسلا

 لخديف «ءام ريغتملا ءاملا نأل ءاًروهط نوكي يأ «مميتلا ىلع

 .46آم أودي مم :هلوق يف
 :هلوقل مميتلا ةين نم دب ال هنأ :نوثالثلاو عباسلا

 . اودصقا : يأ اوُمَميَتَق#

 ىلع دعاصت ام لكب مميتلا يفكي هنأ :نوثالثلاو نماثلا

 :هلوق اذه ىلع نوكيف .هريغو بارت نم «ضرألا هجو

 نأو «بيلغتلا باب نم امإ 4ُْنَي مُكِيِديأَو مهرج وسما
 .نيديلاو هجولاب قلعيو «هنم حسمي رابغ هل نوكي نأ بلاغلا
 هيف يذلا بارتلا نكمأ اذإ هنأو ءلضفألل اًداشرإ نوكي نأ امإو

 . ىلوأ وهف رابغ

 «سجنلا بارتلاب مميتلا حصي ال هنأ :نوثالثلاو عساتلا

 . اًميبخ لب ءاّبيط نوكي ال هنأل

 نود ءطقف ناديلاو هجولا «مميتلا يف حسمي هنأ :نوعبرألا

 . ءاضعألا ةيقب

 عيمجل لماش مكروب # :هلوق نأ :نوعبرألاو يداحلا
 بارتلا لاخدإ نع وفعم هنأ الإ «حسملاب '''هممعي هنأو هجولا
 .ةفيفخ ولو ءروعشلا تحت اميفو «فنألاو مفلا يف

 .همعي :ب يف () . هيف :أ يفو «ب يف اذك )١(



 سداسلا ءزحلا

 ‹طقف نيعوكلا ىلإ ناحسمت نيديلا نأ :نوعبرألاو ىناثلا

 . كلذك قالطإلا دنع نيديلا نأل
 هللا هديقل «نيعارذلا ىلإ حسملا لاصيإ طرتشي ناك ولف

 .ءوضولا ىف هديق امك «كلذب

 عيمجل مميتلا زاوج يف ةماع ةيآلا نأ :نوعبرألاو ثلاثلا

 ةساجنلو لب ءرغصألاو ربكألا ثدحلا ءاهلك ثادحألا

 ىف قلطأو ءءاملا ةراهط نع الدب اهلعج هللا نأل «ندبلا

 يف لجسم الا نبل ا اا ألا
 روهمج لوق وهو .ثادحألا يف قايسلا نأل «مميتلا مكح

 ."[ءاملعلا
 رغصألا ثدحلا يف مميتلا لحم نأ :نوعبرألاو عبارلا

 .ناديلاو هجولا وهو ءدحاو ربكألاو
 مميتلا «ناثدح هيلع نم ىون ول هنأ :نوعبرألاو سماخلا

 . اهقالطإو ةيالا مومع نم اذخأ «ءىزجي هنإف ءامهنع
 هديب «ناك ءيش ٌّيأب حسملا يفكي هنأ :نوعبرألاو سداسلا

 هب حوسمملا ركذي ملو «اوُحَسْمأَم# :لاق هللا نأل ءاهريغ وأ

 .ءيش لكب هزاوج ىلع لدف

 امك «مميتلا ةراهط يف بيترتلا طارتشا :نوعبرألاو عباسلا

 لبق ءهجولا حسمب أدب هللا نألو .ءوضولا يف كلذ طرتشي

 ديلا حسم
 نم انل هعرش اميف - ىلاعت هللا نأ :نوعبرألاو نماثلا

 الو ةقشم الو جرح نم كلذ يف انيلع لعجي مل - ماكحألا

 هتمعن متيلو « مهرهطيل «هدابعب هنم ةمحر وه امنإو .رسع

 ءاملاب رهاظلا ةراهط نأ :نوعبرألاو عساتلا وه 00

 . حوصنلا ةبوتلاو «ديحوتلاب نطابلا ةراهطل ليمكت «بارتلاو
 ةفاظن اهيف نكي مل نإو ءمميتلا ةراهط نأ :نوسمخلا

 ةيونعم ةراهط اهيف نإف «ةدهاشملاو سحلاب كردت ءةراهطو

 . ىلاعت هللا رمأ لاثتما نع ةئشان

 مكحلا ربدتي نأ دبعلل يغبني هنأ :نوسمخلاو يداحلا

 ةفرعم دادزيل ءاهريغو ةراهطلا يف هللا عئارش يف رارسألاو

 ماكحألا نم عرش ام ىلع ءهل ةبحمو هلل اًركش دادزيو ءاّملعو

 . ةعيفرلا ةيلاعلا لزانملا ىلإ دبعلا لصوت يتلا

 ديب :كشلاو ىذلا ةف 00 ن٣ دمعي اوُرُكْد او (۷)

 4 روُدّصلأ ِتاّدِب يلع هَ هلا أوُمَتأَو اتعطأو اتي شل د 3

 مهبولقب ءةيويندلاو 9 همعن ركذب هدابع ىلاعت رمأي
 ىلاعت هللا ركشل اًيعاد ءاهركذ ةمادتسا يف نإف . مهتنسلأو

 .هناسحإ نم بلقلا ءالتماو «هتبحمو
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 ر.ع يع 2
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 كَ وق اوَُّمأَو وَقَتلل برقا وه أول دعا اودع لأ
 1 َتنوُلَمعناَمِي ريح هَ
 رم مل تكلل أ وُلِمَحكَو وو يع 27

 ةدايزو «ةينيدلا معنلاب «سفنلا نم بجعلل لاوز هيفو

 ىزا هقاثيم اوركذاو : يأ هميم و . هناسحإو هللا لضفل

 . مكيلع هذخأ يذلا هدهع : يأ يب مگا
 . قاثيملاو دهعلاب اوقطنو اوظفل مهنأ كلذب دارملا سيلو

 اومزتلا دق هلوسرو هللاب 0 مهنأ «كلذب دارملا امنإو

 انعمس: ٠ يأ اطا انيس لف مثلك ذل :لاق اذهلو .امهتعاط

 ناعذإو مهف عمس 0 ةينآرقلا كتايآ نم هب انتوعد ام

 هنع انتيهن امو «لاثتمالاب هب انترمأ ام انعطأو .دايقناو

 ةرهاظلا نيدلا عئارش عيمجل :لماش اذهو .بانتجالاب

 . ةنطابلاو

 «مهيلع هقاثيمو هللا دهع كلذ يف نوركذي نينمؤملا نأو

 الماك هب اورمأ ام ءادأ ىلع نوصرحيو «لاب ىلع مهنم نوكتو

 . صقان ريغ
 تاب لع هلآ یل مكلاوحأ عيمج يف «هّللأ اُمَّماَو#

 رارسألاو راكفألا نم هيلع 00 امب : يأ # ِروُدّصلَ

 . ب شماه نم ةدايز )١(



 سداسلا ءزجلا

 ال رمأ ىلع «مكبولق نم علطي نأ اورذحاف .رطاوخلاو

 «هتفرعمب مكبولق اورمعاو «ههركي ام مكنم ردصي وأ «هاضری

 مكل رفغ - كلذك متنك نإ - مكنإف .هدابعل حصنلاو «هتبحمو
 SRD و ل

 قلاب دش هَ تيم اونو اونماء حرا اات (0)

 یر برقا وه اولد اوليت لآ ع رر فاکس مڪر ال

 حرا بای : يأ توات اَمِي بخ هلآ تإ ا اوما
 نأب «مكناميإ مزالب اوموق هب ناميالاب اورمأ امب #أاَونَماَ

 مايقلل طشنت نأب سلب دبش ول تيرم اونوكت
 مايقلا كلذ نوكي نأو .ةنطابلاو ةرهاظلا مكتاكرح .طسقلاب

 اونوكت نأو .ةيويندلا ضارغألا نم ضرغل ال «هدحو هلل

 ءطيرفتلا الو طارفإلا ال ءلدعلا وه يذلا ءطسقلل نيدصاق

 بيرقلا ىلع كلذب اوموقو .مكلاعفأ يف الو مكلاوقأ يف

 .ودعلاو قيدصلاو «ديعبلاو

 لأ 12غ روق ضغب مكنلمحي :يأ 4مگر ال9
 امك لب 0

 ېکودع ىلع نودهشت امكو .هيلع اودهشاف «مكيلول نودهشت
 هيف لدعلا بجي هنإف . اًعدتبم وأ اًرفاك ناك ولو .هل اودهشاف

 دري الو .هلاق هنأل ال قح هنأل «قحلا نم هب يتأي ام لوبقو

 . قحلل ملظ اذه نإف ءهلوق لجأل قحلا

 ىلع متصرح املك :يأ ئوتل برأ وه اوُلِدَعأل
 ىوقتل برقأ كلذ ناك ءهب لمعلا يف متدهتجاو «لدعلا

 . ىوقتلا تلمك لدعلا مت نإف «مكبولق

 «مكلامعأب مكيزاجمف 4تر ای یخ هلا كإ»
CS a 

 مل تحصل أوثيحو اونم لأ هلا دعوو (۰۹)

 تكليكوأ اا اودکر اورتک ےیزلاو © ےیظع رج

 رد

 و
 ةَرْفْغُم

Aءداعيملا فلخي ال يذلا 4 دس دعو : يأ 4 ريحا ب  

 مويلاو «هلسرو «هبتكبو ءهب نينمؤملا - نيلئاقلا قدصأ وهو
 .رخآلا

 ةرفغملاب - تابحتسمو تابجاو نم «ِتَحِبَصلأ أوُلِمعَو#

 ال يذلا ميظعلا رجألابو .اهبقاوع نعو ا «مهبونذل
 نأ ةر نم مه أ ات ف مَع ال ىلاعت هلل

 . ومعي اوك امي
 «نيبملا قحلا ىلع ةلادلا اتيا ادو اوك د
 بسا كلِهَكْوأأل قئاقحلا تنابأ ام دعب ءاهب اوبذكف
 ور . هبحاصل بحاصلا ةمزالم اهل نومزالملا ریا

 چ
 ذإ مڪي ويا تسمي ورکا اوما تردلا ایا ١

 ٥- :تايآلا ءةدئاملا ةروس ريسفت ۸-٠١ 3

 ااو منع ري ويدي فك َمُهْيِدَيأ کتل وطي نأ موق َّمَه

 نينمؤملا هدابع ىلاعت ركذي *تربيِزنْلا كويل هلا َلَعَو 20

 مهنأو . نانيللاو هيلثلاب اهركدب كاع متحوا «ةميظعلا همعنب

 مهدالبو مهلاومأ ذخأو «مهئادعأل مهلتق نوعي مهنأ امك -

 مهيديأ فكب «مهيلع هماعنإ اًضيأ اوُدعيلف - ةمعن مهيبسو
 دق ءءادعألا مهنإف .ةمعن مهروحن يف مهديك درو ءمهنع

 اوكردي مل اذإف ءهيلع نورداق مهنأ اونظو «رمأب اومه

 يغبني «نينمؤملا هدابعل هللا نم رصن وهف «مهدوصقم نينمؤملاب
 لمشي اذهو .هوركذيو هودبعيو «كلذ ىلع هللا اوركشي نأ مهل

 هللا فك «غابو قفانمو رفاك نم ءرشب نينمؤملاب مه ْنَم لك
 .ةيآلا هذه يف لخاد هنإف «نيملسملا نع هرش

 «مهودع ىلع راصتنالا ىلع هب نونيعتسي امب مهرمأ مث

 : يأ 4َنوُئِمْؤمْلا كوت لأ َلَعَول : لاقف «مهرومأ عيمج ىلعو

 اوأربتيو «ةيويندلاو ةينيدلا مهحلاصم بلج يف هيلع اودمتعي

 .نوبحي ام لوصح يف ىلاعت هللاب اوقثيو «مهتوقو مهلوح نم
 تابجاو نم وهو «هلكوت نوكي دبعلا ناميإ بسح ىلعو
 . اهيلع قفتملا بلقلا

 اًمَقَعَيَو ليسا فب قيم هلأ د کا دلو )۳۳

 E E رقع قل اكو
 مرقد م هور يسر مُتْنَماَءَو ا ْمُسِدَتاَءو وللا
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 ا a مّ 8 و مقاس کنع نيك ات اصر

 ص ْرَكَف ف سم کک ہن اک یک ڈک عي

 َمُهَبوُلُك اَنَلَعَجَو مهمل م مهي مونقت ا © لیلا هرس

 ور 54 اس اصح اوسو ءدِِضاَوَم نع لڪ لا توفر ةي

 حمص هح ُثَعأَ نم يل لإ م وتباع لع عيت لک اكو غی
 ليئارسإ ينب ىلع ذخأ هنأ ىلاعت ربخي كيرلا بحي هلأ َّنِإ

 اوماق نإ مهرجأو قاثيملا ةفص ركذو . دكؤملا ليقثلا قاثيملا

 ام ركذو «هب اوماق ام مهن ركذ مث . هب اوموقي مل نإ مهمثإو «هب

 * لي رس تب نيم هلأ كأ دقو :لاقف ءهب مهبقاع

 اب دن مَع ىنا مهتم اًتشعبو# ظيلغلا دكؤملا مهدهع : يأ

 اًناح ا اًرظان نوكيل «هتحت نم ىلع اًميرعو اًسيئر : يأ
 .مهوعدي اًبلاطم «هب اورمأ امب مايقلا ىلع مهل

 اولمحت ام ءابعألا نم اولمحت نيذلا ءابقنلل هلأ لاق

 ردقب ةنوعملا نإف ءرصنلاو نوعلاب :يأ 4مم يإل
 .ةنؤملا

 اًرهاظ 4ةزلكملأ ُمُتْمَقَأ نيل :لاقف هيلع مهقثاو ام ركذ مث

 كلذ ىلع ةموادملاو ءاهيف يغبنيو مزلي امب نايتالاب ءاًئطابو

 مهعيمج يسرب مُتْنَماَءَو# اهيقحتسمل « ركل مشيت



 سداسلا ءزجلا

 :يأ مهر هلك دمحم مهلمكأو مهلضفأ نيذلا
 ةعاطلاو مارتحالا نم مهل بجي ام متيدأو « مهومتمظع

 ءناسحالاو ةقدصلا وهو كاَنَسَح اسره هلأ ُمُِضَرْكاَو»

 متمق اذإف ا بيطو «صالخالاو قدصلا نع رداصلا

 نم ىر تج مڪو مكياتيس كح هيڪ كلذب
 ر ا ت لا لربع نب نمل جب 400

 ام عفدو «تائيسلا ريفكتب هوركملا عافدناو «ميعنلا نم اهيف
 .تابوقعلا نم اهيلع بترتي

 دكؤملا قاثيملاو دهعلا (تللد َدَنَب ٌرَمح ئإل
 .هباوث ركذب بيغرتلاب نورقملا «تامازتلالاو ناميألاب

 ام قحتسيف «ملعو دمع نع : يأ ليلا اوس لص دَ
 هنأكف . باقعلا لوصحو «باوثلا نامرح نم نولاضلا هقحتسي

 ؛هيلع هللا اودهاع امب اوفو لهو ؟اولعف اذام يرعش تيل :ليق

 ؟اوثكن مأ

 : يأ َرْهَمَتِسُم مَعَ امم :لاقف كلذ اوضقن مهنأ نيف

 : تابوقع ةدعب مهانبقاع هببسب
 نم مهاندعبأو مهاندرط :يأ 4مل انأ :ىلوألا

 ملو «ةمحرلا باوبأ مهسفنأ ىلع اوقلغأ ثيح ءانتمحر

 . مظعألا اهببس وه يذلا «مهيلع ذخأ يذلا دهعلاب اوموقي

 ال ةظيلغ :يأ 4 هيس ميول اَنلَعَجَو# :هلوق : ةيناثلا

 مهبغري الف «رذنلاو تايآلا اهعفنت الو ظعاوملا اهيف يدجت

 ىلع تابوقعلا مظعأ نم اذهو «فيوخت مهجعزي الو « قيوشت
 ريخلاو ىدهلا هديفي ال ىتلا ةفصلا هذهب هبلق نوكي نأ ءدبعلا

 ۰ .اًرشالإ
 اولتبا : يأ «ءدِيْضاَوَم نَع لكلا وفرع مهنأ :ةئلاثلا

 ام ريغ ىنعم هللا دارأ يذلا ملكلل نولعجيف «ليدبتلاو رييغتلاب

 .هلوسر الو هللا هدارأ

 اوركذ مهنإف . 4ٍب ورك امم اًظَح اوم مهنأ :ةعبارلا
 اذهو .هنم اظح اوسنف ء«ىسوم ىلع هللا لزنأ امبو ةاروتلاب

 دجوي ملو «مهنع عاضو «هوسن مهنأو ءهملع نايسنل لماش

 نايسنل لماشو .مهل هنم ةبوقع «هايإ هللا مهاسنأ امم ريثك

 .هب اورمأ امب مايقلل اوقفوي ملف ءكرتلا وه يذلا لمعلا

 ركذ دق يذلا ضعب مهراكنإب «باتكلا لهأ ىلع اذهب لدتسيو

 .هوسن امم هنأ «مهنامز يف عقو وأ «مهباتک يف

 ةا لع حطت لار 30 يتلا ةرمتسملا ةنايخلا :ةسماخلا

 . نينمؤملا هدابعلو هلل ةنايخ. : يأ مم

 . مهظعي ْنَم [نع] مهمتك «مهنم ةنايخلا مظعأ نمو

 ةنايخ هذهف «مهرفك ىلع مهؤاقبإو «قحلا نظلا مهيف نسحيو

 ٠١١١۲ :ناتيآلا ءةدئاملا ةروس ريسفت -ه
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 ناك «مازتلالا هيلع هب ذخأو »هب هللا رمأ امب مقي مل ْنَم لكف

 ءملكلا فيرحتب ءالتبالاو «بلقلا ةوسقو ةنعللا نم بيصن هل

 نأدب ال هنأو . هب ركذ امم ظح نايسنو «باوصلل قفوي ال هنأو

 . ةيفاعلا هللا لأسن . ةنايخلاب ىلتبي

 مظعأ وه هنأل ءاّظح هب اورُكُذ ام ىلاعت هللا ىمسو

 :ىلاعت لاق امك . يود راع يح كنان هادم ايو ‹«ظوظحلا

 تّ ادل هولا توُديِرُب تبل لاق هولي يف ویر لع حن

 E ورق وأ ام لم اک

 مَ أوُرَبَص نَا لإ انمي امو : عفانلا ظحلا يف لاقو

 . #ميظَع ٍظَح رك لإ آهن

 اودهاع امب اوفو مهنإف :يأ 4هم يت الإ :هلوقو

 . ميقتسملا طارصلل مهادهو «مهقفوف مهيلع هللا

 مهنم ردصي امب مهذخاؤت ال : يأ او ع فغا

 نم كلذ نإف . حفصاو مهنع ىفعي نأ يضتقي يذلا ىذألا نم

 هللا دبعت نأ وه :ناسحالاو يحمل بم هللا نإ ناسحالا

 فصتا ْنَم لكل ةلصاح ةميمذلا لاصخلا هذهو



 سداسلا ءزجلا

 . كاري هنإف هارت نكت مل نإف «هارت كنأك

 . مهل يويندلاو ينيدلا عفنلا لذب : نيقولخملا قح يفو

 قیم ذك ئّررصت اإ الام تلا جريو# 9
 لل ةضنبلاو وادم مهيب اعا -دب أورَكحُد اَ اسس اوس

 : يأ وعض ا اح همنا يقتل كلو حلا وود

 ىلع انذخأ كلذكف «قاثيملاو دهعلا وهيا ىلع انذخأ امكو

 مهسفنأ اوكزو «ميرم نبا ىسيعل ردم د اکل ی٥ تبلا»

 اسف # دهعلا اوضقنف «هب اوؤاج امو هلسرو هللاب ناميالاب

 . اًلمع اًنايسنو ءاّيملع اًنايسن *.هب أوُرَكحُد اَنْ اس

 : يأ ٌةَممْلا وي لإ ةَصْقَبلاَو َهَواَدَمْلا مهيب اغ 550

 ام نحالاو رورشلا نم مهنيب راصو «ضعب ىلع مهضعب انطلس

 موي ىلإ اًضعب مهضعب ةاداعمو اًضعب مهضعب ضخب يضتقي
 نولازيالو اولازي مل ىراصنلا نإف ءدهاشم رمأ اذهو . ةمايقلا

 اوناَك اڀ هلا مهي ڪوسو # قاقشو ةوادعو ضغب يف
 . هيلع مهبق اعيف * َوُعَنَصَب

 ب امأوشر ڪج ده بتلا هاتي (11615)
 هع 0 ا چر ري <

 نع اشير بككصلا ي ترون نڪ اک ايڪ كل

 ىه ٠ يي بڪر رو هلل تي مڪ هاج اج دَ يڪ

 ه2 مرلي لكلا .لبش كوشي نا يع هلا د

 * ور ِبِقَّيَسُم طارص لِ َرِهيِدُهَيَو ءهنذإب رولا کل ِتَمُنُظل
 دوهيلا نم باتكلا لهأ ىلع هللا هذخأ ام ىلاعت ركذ امل
 نأ اًعيمج مهرمأ «مهنم اًليلق الإ كلذ اوضقن مهنأو ىراصنلاو

 ةحص ىلع ةلاد ةعطاق ةيآب مهيلع جتحاو ءب دمحمب اونمؤي
 ىتح «سانلا نع نوفخي امم اًريثك مهل نيب هنأ :يهو «هتوبن
 يف مهيلإ راشملا مه اوناك اذإف .مهتلم لهأ نم ماوعلا نع
 ,مهدنع ام الإ تقولا كلذ يف دحأ دنع ملع الو ءملعلا
 . مهنم الإ هكاردإ ىلإ هل ليبس ال ملعلا ىلع صيرحلاف

 اوناك ام هب نّيب يذلا ميظعلا نآرقلا اذهب يب لوسرلا نايتإف

 لدأ نم - بتكي الو أرقي ال يمأ وهو «مهنيب هنومتاكتي

 يف دمحم ةفص لثم كلذو «هتلاسرب عطقلا ىلع لئالدلا
 وحنو مجرلا ةيآ نايبو «مهبتك يف هب رئاشبلا دوجوو ءمهبتك
 . كلذ

 : يأ 4 ٍريثَك نع اوُفْنَيَو
 .ةمكحلا

 ىف هب ءاضتسي «نآرقلا وهو رو ولأ تري مكب دق
 ١ ولا اع املا مال

 رومأ نم هيلإ قلخلا جاتحي ام لكل بم ُبّنِكحَو#
 نمو «هلاعفأو هتافصو هئامسأو هللاب ملعلا نم «مهايندو مهنيد

 هيضتقت ال ام نايب كرتي

 1١14-١8 :تايآلا .ةدئاملا ةروس ريسفت -ه 51

 اار کاکا واق بدلا ح مو

 E ا ل 2 ف

 | لام هْعَبَيَي وسو ا او

4 
 بتكحلا ّلهأتي 9 09 تروغتشياواكاَمي

 کک ناتو سر مك اج دق
 نعرن يك ڪلا م تو ڪڪ ٤

 مك ٤ج دَ رڪ

 هوس مب م ا ىو و ترف

ER ERSا  

 لإ دهي ٍدَهْيَوءهِنْذِإي نو

  xا 1١١

 اا و ءو

veوچ  

 بت و رون هللا م
3 

 م

 كه
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 ويَِقَتْسُم طارِص

 ار ١ ل يح 2َ ا

 نم كمي نمف لق ميم نب

 شاو ايام نامه 0006 ر ا

 . ةيئازجلا هماكحأو ةيعرشلا هماكحأب ملعلا

 يذلا ببسلا وه امو نآرقلا اذهب يدتهي يذلا ِنَم ركذ مث

 مَ رم ٍدَهَي# :لاقف كلذ لوصحل دبعلا نم

 صرحو دهتجا نَم هب يدهي :يأ 4 َِلَسلأ لبس ٌمكاوضِر
 يتلا مالسلا لبس - اًنسح هدصق راصو « هللا ةاضرم غولب ىلع

 وهو «مالسلا راد ىلإ هلصوتو «باذعلا نم اهبحاص ملست

 . اليصفتو الامجإ ءهب لمعلاو قحلاب ملعلا

 ءةيصعملاو ةعدبلاو رفكلا تاملظ *َنِي مُهْجرْخُيَو#
 «ملعلاو «ةعاطلاو «ةّنسلاو ناميالا رون ىلإ ةلفغلاو لهجلاو

 .ركذلاو

 أشي مل امو ءناك ءاش ام يذلا « هللا نذإب ةيادهلا هذه لكو

 . # و ِبِقَّيَسُم ٍطْررص لإ ْمِهيِدَهَيَو . نكي مل
 خيم َوْه هل نإ اَوْلاَت تبِرلا ردك دلل 0۸1۷(

 م للا هب ىِد

 ىف نمو کار میرم تا خيتلا
 هَ N تومسلا لم
 موجو هللا اوبا نع ىرتصتلاو دوهبلا ِتلاَمَو © ييف ویش لک معو 2م هع سمو ل ی و 1 عد ريك ےس ع



 سداسلا ءزحلا

 كت نسل رب ناڪ نم کب رشنآ لب ميوثذب مكي میک لك 2 ی ا
 هلو E امو ٍضْرَذْلاَو تومسلا فلم اس س

 «نيباتكلا لهأ ىلع قاثيملا ذخأ ىلاعت ركذ امل *ٌُريِصَمْل

 .ةعينشلا مهلاوقأ ركذ «هوضقن لب هب اوموقي مل مهنأو
 نأب «مهريغ دحأ هلاق ام يذلا لوقلا «ىراصنلا لوق ركذف

 «بأ ريغ نم دلو هنأ مهتهبش هجوو .ميرم نبا حيسملا وه هللا

 تقلخ «هريظن ءاوح نأ عم DESE طنا ودكم

 امهيف اوعدا الهف . مأ الو بأ الب تلح «هنم ىلوأ مدآو . ما الب

 ؟حيسملا يف اهوعدا امك «ةيهلإلا

 ي ور نما يروح الو نأ ىلع اذوب

 كمي نسم و لك :لاقف ةحضاو ةيلقع ةلدأب مهيلع هللا رف

 مكاو می مکرم را َحيِسَمْلا تلهب

 عانتما 5 نوروكذملا ناك اذإف . 4اي ضيا يف نسو

 كلذ ىلع مهل ةردق الو ‹مهكلهي نأ هللا دارأ ول مهعنمي مهدنع

 هتوق يف الو .كالهإلا نم عنتمي ال نم ةيهلإ نالطب ىلع لد -
 . كاكفلا نم ءىش

 ِتَومَصلا فلم هدحو 4ل َّنأ ةلدألا نم «و»
 «يئازجلاو يعرشلاو ينوكلا همكحب مهيف فرصتي )ضال
 دبعلا كولمملا نوكي نأ قيلي لهف .نوربدم نوكولمم مهو

 .لاحملا مظعأ نم اذه ؟هجو لك نم اًينغ اًدوبعم اهلإ «ريقفلا

 ريع لم ميرم نبا نع حيسلا ىلخل اال چو و
 ينب رئاسك مو بأ نم ءاش نإ دعم ام ام ییا هللا نإف ءبأ

 تاب مأ نم ءا إو رک ا ا

 هتقيلخ عونف .2'”[مدآك] ؛مأ الو بأ ريغ نم ءاش نإو . یسیعک
 اذهلو ءءيش اهيلع يصعتسي ال يتلا ةذفانلا هتئيشمب ىلاعت

 .4ُريَق وَ لڪ ي هار :لاق
 ىوعد ىعدا امهنم الك نأ ىراصنلاو دوهيلا تالاقم نمو

 هلآ اوبا ل : امهنم لك لاق نأب «مهسفنأ اهب نوكزي «ةلطاب

 روك

 «ةيقيقحلا ةونبلا اوديري ملو «بيبحلا وه مهتغل يف نبالاو
 .حيسملا يف ىراصنلا بهذم الإ مهبهذم نم سيل اذه نإف

 ہل لفل :ناهرب الب اوعدا ثيح ءمهيلع ادر هللا لاق

 0 «مکبذع ام هبابحأ متتك ولف ؟ 4 يدب مَ
60 

 تلهب نأ دارا نإ ایس لآ یم

 کک الإ بحي

 لدعلا ماكحأ مكيلع ىرجت 4ّقكَح ْنَِم ٌرَسَب رشا لب
 . لضفلاو

 ةرفغملا بابسأب اوتأ اذإ اسي نم ُبْرَمْيَو اسي نمل رفعي

 .باذعلا بابسأ وأ

 19-55 :تايآلا .ةدئاملا ةروس ريسفت -ه ۲4۹

 «ُرِصلا دّلإَو مهني اَمَو ضرألاو ٍتولمتلا فم لول
 ةلمج نم متنأو «ةليضفلا هذهب مكصخ ءيش يأف : يأ

 «ةرخآلا رادلا يف هللا ىلإ عجري ْنَم ةلمج نمو «كيلامملا

 . مكلامعأب مكيزاجيف
 ني قف لع كل نی وسر ماج دم بككلا ا

 ق ی هاج دق ريدي الو ريب نم كج ام اووف نأ ٍلْسْرل

 - باتكلا لهأ ىلاعتو كرابت وعدي *ُرْيِدَم ِءْىَش لك لع هاو

 3ك دمحم هلوسرب اونمؤي نأ - هباتك نم مهيلع َّنم ام ببسب
 ني رف نيح ىلع مهيلإ هلسرأ يذلا ىلاعت هللا اوركشيو

 . هيلإ ةجاح ةدشو لسا

 عيمج مهل نيبي هنأو «هب ناميالا ىلإ وعدي امم اذهو
 كلذب هللا عطق دقو «ةيعرشلا ماكحألاو ةيهلالا بلاطملا

 مکیاج َدَقَه ردي الو ريب نم اج امال : اولوقي الئل < « مهتجح

 لامعألابو «لجآلاو لجاعلا باوثلاب رشبي يشدو رش

 باقعلاب رذنيو .اهب نيلماعلا ةفصو «كلذل ةبجوملا
 نيلماعلا ةفصو «كلذل ةبجوملا لامعألابو ءلجآلاو لجاعلا

 . اهب

 اًناعذإو اًعوط ءايشألا تداقنا 4 ردم يَ لَ نع هاو

 لسرأ نأ هتردق نمو .اهنم ءيش هيلع يصعتسي الف «هتردقل

 ْنَم بقاعيو مهعاطأ ْنَم بيثي هنأو «بتكلا لزنأو «لسرلا

 هلأ َدَمَعِي ورك ذأ موه هوَ سوم لاق دوف (۲-۲۰)

 اذهل توف لا نتا اول کچو امنا مكيف مج و مکی

 ."”ةصقلا رخآ ىلإ (َةَسَّدَقُمْلا ألا اولد مومي © َنَعْلا َّنَي

 .هموقو نوعرف نم مهتاجنب هموقو ىسوم ىلع هللا َّنتما امل
 «مهنكاسمو مهناطوأل نيدصاق اوبهذ «مهدابعتساو مهرسأو

 تيب لوصو اوبراقو «هيلاوح امو سدقملا تيب يهو
 هوج رخيل ‹مهودع داهج مهيلع ضرف دق هللا ناكو .سدقملا

 اومدقيل مهركذو ؛مالسلا هيلع ىسوم مهظعوف . مهرايد نم

 مكبولقب مَع لآ تم ارك :مهل لاقف داهجلا ىلع
 ىلع طشنمو ىلاعت هتبحم ىلإ عاد اهركذ نإف . مكتنسلأو

 ءىدهلا ىلإ مكنوعدي *يِنَأ مكيف لج اإ ةدابعلا
 «ةيدبألا مكتداعس ىلع مكنوثحيو ىدرلا نم مكنورذحيو
 نوكلمت 45وُم ْملصَجَوال نوملعت اونوكت مل ام مكنوملعيو
 متنكف ءمكل مكودع دابعتسا مكتع لاز هنإ ثيحب ءمكرمأ

 . مكنيد ةماقإ نم نونكمتتو «مكرمأ نوكلمت

 .ب شماه نم ةدايز (۲) .ب شماه نم ةدايز (۱)
 * تقيل موما َلَع سأك ف :هلوق ىلإ تابآلا

 بتك : ب يف (9)



 سداسلا ءزجلا

 نم اَدَسَك ِتْوي ْمَل انآ ةيويندلاو ةينيدلا معنلا نم كتا

 ىلع مهمركأو «قلخلا ةريخ نامزلا كلذ يف مهنإف .4َنيدِكَمْل

 . مهريغل تناك ام معنب مهيلع معنأ دقو . ىلاعت هللا

 مهناميال كلذ يعادلا «ةيويندلاو ةينيدلا معتلاب مهركذف

 :لاق اذهلو ءهيلع مهمادقإو 00 ىلع مهتابثو «هتابثو

 هَل بك ىّلا» ةرهطملا :يأ 4ةَسدقْلا يالا احا موي
 4م

 نيقدصم نينمؤم اوناك نإ «مهسفنأ هب نئمطت اًربخ مهربخأف
 ىلع مهراصتناو ءاهلوخد مهل هللا بتك دق هنأو .هللا ربخب

 مهو
 4 نيِرِسَح أوُيلَقْنَتَف وابدأ ع اوعجرت : يأ اود الواط

 حتفو ءادعألا ىلع رصنلا نم مكتاف امب مكايند مترسخ دق

 - متققحتسا امو «باوثلا نم مكتاف امب مكترخآو .مكدالب
 فعض ىلع لدي الوق اولاقف .باقعلا نم - مكتيصعمب

 هلوسرو هللا رمأب مهمامتها مدعو «مهسوفن روخو «مهبولق

 ءةعاجشلاو ةوقلا يديدش دياب ار اي لإ عرشك أثاَت>

AES 

 . اهلوخد نم انل عناوملا نم اذهف : ىأ

 اّن ابي وجر ني انهن اجر ٌّقَح الذ نل ئو
 مهعم ناك ولف الإو «نيقيلا ةلقو نبجلا نم اذهو ولاد

 هناعأ ْنَم يوقلا نأو «مدآ ينب نم مهلك مهنأ اوملعل ءمهدشر

 مهنأ اوملعلو .هللاب الإ ةوق الو لوح ال هنإف «هدنع نم ةوقب هللا

 . اًصاخ اًدعو «كلذب هللا مهدعو ذإ «مهيلع نورصنيس

 نيعجشم «ىلاعت هللا 4توا لا َنِم نم لاقل
 مهدالب لالتحاو مهودع لاتق ىلع مهل نيضهنم 5
 نطوملا اذه يف قحلا ةملكو «قيفوتلاب كاَمِيكَع هلأ ممن

 .نيقيلاو ربصلاب مهيلع معنأو .مممالك لثم ىلإ جاما
 : يأ نوع کن ولد اد تالا مع ولدا
 E ذل ءبطروك يحب رن كوب
 مث .نومزهنيس مهنإف مهيلع هومتلخد اذإف «بابلا مهيلع

 نإ اووف سَ َلَعَو## :الاقف ددعلا یوق يه ةدعب ا

 اذه يف اًصوصخو - هللا ىلع لكوتلا يف نإف 4َنيِنْؤُم رس
 ىلع اذه لدو .ءادعألا ىلع اًرصنو «رمألل اًريسيت - نطوملا

 .هلكوت نوكي دبعلا ناميإ بسحب هنأ ىلعو «لكوتلا بوجو

 اولاقف ءمالملا هيف عفن الو «مالكلا اذه مهيف عجني ملف

 بهذا ايف اوما ام انآ ةَهَلُخَدَت نک اإ جسوم # : نيلذألا لوق
 وا ا د

 eS ET تن

 ىلإ ةرورضلاو ةجاحلا تعد دق يذلا «قيضلا جرحلا ماقملا

 ؟ :تايآلا (ةدئاملا ةروس ريسقت و

 ر ا

EA 
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 هللا ىلعو ا

TET 
 نن ةمأو ممألا رئاس نيب توافتلا رهظي هلاثمأو اذهبو

 يف مهرواش نيح - ةي هللا لوسرل ةباحصلا لاق ثيح ءا

 ول !هللا لوسر اي :مهيلع متحي مل هنأ عم «ردب» موي لاتقلا

 دامغلا كرب انب تغلب ولو ءكعم هانضخل رحبلا اذه انب تضخ
 :ىسومل ىسوم موق لاق امك لوقن الو .دحأ كنع فلخت ام

 بهذا نكلو .4 تودو اتهم انِإ يصف کرو َتنأ بهذا

 نمو كيدي نيب نم «نولتاقم امكعم انإ التاقف كبرو تنأ
 . كراسي نعو كنيمي نعو «كفلخ

 ك نإ بر لاق هيلع مهوتع مالسلا هيلع ىسوم ىأر املف
 رابجب ٌتسلو «مهلاتقب انل نادي الف : يأ * أَو ىش الإ كَمَا

 . ءالؤه ىلع

 اننيب مكحا :يأ «َنيِقِسَمْلا ِوَوَقْلا َتْيَبَو اتي قرف
 لدو .كتمكح هتضتقا ام ةبوقعلا نم مهيف لزنت نأب «مهنيبو

 ةبجوملا ةميظعلا رئابكلا نم مهلعفو مهلوق نأ ىلع كلذ

 يي كَ امر اهبل : ىسوم ةوعدل اًيجم هلا 4563



 سداسلا هديل

 مرحن نأ مهتبوقع نم نإ :يأ «َضَرألا ىف تويت كَم
 ا ا ا موا

 «قيرط ىلإ نودتهي ال «ضرألا يف نوهيتي اًضيأ ةدملا كلتو

 رفك ىلاعت هللا لعل «ةيويند ةبوقع هذهو .نينئمطم نوقبي الو

 ىلع ليلد اذه يفو .اهنم مظعأ ةبوقع مهنع عفدو «مهنع اهب
 عفد وأ «ةدوجوم ةمعن لاوزب نوكت دق بنذلا ىلع ةبوقعلا نأ

 لعلو .رخآ تقو ىلإ اهرخأت وأ اهدوجو ببس دقعنا دق ةمقن

 هذه اولاق نيذلا ءالؤه رثكأ تومي نأ ةدملا هذه ىف ةمكحلا

 غ از ايف مام ا ا الا
 هيف ام ىلإ اهيقرت ممه اهل نكت ملو ءاهودعل دابعتسالا تفلأ
 ىلع مهلوقع ىبرتت ةديدج ةئشان رهظتلو .اهولعو اهؤاقترا

 نم عناملا لذلاو ءدابعتسالا مدعو «ءادعألا رهق بلط

 . ةداعسلا

 ىلع ةمحرلا ةياغ يف ىسوم هدبع نأ ىلاعت هللا ملع املو

 ةقفشلا هتلمتحاو «مهل قر امبر هنأو «هموق اًصوصخ «قلخلا
 ءاهلاوزب مهل ءاعدلا وأ «ةبوقعلا هذه يف مهيلع نزحلا ىلع

 4 تسلا موما لع سات الق :لاق < ءاهمتح دق هللا نأ عم

 مهقسفو ءاوقسف دق مهنإف «نزحت الو مهيلع فسأت ال : يأ

 :انهااملظ 9 يب لزتام عرفو یا

 رخآ ىلإ )قلاب ما یب ات مَع لتاوإ# )۲۷-۳١(

 ترج يتلا ةيضقلاب مهربخأو سانلا ىلع صق : يأ .2©"ةصقلا
 ال اًقدص «نوربتعملا اهب ربتعي ةوالت «قحلاب مدآ ينبا ىلع

 «هبلصل هانبا امه مدآ ينبا نأ رهاظلاو .اًبعل ال اًدجو ءاّبذك

 روهمج لوق وهو «قايسلاو ةيالا رهاظ هيلع لدي امك

 «نابرقلل امهبيرقت لاح يف امهأبن مهيلع لتا :يأ .نيرسفملا
 .ةروكذملا لاحلا ىلإ امهادأ يذلا

 دصقل «هلام نم اًئيش امهنم لك جرخأ : يأ #انآَبْرُ رَ

 نأب 0 ني لمَن ملو اَمِجِدَحَأ نم ليقف هللا ىلإ برقتلا
 أ :ممألا يف ةقباسلا ةداعلاب وأ ءءامسلا نم ربخب كلذ َمِلَع

 . هقرحتف ءامسلا نم ران لزنت نأ «نابرقلل هللا لبقت ةم

 اًيغبو اًدسح رخآلل هنم لبقتي مل يذلا «نبالا 4َلاَقل

 لبق امل - كلذ يف هل اًةفرتم - رخآلا هل لاقف كمل

 ؟ينلتقت نأ كل بجوت ةيانجو يل بنذ ياف بفم نم هلل

 «كيلعو يلع ةبجاو هاوقت يذلا «ىلاعت هللا تيقتا ينأ الإ

 : يأ ءانه نيقتملا ريسفت يف لاوقألا حصأو خا لك لو

 هجول اًصلاخ مهلمع نوكي نأب «لمعلا كلذ يف هلل نيقتملا
 . ةا هللا لوسر ةنسل هيف نيعبتم « هللا

 الو ءادتبا ال ءهلتقل ضرعتي نأ ديري ال هنأ اًربخم هل لاق مث

 ٥- :تايآلا ءةدئاملا ةروس ريسفت ۲۷-٠١ "ها

 4 E ۱11۲ و ا
 05 ر مر ل ر م 55 سو رت اس |

 بهدا هيف اومادام دبا اهل د نأ اتا س ومت أول اق
 0س صو ال ا ا ےل

 ب649 توڈوقاھح اإ ا
 وقل تب ص »م باي قرا ییا

 و ےک ص آ آ

 : 2 هيَ لَ

 ب مدا قب ابن حت
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 7 وجم ر

 اد تق د یخی
 200 ورو >

 دقو هسفن

 داش 6ن

 نم صاف قل

 َكِيَلِإ َىِري طاب أنأ ام ىنلتقَتل لدي َكِإ َتطَسي نيل : لاقف ةعفادم

 ينأل كلذ امنإو .اًرجع الو ينم اًئيج كلذ سيلو 4 رک

 ىلع "”'مدقي ال هلل فئاخلاو *َنيَِلَمْلا َتَر هلا فاح

 .رابكلا بونذلا اًصوصخ «بونذلا
 يقتت نأ كل يغبني هنأو «لتقلا ديري نمل فيوخت اذه يفو

 فاست وللا
 اذإ هنإ : يأ 4ك ىيثإي ا عجرت : يأ 4ون نأ دير نإ

 «ينلتقت نأ رثوأ ينإف «ينلتقت وأ التاق نوكأ نأ نيب رمألا راد

 4 َنِِلَِطلا ارج كلو رال بَحصأ ّنِم ن نيرزولاب ءوبتف

 لوخدل بجوم هنأو «بونذلا رئابك نم لتقلا نأ ىلع اذه لد

 .نانلا

 هسفن مزعي لزي ملو ءرجزني ملو يناجلا كلذ عدتري ملف

 عرشلا يضتقي يذلا ك هل تعوط ىتح ءاهمزجيو
 مهايند تريل نو َحَبصأَك ق همارتحا عبطلاو
 نس نمو» .لتاق لكل 1 هذه نس دق حبصأو «مهترخآو

 )۲( .«َنِيِدَتلأ ّنِم حصا :ىلاعت هلوق ىلإ تايآلا بتك : ب يف )١(

 موي ال باوك



 سداسلا ءزجلا

 .«ةمايقلا موي ىلإ اهب لمع ْنَم رزوو اهرزو هيلعف «ةئيس هنس

 ناك الإ لتقت سفن نم ام» هنأ حيحصلا ثيدحلا يف درو اذهلو

 .«لتقلا ّنس ْنَم لوأ هنأل ءاهمد نم رطش لوألا مدآ نبا ىلع

 نم تام تيم لّوأ هنأل ؛هب عنصي فيك ردي مل هاخأ لتق املف

 نفديل اهريثي : يأ ضر ىف ُتَحَبي مَع هلأ تعب مدآ ينب
 4ٍَ ٌةَءْوَس یوی یگ ٭ كلذب ميل ايم رخآ اًبارغ
 4مل نم َمَبصأَت# ةروع نوكي تيملا ندب نأل «هندب : يأ

 نركب وم ما تحك

0002001 

 e ألا ف e مكتب | رگ 2 کلا

 جنا يبا ةصق يف هانركذ يذلا «َكِلَذ لجأ نمل : ىلاعت لوقي

 هتبقاع لتقلا نأو «هدعب نمل لتقلا هّتسو «هاخأ امهدحأ لتقو

 4 لي رس يك ارنا ار

 اسم وا ںیم رحب اسْفَت لف نم متا ةيوامسلا بتكلا لهأ

 هنأل ؛ اًعیمج سان لكك تاڪ قح ريغب : يأ * ٍضْرَْلا
 الإ لتقلا ىلع مدقي ال هنأو «نيببتلا ىلإ هوعدي عاد هعم سيلا

 ملع «لتقلا قحتست مل يتلا سفنلا لتق ىلع أرجت املف .قحب
 كلذ امنإو .هريغ نيبو لوتقملا اذه نيب هدنع قرف ال هنأ

 هلتق ىلع هؤرجتف .ءوسلاب ةراّمألا هسفن هيلإ هوعدت ام بسحب

 . اًعيمج سانلا لتق هنأك

 عم هلتقي ملف ءاّدحأ ىقبتسا :يأ اًسفن ايحأ ْنَم كلذكو

 اذهف «هلتق نم ىلاعت هللا فوخ هعنمف «هلتق ىلإ هل هسفن ءاعد

 لتق نم هعنمي فوخلا نم ةعم ام نأل . اًعيمج سانلا ايحأ هنأك

 . لتقلا قحتسي ال ْنَم

 لتقي نأ امإ :نيرمأ دحأب زوجي لتقلا نأ ىلع ةيآلا تلدو

 اًملكم ناك نإ «هلتق لحي هنإف «كلذ يف اًدمعتم «قح ريغب اًسفن

 ىف اًدسفم نوكي نأ امإو .لوتقملل دلاوب سيل ءائفاکم

 ا وأ «مهنادبأ وأ «سانلا نايدأل هداسفإب «ضرألا

 ال نيذلا عدبلا ىلإ ةاعدلاو «نيبراحملاو نيدترملا رافكلاك

 نمم «مهوحنو قيرطلا عاطق كلذكو .لتقلاب الإ مهرش فكني
0 

 ةجح اهعم ىقبي ال يتلا تبا اشر رتاج دو
 «(َكِلَذ ِرْنَب سانلا نم :يأ «مُهْنَم | 2 نإ رن دحأل
 ضرألا يف ةماقتسالل بجؤملا ءةجحلل عطاقلا نايبلا

 نيذلا لسرلا ةفلاخمو «يصاعملاب لمعلا يف كورت

 .ججحلاو تانيبلاب اوؤاج

 ۳۲-٠٤ :تايآلا ءةدئاملا ةروس ريسفت -ه

 0 اا

 هک دث تابا شر ھت اج دقو ایی
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 رج امل (75 ۳۳)

 َرِهيِدْيَأ لَكَ وأ الصب وأ 2 نأ اداس ٍِضْنَأْلا ىف

 ىف رح هَل كلل ضَرأْلا ترم اوني وأ داخ نِ مُلا
 لَم نم ابات تیل لإ ه نع فاد رخال يف َمُهَلَ دل
 هلل نوبراحملا محد روفع ہللا ےک ًاوملعاف 9 اورد نأ

 «ضرألا يف اودشفأو «ةوادعلاب هوزراب نيذلا مه ءهلوسرو

 .لبسلا ةفاخإو «لاومألا ذخأو «لتقلاو رفكلاب

 «قيرطلا عاطق ماكحأ يف ةميركلا ةيآلا هذه نأ روهشملاو

 مهنوبصغيف «يداوبلاو ىرقلا يف سانلل نوضرعي نيذلا
 كولس نم سانلا عنتميف «مهنوفيخيو «مهنولتقيو «مهلاومأ
 . كلذب عطقنتف ءاهب مه يتلا قيرطلا

 - مهيلع دحلا ةماقإ دنع - مهلاكنو مهءازج نأ هللا ربخأف

 .رومألا هذه نم دحاو مهب لعفي نأ

 عطاق لك نأو «رييختلا ىلع كلذ له :نورسفملا فلتخاو

 رومألا هذه نم ةحلصملا هآر ام «هبئان وأ مامالا هب لعفي قيرط

 بسحب نوكت مهتبوقع نأ وأ .ظفللا رهاظ اذهو ؟ةروكذملا

 ةيالا هيلع لدت امك ءاهلباقي طسق اهل ةميرج لكف «مهمئارج
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 97 نوع 00
 اوعسلو ٌملوُسَرَو هلأ نورا َنِذَل طر



 سداسلا ءزجلا

 اوذخأو اولتق نإ مهنأو . EE SE اهتقفاومو اهتمكحب

 عدتريو ءاوزتخيو اورهتشي ىتح «مهبلصو مهلتق متحت الام
 نإو .طقف مهلتق متحت الام اوذخأي ملو اولتق نإو . مهريغ

 نم مهلجرأو مهيديأ عطقت نأ متحت ءاولتقي ملو الام اوذخأ

 ملو سانلا اوفاخأ نإو . ىرسيلا لجرلاو ىنميلا ديلا «فالخ

 نووأي نوكرتي الف «ضرألا نم اوفن ءالام اوذخأ الو اولتقي
 هللا يضر سابع نبا لوق اذهو .مهتبوت رهظت ىتح دلب يف
 نیم الا ضعت يف ف الا ىلع «ةمئألا نم ريثكو «هنع

 ةحيضف :يأ 4[يّدلا ىف ُيْرِح ْرُّهَلط لاكنلا كلذ
 قيرطلا عطق نأ اذه لدف 4 ٌةْيِظَع ُباَدَع َةَرخآْلا يف َرُهَلَول راعو

 .ةرخآلا باذعو ايندلا ةحيضفل بجوم «بونذلا مظعأ نم

 هذه مظع نأش اذه ناك اذإو .هلوسرلو هلل براحم هلعاف نأو

 لبسلا نيمأتو «نيدسفملا نم ضرألا ريهطت نأ ملع «ةميرجلا

 نم «سانلا ةفاخإو .لاومألا ذخأو «لتقلا نع «قرطلاو

 «ضرألا يف حالصإ هنأو «تاعاطلا لجأو تانسحلا مظعأ

 . ضرألا يف داسفإ هدض نأ امك

 ءالؤه نم : يأ مَع ردن نأ لبق نم اات تیرا الإ
 .نيبراحملا

 ناك ام هنع طقسيف :يأ هِي روح هللا كلأ اسلا

 قح نمو . . يفنلاو ا «بلصلاو لا عم « هلل

 ناك نإف .ملسأ مث اًرفاك براحملا ناك نإ ءاّضيأ يمدآلا

 «لتقلا نم هنع طقسي ال ىمدآلا قح نإف < ءاّملسم براحملا

 دعب - براحملا ةر نأ ىلع الا مرقم لو .لاملا ذخأو

 كلذ ىف ةمكحلاو .اًئيش هنع طقست ال اهنأ - هيلع ةردقلا

 1 .ةرهاظ

 يف دحلا ةماقإ نم عنمت «هيلع ةردقلا لبق ةبوتلا تناك اذإو

 ةردقلا لبق ءاهلعف ْنَم بات اذإ - دودحلا نم اهريغف «ةبارحلا

 :یلوآ باب نیت = ةياع

 ةو هَ اَوُعَتْبأَو هلأ وقتا اوما حبلا اهات ("5)

 هدابعل هللا نم رمأ اذه #« وحلق ڪک فيليبس يف اوڈھلجو

 نم رذحلاو «هللا ىوقت نم ناميالا هيضتقي امب «نينمؤملا

 هنكمي ام ةياغ لذبيو ءدبعلا دهتجي نأب كلذو «هبضغو هطخس

 بلقلا يصاعم نم « هلا هطخسي ام بانتجا يف «رودقملا نم

 ىلع“ هللاب نيعتسيو .ةنطابلاو ةرهاظلا «حراوجلاو ناسللاو

 .هباذعو هللا طخس نم كلذب وجنيل ءاهكرت

 «هيدل ةوظحلاو ءهنم برقلا : يأ *ةَريِسَرْلا هيل أَوْعَمْباَو

 ءهيفو هل بحلاك «ةيبلقلا هضئارف ءادأب كلذو .هل بحلاو

 ةاكزلاك :ةيندبلاو .لكوتلاو ةبانالاو ءءاجرلاو فوخلاو

Yor 4-0 تايآلا قدئاملا ةروس ريسفت: -٥ 

 عاونأ نم ءاهوحنو ةالصلاك كلذ نم ةبكرملاو .جحلاو

 ملعلاو لاملاب قلخلا ىلإ ناسحالا عاونأ نمو ءركذلاو ةءارقلا

 . هللا دابعل حصنلاو «ندبلاو «هاجلاو

 برقتي دبعلا لازي الو . هللا ىلإ برقت لامعألا هذه لكف

 عمسي يذلا هعمس ناك هبحأ اذإف . هللا هبحي ىتح هللا ىلإ اهب

 يتلا هلجرو ءاهب شطبي يتلا هديو ءهب رصبي يذلا هرصبو «هب
 .ءاعدلا هل هللا بيجتسيو ء[اهب] ىشمي

 اا هايل ةيرثملا تاداقلا هن نار ف نمع 3
 «لاملاب نيرفاكلا لاتق يف دهجلا لذب :وهو ءهليبس يف
 لكب « هللا نيد رصن يف يعسلاو «ناسللاو «يأرلاو ءسفتنلاو

 لضفأو «تاعاطلا لجأ نم عونلا اذه نأل .دبعلا هيلع ردقي ام

 .تابرقلا

 ىلوأو ىرحأ هريغب مايقلا ىلع وهف «هب ماق ْنَم نآلو
 متيغتباو «يصاعملا كرتب هللا متيقتا اذإ 4در لمل
 ءاغتبا هليبس يف متدهاجو «تاعاطلا لعفب « هللا ىلإ ةليسولا

 .هتاضرم

 ةاجنلاو ءبوغرم بولطم لكب رفظلاو زوفلا وه حالفلاو
 . ميقملا ميعنلاو «ةيدبألا ةداعسلا هتقيقحف . بوهرم لك نم

 ٍضرأْلا ىف ان رمل تا و اوردَك ییا لا ۷۳

 ليف ام ِةَمِقْلا موي ٍِباَذَع َنِم وب ودق مم ملو ایج

 مه امو راسلا نم اوج ر نأ تود ه يا ُكاَدَع م ذي

 لاح ةا نع نلعب ر كانك لو ا كرير
 نم اودتفا ول مهنأو «عيظفلا مهلآمو ةمايقلا موي هللاب نيرفاكلا

 الو «مهنم لب ام هعم هلثمو اًبهذ ضرألا ءلمب هللا باذع

 «ميلألا باذعلا الإ قبي ملو «تاف دق ءادتفالا لحم نأل ءدافأ

 هيف نوثكام مه لب ءاّدبأ هنم نوجرخي ال يذلا مئادلا عجوملا

 دادم رس

 ر

 اب ارج ايديا اوعطقاف هَ

 ه0

 هلل نأ لن دا © مح دونَ هلأ اإ كَ

 لكي نمي نیو ان نم بر ضرالاو ا

 هريغ لام ذخأ ْنَم وه :قراسلا ُريِرَق ِءْنَّس لڪ ع هاو
 ةبجوملا بونذلا رئابك نم وهو .هاضر ريغب «ةيفخ مرتحملا

 يف وه امك «ىنميلا ديلا عطق وهو «ةعينشلا ةبوقعلا بترتل
 . ةباحصلا ضعب ةءارق

 هدي تعطق قرس اذإف . عوكلا نم قالطالا دنع ديلا دحو

 .مدلا فقيف قورعلا دسنتل تيز يف تمسحو «عوكلا نم
 :هجوأ ةدع نم ةيآلا هذه مومع تديق ةّنْسلا نكلو



 سداسلا ءزحلا

 زرحو «زرح نم ةقرسلا نوكت نأ دب ال هنإف ءزرحلا : اهنم

 عطق الف زرح ريغ نم قرس ولف .ةداع هب ظفحي ام :لام لك

 . هيلع

 عبر وهو «اًباصن قورسملا نوكي نأ دب ال هنأ :اهنمو

 نود قرس ولف .امهدحأ يواسي ام وأ «مهارد ةثالث وأ «رانيد

 . هيلع عطق الف كلذ

 ظفل نإف .اهانعمو ةقرسلا ظفل نم ذخؤي اذه لعلو

 كلذو .هنم زارتحالا نكمي ال هجو ىلع ءيشلا ذخأ «ةقرسلا»

 ةقرس كلذ نكي مل زرحم ريغ ناك ولف . اًررحم لاملا نوكي نأ

 . ةيعرش
 . هفاتلا رزنلا ءيشلا يف ديلا عطقت ال نأ اًضيأ ةمكحلا نمو

 اًصصخم ىعرشلا ريدقتلا ناك ءريدقتلا نم دب ال ناك املف

 ۰ .باتکلل
 «لاومألل ظفح كلذ نأ «ةقرسلا يف ديلا عطق يف ةمكحلاو

 نإف .ةيانجلا هنم تردص يذلا وضعلا عطقيلو ءاهل طايتحاو
 هدي عطقت :ليقف داع نإف .ىرسيلا هلجر تعطق قراسلا داع

 . تومي ىتح سبحي : ليقو «ىنميلا هلجر مث «ىرسيلا
 قراسلل ءازج عطقلا كلذ : يأ كاَبَسَك امي ءاَرَج# :هلوقو

 . سانلا لاومأ نم هقرس امب

 «هريغلو قراسلل اًبيهرتو اًليكنت :يأ 4ا ني الكت

 . اوقرس اذإ نوعطقيس مهنأ - اوملع اذإ - قارسلا عدتريل

 . قراسلا عطقف مكحو زع ارك رع ساو
 هلا ل هيم بوسي هلأ تق ّمُلَصأَو هملظ دعب نم با یم

 لامعألا حلصأو «بونذلا كرتف بات نمل رفغيف ميجر ع

 فرصتي «ضرألاو تاومسلا كلم "هلل نأ كلذو . بويعلاو

 ةرفغملاو «ةيعرشلاو ةيردقلا فيراصتلا نم ءاش امب امهيف

 ةغساولا هتمحرو هتمكح هتضتقا ام بسحب «ةبوقعلاو

 عوز رم ي يس سل کچ ر اے ص تم ل الس حم

 بو مهيولف نِمؤت رل مههاوفأي انما اولاق ترزذلا نم ِرْفْكْلا
 دع 2 ر
 r دوا و مدا ل 0 a 2 0 هت
 كونأت رجاء موق نوع بذڪلل نوعلَمس اودا نزلا
 و ل وج. طع يع ےک چ e م عبس ا 02 مس م 1 ر و رو

 ر ِء 6 2 هودخف اذنه رشيتوأ نإ تولوق ءايضاوم دعب ْنِم مكلا نوفر
 ترم <11 نلف تنسف هلل دري نمو اورذحاف هون نإو 2 E E عع وف ےک ھا ےک لس

 وک دع ا2 ل سارع جرا رع ےک ےک هسا ا 2 3 >2 8
 ف عطب ن هللا درب رل نبذلا ت جلو يش هلل
 ا ا سوم
 توعّمس م کک ع َوَرْخأْل - ايذلا
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 تاك 3 بم هو
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 مساع ر ماب و
 َنمْؤُمْلاِ کيو آمَو كاد قب ئم تووہ ت هلل مك > ایف

 ا

 يلا تولا 5 کت روو ىده ایف َةَنَرَوَتلا الرا اإ ه

 تك نم طفح امي ُراَبحَْلاَو َنببَرلاَو اداه بال اوُمَلْسَ
 و نوسخا سالا أوّسْحَت الق أ دش ِهْيَلَع ًاوناكَو هَ

 ْمُه هوا ها لأ آمي مکی مل سو البق تک کا ارن
 دتشي قلخلا ىلع هصرح ةدش نم ايب لوسرلا ناك نورك
 هللا هدشرأف .رفكلا ىلإ عجري مث «ناميالا رهظي نمل هنزح

 نإف .ءالؤه لاثمأ ىلع نزحي الو ىسأي ال هنأ ىلإ «یلاعت

 نإو ءاوعفني مل اورضح نإ .ريفنلا يف الو ريعلا يف ال ءالؤه
 .اودقفي مل اوباغ

 SS مهمل تفرع يحلل ا تلاقاابلو

 نإف مهبول نموت لو رههفأب انما الق تلا نيل
 «نينمؤملا نم اًدودعم ناك ْنَم «مهيلع نزحيو ىسؤي '''نيذلا
 . اًتطابو اًرهاظ نونمؤملا مهو

 نإف ءاودتريو مهنيد نع ءالؤه عجري نأ .هلل اشاحو



 سداسلا ءزجلا

 هبحاص هب لدعي مل «بولقلا هتشاشب تطلاخ اذإ ناميإلا

 . الدب هب غبي ملو «هريغ

 ٍبِذَكْلِب وعسل دوهيلا :يأ اودا يا ڪيو
2 
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 نودلقمو نوبيجتسم :يأ 4دا رك َنِرَحاَ روم نوم
 .يغلاو لالضلاو بذكلا ىلع مهرمأ ينبملا «مهئاسؤرل

 «كنع اوضرعأ لب كأ زلط نوعوبتملا ءاسؤرلا ءالؤهو
 نع ملكلا فيرحت وهو «لطابلا نم مهدنع امب اوحرفو
 ءاهدصق الو هللا اهدارأ ام «ظافلألل ناعم بلج يأ «هعضاوم

 ىلإ ةاعدلل نوداقنملا ءالؤهف .قحلا عفدلو «قلخلا لالضإل

 لوقع ال «بذك لكب نوتأي نيذلا «لاحملل نيعبتملا ءلالضلا

 ةياغ يف مهنأل «كوعبتي مل اذإ اًضيأ لابت الف .ممه الو مهل

 .هب ىلابي الو هل هبّؤي ال صقانلاو ءصقنلا

 ادات هوو دل نإو ودم اده شیوا نإ وویل
 عابتا الإ مهل دصق ال .كيلإ مهتمكاحم دنع مهلوق اذه :يأ

 : ىوهلا

 مكحلا اذهب دمحم مكل مكح نإ :ضعبل مهضعب لوقي

 هب مكل مكحي مل نإو .همكح اولبقاف «مكءاوهأ قفاوي يذلا

 ىوهت ام عابتاو ةنتف اذهو .كلذ ىلع هوعباتت نأ اورذحاف

 . سفنألا
 2 f A ا و أ
 4ایس هلآ تري مل کلین نم مت هلا درب نمو

 نَم یری هلآ کک تبا نم یر ال كتا :ىلاعت هلوقك

 I N E نأ كنك دري رل َنِدلا كيتكوأ»
 ناك نم نإ ىلع: كلذ لف: ندب نيني ردم كلف
 نإ هنأو ءهاوه عابتا ءيعرشلا مكحلا ىلإ مكاحتلاب هدوصقم

 مدع نم كلذ نإف ءطخس هل مكحي مل نإو «يضر هل مكح

 ءهب يضرو «عرشلا ىلإ مكاحتو مكاح ْنَم نأ امك .هبلق ةراهط
 نأ ىلع لدو .بلقلا ةراهط نم هنإف ءهفلاخ وأ هاوه قفاو

 ديشر لوق لك ىلإ عاد ربكأ وهو «ريخ لكل ببس بلقلا ةراهط
 .ديدس لمعو

 يف رهو راعو ةحيضف :يأ «ُئْرِخ ايل يف َرْهَت»
 .رايجلا طخسو رانلا وه # ٌةيِظَع ادع وَرَ

 :يأ ةباجتسا عمس ءانهه عمسلاو «ٍبِذَكْلإ َنوُعكَس
 لوقلا ىلإ مهاعد نمل اوباجتسا نأ «مهلقعو مهنيد ةلق نم

 .بذكلا

 ىلع هنوذخأي امب «مارحلا لاملا : يأ بحمل لَآ

 .قحلا ريغب يتلا بتاورلاو تامولعملا نم مهماوعو مهتلفس

 .مارحلا لكأو «بذكلا عابتا نيب اوعمجف

Yoo 54-4تايآلا .ةدئاملا ةروس ريسفت ١: -٥ 

 يف ريخم تنأف 4َمهَتَع سَعَأ وأ يب محك كوبا نیل

 فنصلا اذه مكاحت دنع - هنإف «ةخوسنم هذه تسيلو . كلذ

 «مهنيب مكحلا نع ضرعي وأ «مهنيب مكحي نأ نيب ريخي - هيلإ
 نوكي نأ الإ «يعرشلا مكحلا يف مهل دصق ال هنأ ببسب

 . مهئاوهأل اًتفاوم

 هلاح نم ملعي «ملاع ىلإ مكاحتمو تفتسم لكف اذه ىلعو

 . مهل ءاتفالا الو مكحلا بجي مل «ضري مل هيلع مكح نإ هنأ

 نول :لاق اذهلو «طسقلاب مكحي نأ بجو مهنيب مكح نإف

 ءءادعأو ةملظ اوناك ولو ىتح «َنِِسْفُملا بح هنأ َّنِإ طفلا
 . مهنيب مكحلا يف لدعلا نم كلذ كعنمي الف

 «سانلا نيب مكحلا يف طسقلاو لدعلأ ةليضف نايب اذه يفو

 .هبحي ىلاعت هللا نأو

 اف ٌةسروَتلا هدو كتوم َفِيَرل : مهل اًبجعتم لاق مث

 - هبجويو ناميالا هيضتقي امب نيلماع نينمؤم اوناك ول - مهنإف

 «مهيديأ نيب يتلا ةاروتلا يف يذلا هللا مكح نع اوفدصي مل

 . مهءاوهأ قفاوي ام كدنع اودجي نأ مهلعل

 ءاّضيأ مهدنع امل قفاوملا هللا مكحب مهنيب تمكح نيحو

 . اضيأ هوضتري ملف «هنع اوضرعأ لب «كلذب اوضري مل
 مهعينص اذه نيذلا 4«َكَيَكْوأ [مَوظ :ىلاعت لاق

 نييرح اوسيلو «نينمؤملا بأد اذه سيل :يأ *«َننمْوُمْلاِباٍ
 ماكحأ اولعجو «مهءاوهأ مهتهلآ اولعج مهنأل .ناميإلاب

 . مهئاوهأل ةعبات ناميإلا

 ةالصلا هيلع نارمع نب ىسوم ىلع 4ًَ الرا آَنإ»
 نم مصعيو «قحلاو ناميإلا ىلإ يدهي «ىّدَه اين مالسلاو

 ةريحلاو لهجلا ملظ يف هب ءاضتسي 4ٌةْوَو9 ةلالضلا
 َدَقْلَو# :ىلاعت لاق امك «تاوهشلاو تاهبشلاو .كوكشلاو

 14 كرد E N قول كي
 اياضقلا يف دوهيلا :يأ ءاوداه نيذلا نيب 8 مع

 هرماوأل اوداقناو هش «اوُمَلْسَأ ذَا يَا ىواتفلاو

 نم هللا ةوفص مهو «مهريغ مالسإ نم مظعأ مهمالسإ نيذلا
 .دابعلا

 اودتقا دق «مانألل ةداسلاو ماركلا نويبنلا ءالؤه ناك اذإف

 نم لذارألا ءالؤه عنم يذلا امف ءاهفلخ اوشمو اومتئاو اهب

 فرشأ اوذبني نأ مهل بجوأ يذلا ام ؟اهب ءادتقالا نم «دوهيلا

 . مهنم : ب يف(١)



 ه :ةيآلا ةدئاملا ةروس ريسفت -ه ۲0٦ سداسلا ءزجلا

 E 7 قالب الب رهاظ لمع لبقي ال يذلا يب دمحمب ناميالا نم اهيف ام
 مهل معن ؟كلذ يف مامإ مهل له ؟ةديقعلا كلتب الإ «نطابو
 ب مهبصانمو مهتساير ةماقإو ‹فيرحتلا مهبأد ةمئأ

 لالضلا ةمئأ كعلوأ «لطابلا راهظإو ‹قحلا نامتکب لكأتلاو

 . رانلا ىلإ نوعدي نيذلا

 ةاروتلاب مكحي كلذكو : : يأ «ُراَبحَخْلاَو 58 ويسيرلاوإ# :هلوقو

 نيلماعلا ءاملعلا : يأ نيينابرلا نم نيدلا ةمكأ اوداه نيذلل

 مهعم نوكلسيو «ةيبرت نسحأب سانلا نوبري نيذلا «نيملعملا
 . نيقفشملا ءايبنألا كلسم

 «مهلاوقأب ىدتقي نيذلا رابكلا ءاملعلا :يأ رابحألاو

 «سانلا نيب

 . مهممأ نيب قدصلا ناسل مهلو «مهراثآ قمرتو

 اوُظِفِحُمَسُأ امي قحلل قفاوملا مهنم رداصلا مكحلا كلذو
 هللا نأ ببسب :يأ ادهش هع اڪ و هلل بک نم عسر رر

 ةنامأ وهو «هيلع ءانمأ مهلعجو «هباتک ىلع مهظفحتسا

 «نامتكلاو ناصقنلاو ةدايزلا نم هظفح مهيلع بجوأ «مهدنع

 .هملعي ال نمل هميلعتو

 اميفو «هيف مهيلإ عوجرملا مهنإ ثيحب ؛هيلع ءادهش مهو
 مل ام ملعلا لهأ لمح دق ىلاعت هللاف .هنم سانلا ىلع هبتشا

 ال نأو .اولمح ام ءابعأب مايقلا مهيلع بجيف «لاهجلا هلمحي

 ال نأو .لسكلاو ةلاطبلا ىلإ دالخالاب «لاهجلاب اودتقي

 ءركذلا عاونأ نم «ةرصاقلا تادابعلا درجم ىلع اورصتقي

 رومألا نم كلذ وحنو «موصلاو «جحلاو «ةاكزلاو ءةالصلاو

 و ا

 مهيلع امب مايقلاب نوبلاطم مهنأ امكف ملعلا لهأ امأو

 ام ىلع مهوهبنيو سانلا اوملعي نأ نوبلاطم مهنإف «مهسفنأ

 I Ey NS aE «مهنيد رومأ نم هيلإ نوجاتحي

 .مهبر نوشخي لب سانلا اوشخي ال نأو اهعوقو رثكي يتلاو

 قباب اورم الو نوُمَحأَو سالا اوست القل :لاق اذهلو
 عاتم لجأل ءلطابلا '”اورهظتو «قحلا اومتكتف الي اَ
 نم وهف «ملاعلا اهنم ملس اذإ تافآلا هذهو .ليلقلا ايندلا

 «ميلعتلاو ملعلا يف داهتجالا همه نوكي نأب «هتداعسو «هقيفوت

 هدهشتساو «ملعلا نم هعدوأ “ام هظفحتسا دق هللا نأ ملعيو

 سانلا فوخ هعنمي الو «هبر نم افئاخ نوكي نأو «هيلع
 ىلع ايندلا رثؤي ال نأو .هل مزال وه امب مايقلا نم مهتيشخو

 . نيدلا

 ريغ «ةلاطبلل اًدلخم نوكي نأ ملاعلا ةواقش ةمالع نأ امك

 هلمهأ دق .هيلع ظفحتسا امب لابم الو ءهب رمأ امب مئاق

 ذخأو ءهماكحأ يف ىشترا دق ءايندلاب نيدلا عاب دق .هعاضأو

 کوما نو تحس نوكأ یز کلا وعنكم
 س رو <> < رو روم
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 كومان کب روزت
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 @ نوفل کیک هلأ لرمي مڪر

 . ةلاعجو ةرجأب الإ هللا دابع مُلعي ملو «هيواتف ىلع لاملا
 اًظح عفدو ءاهرفك «ةميظع ةنمب هيلع هللا َّنَم دق اذهف

 المعو «اًعفان اًملع مهللا كلأسنف .هريغ هنم اًمورحم ءاّميسج

 . ميرك ايءالب لك نم «ةيفاعلاو وفعلا انقزرت نأو ءالبقتم
 مكحو «نيبملا قحلا نم نأ َلَرنَأ آمي ركي رل نمو

 ُمُه کوا ةدسافلا هضارغأ نم ضرغل «هملعي يذلا لطابلاب
 ءرفكلا لهأ لامعأ نم هللا لزنأ ام ريغب مكحلاف 4َنُرفكْل

 .هزاوجو هلح دقتعا اذإ كلذو «ةلملا نع لقني اًرفك نوكي دقو

 دق ءرفكلا لامعأ ةريبك نوكي دقو

 .ديدشلا باذعلا هلعف نم قحتسا

 نيملاب تريملاَو سْفّنلاب َسْفّنلا نأ ايف مع 1 0

 ضاَصِق 0 سلا يلو ندا تلا ضال لَو

 ا a SS َتَفَّدَصَت نس

 E هذه ديل ُمُه َكِيَكوأ
 ءاوداه نيذلل اوملسأ نيذلا نويبنلا اهب مكحي ءةاروتلا يف

 ام باوصلا لعلو (لطابلا نورهظتو قحلا نومتكتف) :لصألا يف )١(

 .امب :ب يف )١( .تبثأ

 الفل

> 525 

A72وخت لک ءآَرَش  

 نمو «بونذلا رئابك نم .



 سداسلا ءزحلا

 - سفنلا نأ اهيف مهيلع بجوأ هللا نإ .رابحألاو نوينابرلاو

 علقت نيعلاو .ةأفاكملاو دمعلا طرشب سفنلاب لتقت - تلتق اذإ

 هذه لثمو .نسلاب عزني نسلاو «نذألاب ذخؤت نذألاو «نيعلاب

 نودب اهنم صاصتقالا نكمي ىتلا فارطألا نم ءاههبشأ ام

 ١ . فيح

 . لعف امك هب لعفُي نأ : صاصتقالاو € صاي ورجل

 هحرج لثم اًحرج حراجلا نم صتقا ءاّدمع هريغ حرج ْنَمف
 ملعيلو . اًممعو اًضرعو ءالوطو ءاًعضومو ءاّدح ‹ حورجملل
 . هفالخب انعرش دري مل ام ءانل عرش انلبق نم عرش نأ

 امو سفنلا يف «صاصقلاب :يأ «وب دص نمم
 هل تبثو «ىنج نمع افع نأب «حورجلاو فارطألا نم اهنود

 . هلبق قحلا

 افع يمدآلا نأل «يناجلل ةرافك : يأ 401

 ةرافكو .هقح نع وفعلاب ىلوأو قحأ ىلاعت هللاو .هقح نع
 نم ىلع وأ «هيلع ىنج نمع افع امك هنإف «ىفاعلا نع اًضيأ

 .هتايانجو هتالز نع وفعي هللا ناف «هب قلعتي

 لاق «َنوُمِيطلا ْمُه كيكو ها لأ آمي مگ رل سوا
 نود قسفو ءملظ نود ملظو «رفک نود رفك «سابع نبا

 هلعف دنع ةريبك ةميظعو «هلالحتسا دنع ءربكأ ملظ وهف . قسف

 . هل لحتسم ريغ

CR جرم نبأ ىسيعب مهرتاء لع ع ايكو # (VED 
 د ر روا سس حس مروا لو کو

 هيدي نيب امل اقدصمو رودو ىده هيف ليال ةا وتل نم هيدي

00 2 0 6 
 لزنآ س ليال رها و ه قس ةر شو 2

 : يأ *تثِسَتْل اذ كي هَ لنا امي مک رل نمو وف م

 «ةاروتلاب نومكحي نيذلا ءنيلسرملاو ءايبنألا ءالؤه انعبتأو
 اهاقلأ يتلا هتملكو هللا حور «ميرم نبا ىسيع انلوسرو اندبعب

 دهاش وهف «ةاروتلا نم هيدي نيب امل اقدصم هللا هثعب . ميرم ىلإ

 ديؤمو «قدصلاو قحلاب «ءةاروتلا نم هب ءاج املو ىسومل

 رومألا رثكأ يف هل قفاومو «هتعيرشب مكاحو «هتوعدل
 ش . ةيعرشلا

 «ماكحألا ضعب يف فخأ مالسلا هيلع ىسيع نوكي دقو

 صعب مُكَل لحلو : ليئارسإ ينبل لاق هنأ هنع ىلاعت لاق امك
 . 4مم مرح ىلا

 هيف# ةاروتلل ممتملا ميظعلا باتكلا ليال ُهَبََو

 نم حلا نيبو« ملا طارصلا ىلإ يدع روو ىده
 اهل ةداهشلاو اهتيشتب بروما نم هْيَدَي ىب امي اًكَيَصُمَو# لطابلا

 نوعفتني نيذلا مهنإف 4َنيِتَْمَنِل َةَظِعْوَمَو ىد ةقفاوملاو

 .قيلي ال امع نوعدتريو «ظعاوملاب نوظعتيو «یدهلاب

oV تايآلا «ةدئاملا ةروس ريسفت ٤٦-٠٠: -٥ 

  12 a xقوام 2
 ا م مص ہور صا اک ی ص ركل سس چ م ر یا ر

 نم ویکی نیب ام اق د صم جم نبا یسیعب مهر لع انيفقو

 ور ص اگ ب مو و A هس اس ر ر ر

 َنيباَمِلاَق رصمو رونو ىده هيف ليجي إلا هنا ءو رولا

 راسم + ل اال و ت و ج ص

 ذو ) نقلا هَ ظِعَوَم نشو ةللرولا مددت

 نا کاتر © ® ترسل مكي هاه
 مدرس ٤ مص ےس کک دي م کک ص ص

 ةيقل تحل < رساملاقدصم

 عرس رے رو ل +
 اجاهنمو ةعرش

 د تح للم ب ا و
 الرا

 2 ل هب - :
Za 

 تیر تلاد )و
 نع لوفي فاو هل

 مین ها دراما معاف اولو ناک كيم لَآ اًمضْعب

 e كَ مورو ذ ضع
  fق و يا ر ر مساس وے ہے 9

 نونو و وق امكَح هلآ نی نسج نمو نوب لهآ )©(

 ديقتلا مهمزلي :يأ 4دب هنأ ّدَرَأ امي ٍليجنإلا لمآ ٌوَمَِلَول

 لنآ آَمب ب مُكحَنَي رل نَمَو# . هنع لودعلا مهل زوجي الو يداك

 . توتا مه كيلو ها

 ديدي تب امل اًكْدَصُم قحنأب بكا َكْلِ اترا (۰-)

 ع لو لا لر تب رقت متا ع يع اويو بڪ نم
 اًهْنِمَو ةَعْرْي + كم انتج يي کلا نم كج نع مكاو
 اشسا دتا امف واب نككلو دیو م أ ےس
 ل د تک يي امي مڪر ولا لا تريلا

 کلوش نأ ٌمُهَرَدَحََو مه ءآَوهَأ بي الو هَ هنأ لأ امی ہن

 ا

ll 1 

5 03 
 سا

 E“ مج
Eضعي مصب نأ هلأ در انآ  

 e E تن رتيتل نو و
 كَل الراو :ىلاعت لوقي 4و اك لآ ني نح
 . اهلجأو بتكلا لضفأ «ميظعلا نآرقلا وه يذلا بلآ

 يف قحلا ىلع المتشمو ءقحلاب الازنإ :يأ « قحلاب»
 # بتكحلا نم ِهّْيَدَي تريب امل اًفّدَصُم# هيهاونو هرماوأو هرابخأ
 هعئارشو ءاهرابخأ هرابخأ تقباطو ءاهقفاوو ءاهل دهش هنأل

 . اهربخل اًقادصم هدوجو راصف هب تربخأو . اهعئارش رابكلا

€ 
 نأ



 سداسلا ءزجلا

 بتكلا هيلع تلمتشا ام ىلع المتشم : يأ 4 ِهيَع ع اًنِميِهمو#

 وهف .ةيسفنلا قالخألاو ةيهلالا بلاطملا يف ةدايزو «ةقباسلا
 ثحو «هب رمأف بتكلا هب تءاج نج لك دب يذلا باتكلا

 . هيلإ ةلصوملا قرطلا نم رثكأو «هيلع
 وهو .نيقحاللاو نيقباسلا أبن هيف يذلا باتكلا وهو

 تضرع يذلا ماكحألاو ء«ةمكجلاو مكحلا هيف يذلا باتكلا

 امو ءلوبقملا وهف قدصلاب هل دهش امف «ةقباسلا بتكلا هيلع

 الإو «ليدبتلاو فيرحتلا هلخد دق «دودرم وهف درلاب هل دهش
 ل ا لا

 يذلا يعرشلا مكحلا نم أ لر آمي مهيب مكححأت#

 : يأ يكل ي 14ج انَع هةر حبت لول . كيلع هللا هلزنأ

 اًمع الدب «قحلل ةضراعملا ةدسافلا مهئاوهأ عابتا لعجت ال

 .ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا لدبتستف «قحلا نم كءاج

 4ابن ةر انلعج ممألا اهيأ ركي المج ليل
 فالتخاب فلتخت يتلا عئارشلا هذهو «ةتسو اليبس : يأ

 اهلكو «لاوحألاو ةنمزألا ريغت بسحب ريغتت يتلا يه ءممألا

 يتلا رابكلا لوصألا امأو . اهتعرش تقو يف لدعلا ىلإ عجرت

 يف عرشتف < فلتخت ال اهنإف ءنامز لك يف ةمكحو ةحلصم يه

 . عئارشلا عيمج

 ال ءةدحاو ةعيرشل اًعبت 4 ُهَدِحو دن ْمُكَلَمَجَل ها ءس ب

 . اهمدقتم [ال]و اهرخأتم فلتخي

 فيك رظنيو مكربتخيف دا٤ 1م يف موا نكلد»
Eلا  

 ةمأ لكف مالا عي نيقاكلا لخت هب قيلي ام دحأ

 «َتْيَحْلا وقتا :لاق اذهلو ءاهريغ قبس ىلع صرحت
 ضرف لكل ةلماشلا تاريخلا نإف ءاهولمكأو اهيلإ اورداب :يأ

 اهلعاف ريصي ال «هدابع قوقحو هللا قوقح نم «بحتسمو

 :نيرمأب الإ ءرمألا ىلع اًيلوتسم «هريغل اًقباس
 ضرعيو «اهتقو ءيجي نيح ةصرفلا زاهتناو ءاهيلإ ةردابملا

 .هب رومأملا هجولا ىلع ةلماك اهئادأ ىف داهتجالاو ءاهضراع

 لوأ يف اهريغو ةالصلا ءادأل الا نلف ةيآلا هذهب لدتسيو

 ئزجي ام درجم ىلع دبعلا رصتقي ال نأ يغبني هنأ ىلعو ءاهتقو
 0-0 ةبجاولا رومألا نم تادابعلا نم اهريغو ةالصلا يف

 ل ا وا يتأي نأ

 .قبسلا اهب
 مهلك «ةقحاللاو ةقباسلا ممألا ميج اسي ْمُكْعِحْرَم هللا لإ

 هيف رک اپ كَم هيف بير ال مويل هللا مهعمجيس

 لمعلاو قحلا لهأ بيثيف ء«لامعألاو عئارشلا نم 4 نوم

 ٤۸-٠٥۳ :تايآلا «ةدئاملا ةروس ريسفت 0 دسم <ةهم

 .ءيسلا لمعلاو لطابلا لهأ بقاعيو «حلاصلا

 اهنإ : ليق يتلا يه ةيآلا هذه € ر آمي اب ميني محا ناو

 اهنأ حيحصلاو 4 َْيَتَع سا وأ أ يب مكا :هلوقل ةخسان

 نيب ريخم ولي هنأ ىلع لدت ةيآلا كلت نأو «ةخسانب تسيل
 مكاحتلاب مهدصق مدعل كلذو ءهمدع نيبو «مهنيب مكحلا

 . قحلل
 امب مهنيب مكحي هنإف «مكح اذإ هنأ ىلع لدت ةيآلا هذهو

 هللا نأ مدقت يذلا طسقلا وهو .ةّئُسلاو باتكلا نم هللا لزنأ

 نايب ىلع اذه لدو لب لاب مب مْكَحََم َتْنَكَح نوا :لاق
 اهنإف «ماكحألا نم هللا هعرش ام وه هتدام نأو ءطسقلا

 روج وهف كلذ فلاخ امو «طسقلاو لدعلا ةياغ ىلع ةلمتشملا

 .ملظو

 ةدشل مهئاوهأ عابتا نع يهنلا ررك 4َمُهَءآوْهَ مَنَ لول
 وهو «ىوتفلاو مكحلا ماقم يف كلذ نألو .اهنم ريذحتلا

 ال نأ هيف مزلي امهالكو .هدحو مكحلا ماقم يف اذهو ءعسوأ

 نأ ْمُهَرَدَحَو## :لاق اذهلو «قحلل ةفلاخملا مهءاوهأ عبتي

 « مهب رارتغالاو كايإ : يأ كِل هلا لأ ام عب نع کلو

 راصف .كيلإ [سلا] لزنأ ام ضعب نع كودصيف كونتفي نأو

 ضرفلاو بجاولا قحلا كرت ىلإ الصوم اًببس مهئاوهأ عابتا
 . هعابتا

 كلذ نأ « َْعَم#» قحلا لقا كعابتا نع اولو نۆ

 نإف ود ضع مب نأ# ديري هللا نأو مهيلع ةبوقع
 ىلتبي نأ تابوقعلا مظعأ نمو «ةلجآو ةلجاع تابوقع بونذلل

 ني اريك لو هقسفل كلذو «لوسرلا عابتا كرت هل نيزيو دبعلا

 هللا ةعاط نع جورخلاو قسفلا مهتعيبط : يأ نوفل سالا

 .هلوسر عابتاو

 مهضارعإو مهيلوتب نوبلطيفأ : يأ نون يهل مكَحَنأط
 ىلع هللا لزنأ ام فلاخ مكح لك وهو «ةيلهاجلا مكح كنع

 ْنَمْف .ةيلهاجلا مكح وأ هلوسرو هللا مكح الإ مث الف .هلوسر

 ملظلاو لهجلا ىلع ينبملا يناثلاب يلتبا لوألا نع ضرعأ

 ىلاعت هللا مكح امأو .ةيلهاجلل هللا هفاضأ اذهلو «يغلاو

E EMىدهلاو . 

 يذلا وه نقوملاف 4كوب مر اك لل ي نسا نوال
 E a ا تام

 .هعابتا - اًعرشو القع - نيعتي هنأو «ءاهبلاو نسحلا نم

 eT ماثلا لعلا وم نيقيلاو
 هيَ ئرصتلاو دولا اود ال اونما بدلا اا (09-ه١1)

  rدع سس ھر 0
 مُوَقْلا ىه ال هل َّنِإ منن منو كي موب نمو ضَعب هآيلزأ مصعب



 لاس ا هبي و لا کر ص س 7

 هاب ومس نزلا الوم ايما ٤ لآ 5 0 تيت مشن ن أويس

 دشري رَ أوُحَبْصأَك معآ تطبع کم ما مطل َدَهَج
 ىراصنلاو دوهيلا لاوحأ مهل نّيب نيح نينمؤملا هدابع ىلاعت
 مهضعب نإف .ءايلوأ مهوذختي ال نأ «ةنسحلا ريغ مهتافصو

 ْنَم ىلع ادي نونوكيو مهنيب اميف نورصانتي ضعب ءايلوأ
 ىلع ءادعألا مهنإف ءءايلوأ مهوذختت ال متنأف .مهاوس

 مهدوهجم نم نورخدي ال لب «مكرضب نولابي الو .ةقيقحلا
 اذهلو ميا ره حك مدرو الف < دفا ىلغااكيش
 بجوي ماتلا يلوتلا نأل 4 نم من كي موت سول : لاق

 مث ءريثكلا ىلإ وعدي ليلقلا يلوتلاو .مهنيد ىلإ لاقتنالا

 . مهنم دبعلا نوكي ىتح ءائيشف اًنئيش جردتي

 ءملظلا مهفصو نيذلا : يأ 4َتيِيَِطلأ ٌمَقْلأ ىِدَهَي ال هلأ نإ

 «كوعبت ام ةيآ لكب مهتتج ولف .نولوعي هيلعو «نوعجري هيلإو
 نأ ربخأ .مهيلوت نع نينمؤملا هللا ىهن املو .كل اوداقنا الو

 5 ذي تي كرف :لاقف .مهيلاوت ةفئاط «ناميالا يعدي نمم

 نإ :نولوقي «ناميإ فعضو .قافنو كش : يأ شرم مهبول

 نوكت : يأ ةا انَسيِحُت نأ ىت اننإف ةجاحلل مهايإ انيلوت
 انل اذإف «مهل ةرئادلا تناك اذإف «ىراصنلاو دوهيلل ةرئادلا

 لاق «مالسالاب مهنم نظ ءوس اذهو ءاهنع اننوئفاکی دي مهعم

 يذلا #ىتتلاب أي نأ هلأ ىَسَم# :-ءيسلا مهنظل اًدار - ىلاعت

 مهرهقيو «ىراصنلاو دوهيلا ىلع مالسالا هب هللا زعي

 رفظ نم نوقفانملا هب سأيي دنع ني ٍرْمَآ وأ# نوملسملا

 : يأ «أوُرسأ آم لع أُحيَصْيَمال «مهريغو دوهيلا نم نيرفاكلا
 الب مهرضو مهنم ناك ام ىلع تیت مَآ فل اورمضأ
 مالسإلا هب هللا رصن يذلا حتفلا لصحف «مهل لصح عفن

 مهل لصحو اومدنف «نيرفاكلاو رفكلا هب لذأو «نيملسملاو

 مولع اا يتلا

 يف نيذلا ءالؤه لاح نم نيبجعتم ايما َنِذَلأ لوقو

 کمک می ! مسيل َدَهَج هاي اوس بل لوما : ضرم مهبولق

 مهنإ :تاديكأتلا عاونأب هوظلغو «مهفلح اودكأو اوفلح : يأ

 .ةالاوملاو ةبحملاو ةرصنلا نم همزلي امو «ناميالا يف مكعمل
 يذلا مهديك راصو بورسأ ام نيبتو «هورمضأ ام رهظ

 لطبف ءالطاب - هلهأو مالسالاب هونظ يذلا مهنظو «هوداك

 ثيح 4ير ْأوُحَبْصاَا ايندلا يف مهلا تلطبو مهديك
 .باذعلاو ءاقشلا مهرضحو «مهدوصقم مهتاف

 2م نعل دوم ي ie مم سچ
 هلل یتا ٌفوسف ءىئيد نع مکن دتر م اوما يذلا او 26:0

 64 :ةيآلا ةدئاملا ةروس ريسفت -ه

 ر وعم ر رو

 ىف توهج نيرفكلا لع ٍدَرِمَأ َنينِمْؤْمْلا لع اذا هوب ويو مهب روع

 سَو هاو اک نم دهب رکا لش کلک حبك هنزل 126 ال هلأ ليس

 نع دتري ْنَم هنأو «نيملاعلا نع ينغلا هنأ ىلاعت ربخي مي

 اًدابع هلل نأو «هسفن رضي امنإو ءاّئيش هللا رضي نلف هنيد

 ميحرلا نمحرلا لفكت دق «نيقداص اًلاجرو «نيصلخم
 ءاقاصوأ قلخلا لمكأ مهنأو «مهب نايتالاب دعوو «مهتيادهب

 هللا نأ مهتافص لجأ ءاًقالخأ مهنسحأو ءاّسوفن مهاوقأو

 اهب معنأ ةمعن لجأ يه دبعلل هللا ةبحم نإف توب يم

 اًدبع هللا بحأ اذإو هيلع اهب هللا لضفت ةليضف لضفأو «هيلع

 تاريخلا لعفل هقفوو «ريسع لك هيلع نوهو «بابسألا هل رسي

 .دادولاو ةبحملاب هيلإ هدابع بولقب لبقأو «تاركنملا كرتو

 ةعباتمب فصتي نأ دب ال هنأ «هبرل دبعلا ةبحم مزاول نمو
 عيمجو هلامعأو هلاوقأ م ءاتطابو اًرهاظ للي لوسرلا

 کب نوعیت هلا نوت رسک نإ ٌلُقألل : ىلاعت لاق امك «هلاوحأ

 ها

 برقتلا نم دبعلا رثكي نأ دبعلل هللا ةبحم "مزال نم نأ امك
 ثيدحلا يف يب يبنلا لاق امك «لفاونلاو ضئارفلاب هللا ىلإ

 امم ّيلإ بحأ ءيشب يدبع ّىلإ برقت امو» : هللا نع حيحصلا

 ىتح لفاونلاب ّيلإ برقتي [يدبع] لازي الو «هيلع تضرتفا
 يذلا هرصبو «هب عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف نأ

 ءاهب يشمي يتلا هلجرو ءاهب شطبي يتلا هديو «هب رصبي
 .«هنذيعأل ينذاعتسا نئلو «هنيطعأل ينلأس

 نإف «هركذ نم راثكالاو «ىلاعت هتفرعم هللا ةبحم مزاول نمو

 نإو «ةدوجوم ريغ لب ءاّدج ةضقان هللاب ةفرعم نودب ةبحملا
 هللا بحأ اذإو «هركذ نم رثكأ هللا بحأ ْنَمو ءاهاوعد تدجو

 . للزلا نم ريثكلا هل رفغو «لمعلا نم ريسيلا هنم لبق اًدبع

 مهف 4َنرْفَكْلا لع رع َنِمْؤمْلا َلَع ولو مهنأ مهتافص نمو
 مهقفرو مهنيلو «مهل مهحصنو مهل مهتبحم نم ةلذأ نينمؤملل

 يذلا ءيشلا برقو «مهبناج ةلوهسو مهب مهتمحرو «مهتفأرو

 ءهتايآل نيدناعملا لاب نيرفاكلا ىلعو «مهنم بلطي

 ىلع مهمئازعو مهممه تعمتجا دق ةزعأ - هلسرل نيبذكملا

 راصتنالا هب لصحي ببس لك يف مهدهج اولذبو «مهتاداعم

 . مهيلع
 ابر نمو ووفق ني مّتْعطَتْسأ ا مل اشيأر» ا

 . 4 مكَردَمَو ۾ هلأ ودع 5 توبه ٍلّيَحْل

 ةظلغلاف ببب 2 راتكلا لع هدأ :ىلاعت لاقو

 .مزاول :ب يف (۱)



 سداسلا ءزجلا

 دبعلا قفاويو «هللا ىلإ دبعلا برقي امم هللا ءادعأ ىلع ةدشلاو

 مهتوعد ةدشلاو مهيلع ةظلغلا عنمت الو «مهيلع هطخس يف هبر

 «مهيلع ةظلغلا عمتجتف «نسحأ يه يتلاب يمالسالا نيدلا ىلإ

 دئاع هعفنو مهتحلصم نم نيرمألا الكو «مهتوعد يف نيللاو

 . مهيلإ

 مهلاوقأب .مهسفنأو مهلاومأب لأ يس ىف توده
 مهبر اضر نومدقي لب ريال َدَمَرل نفاع الر# مهلاعفأو

 ةوق ىلع لدي اذهو «نيقولخملا مول ىلع همول نم فوخلاو
 ضقتنت «ةمهلا فيعض بلقلا فيعض نإف «مهمئازعو مهممه

 يفو «نيلذاعلا لذع دنع هتوق رتفتو «نيمئاللا مول دنع هتميزع

 ميدقتو قلخلا ةاعارم نم اهيف ام بسحب «هللا ريغل دَّعَت مهبولق

 ريغل دبعتلا نم بلقلا ملسي الف هللا رمأ ىلع مهمولو مهاضر
 . مئال ةمول هللا يف فاخي ال ىتح ءهللا

 «ةليلجلا تافصلا نم مهيلع هب َّنم امب ىلاعت مهحدم املو
 - ريخلا لاعفأ نم ركذي مل امل ةمزلتسملا «ةيلاعلا بقانملاو

 ءمهسفنأب اوبجعي الئل ؛هناسحإو مهيلع هلضف نم اذه نأ ربخأ

 ملعيلو «هلضف نم مهديزيل كلذب مهيلع َّنم يذلا اوركشيلو
 كلذ :لاقف ياخ هيلع سل اا لضف نأ مهريغ

 لضفلا عساو : يأ عي ٌعِسو هلو اک م هبتْوُي هللا لص

 عسويو «ءيش لك هتمحر تمع دق «ننملا ليزج .ناسحالاو

 نمب ميلع هنكلو «مهريغل نوكي ال ام «هلضف نم هئايلوأ ىلع
 الصأ هتلاسر لعجي لعجي ثيح ملعأ هللاف «هيطعيف لضفلا قحتسي

 . اًعرفو

 هالا ومي يأ اوما ياو ٌمْلوْسَرَو هلأ متلو 4 )٥« ٥٦)
 aT ب سل

 بح نف اونماء او ورو هلأ لوس نمو © 7
 2 ول

 کر مهو وكل نونو

 ىراصنلاو دوهيلا نم رافكلا ةيالو نع ىهن امل *تْوْبَِمْلا مه هَ

 ىلاعت ربخأ «نيبملا نارسخلا هنأ مهيلوت لآم ركذو «مهريغو

 :لاقف هتحلصمو كلذ ةدئاف ركذو «هيلوت نيعتيو بجي ْنَم

 «ىوقتلاو ناميالاب كردت هللا ةيالوف 4ُمُلوُسَرَو هلأ ميو اإل

 يلو وهف هلل الو ناک ْنَمو ءاّيلو هلل ناك اّيقت اتمؤم ناك ْنَم لكف

 «هال وت ْنَم يلوت كلذ مامت ناك هلوسرو هللا ىلوت ْنَمو ءهلوسرل
 اوصلخأو ءاتطابو اًرهاظ ناميالاب اوماق نيذلا نونمؤملا مهو

 ءاهتالمكمو اهضورفو اهطورشب «ةالصلا مهتماقإب دوبعملل
 . مهنم اهيقحتسمل مهلاومأ نم ةاكزلا اولذبو «قلخلل اونسحأو

 ةادأف «نوليلذ هلل نوعضاخ :يأ 4َنوُمِكَر مهول :هلوقو

 ىلع لدت #اوثما“ نيَو ملوسرو هلأ ملو اإ :هلوق يف رصحلا

 ةيالو نم يربتلاو «نيروكذملا ىلع ةيالولا رصق بجي هنأ
 . مهريغ
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 6© َنيِنِمْؤَم م نإ اوقتاو يور فل وک ةن بكل

 َنِدَلاَو ُهلوُسَرَو هللا لوب نمو## : لاقف ةيالولا هذه ةدئاف ركذ مث

 نيفاضملا بزحلا نم هنإف : يأ 4 نوبِلَمْلا ره هلآ بح ل اونا

 مهل نيذلا «نوبلاغلا مه هبزحو «ةيالوو ةيدوبع ةفاضإ هللا ىلإ

 مه اكس نول :ىلاعت لاق امك ءةرخآلاو ايندلا يف ةبقاعلا

 تل
 هبزح نم راصو « هللا رمأب ماق نمل ةميظع ةراشب هذهو

 ةمكحل نايحألا ضعب ىف هيلع ليدأ نإو . ةبلغلا هل نأ ءهدنجو

 قدصأ ْنَمو «راصتنالاو ةبلغلا هرمأ رخآف «ىلاعت هللا اهديري

 . اليق هللا نم

ERYيلو اوره کید اودا يذلا ادخن ال اوما لا  

 مس نإ هلأ اونو ةيزأ داملا یب ني بتكلا ووا لا ني
 هي وق هناي كلل الو اوره اودا قولا لإ حيد الو © نما

 دوهيلا نم باتكلا لهأ ذاختا نع نينمؤملا هدابع ىهني دَ
 «مهنولوتيو «مهنوبحي «ءايلوأ رافكلا رئاس نمو ىراصنلاو
 ضعب ىلع مهنونواعيو «نينمؤملا رارسأ “مهل نودبيو

 )١( مهيلإ نودبيو :أ يفو «ب يف اذك .



 سداسلا ءزجلا

 نم مهعم ام نأو «نيملسملاو مالسالا رضت يتلا .مهرومأ

 . مهتاداعم ىلع مهثحيو «مهتالاوم كرت مهيلع بجوي ناميالا

 «هرماوأ لاثتما يه يتلا « هللا ىوقتل مهمازتلا كلذكو

 . مهتاداعم ىلإ مهوعدت امم هرجاوز بانتجاو

 نوفلاخملا رافكلاو نوكرشملا هيلع ناك ام كلذكو

 هايإ مهذاختاو «نيملسملا نيد يف مهحدق نم «نيملسملل

 يه يتلا ةالصلا اًصوصخ «هراغصتساو هراقتحاو ءاّبعلو اوزه

 . مهتادابع لجأو «نيملسملا رئاعش رهظأ

 مدعل كلذو ءاّبعلو اوزه اهوذختا اهيلإ اودان اذإ مهنإ

 اهب فصتت يتلا لئاضفلا عيمج نم ربكأ اهنأ اوملعلو <«

 صولا
 مهتاداعم ةدشو رافكلا لاح !نونمؤملا اهيأ - متملع اذإف

 000 اذه دعب مهداعي مل نمف - مكنيدلو مكل

 رفكلاب حدق وأ « هيف حدق نمب ب يلابي ال هنو « صيخر هدنع

 .ءيش ةيناسنالاو ةءورملا نم هدنع سيل هنأو «لالضلاو

 امو ؛قحلا نيدلا هنأو ءاّميق اًئيد كسفنل ىعدت فيكف

 هب رخسو ءاّبعلو اوزه هذختا ِنَم ةالاومب ىضرتو «لطاب هاوس
 ىلع جييهتلا نم هيف اذهو ؟قمحلاو لهجلا لهأ نم «هلهأبو

 می یدال نم لكل مىلعم وهام میر

 نأ لإ و ا 2 00 )1۳-0۹(
 م م ل مع

 ديلا لزنأ امو

 را عي لم ےک بيت ےک کک اق م 3

 اإ ٠ نیلا لوس نع لاو 063 م كيك تمل ةبعو راكم

 اا امي دلع لاو دي اجر دق مق رنکلا الحد دقو انما اَوْلاَق ْمُحوُءاَج

 تسلا ولاَ نو لاو رثالا ىفة شيل من ایک كرو ٠ تكي
 ديرك ع اک ت صويمل مهله الول © َنوُلَمْحَي 0

 اهيأ اي نُ : يأ «نوُمتصَي أوك اع یی حشا مهيأ دن
 ره الا قيد نإ « مهلا ب «بككلا لاي 0
 هيلع حدملا يغبني رمأب حدق هيف مهحدق نإو «قحلا نيدلا

 نو لم نم لأ امو الإ ٌلنَأ امو هاب اتما نأ لإ ام نوقم له#

 « هللاب انناميإ الإ بيعلا نم مكدنع انل له :يأ 4َنْوْمِيَس رك

 «نيرخأتملاو نيمدقتملا هئايبنأبو ءةقحاللاو ةقباسلا هبتكبو

 ؟قساف رفاك هنإف «ناميالا اذهك نمؤي مل ْنَم نأ مزجن اننأبو
 عيمج ىلع تابجاولا بجوأ وه يذلا اذهب انم نومقنت لهف

 !!؟نيفلكملا

 « هللا ةعاط نع نوجراخ :يأ «نوقساف مكرثكأف اذه عمو

 - نوقسافلا اهيأ - مكل ىلوأف «هيصاعم ىلع نوئرجتم
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 وعجم وک ووو ص م

 موق نار کلرک ر واوره اهو دخ ةو لهدا دلو

 ءلالا نوم قنَتله بنك الها لق ل توقعي
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 وا وے 20 و د ص

 2 بوو كلذ نمر مكن

 2ك ا ر ےس ر سل س صر صر س ر وو 0

 كيوت وغلا دبعو رزاأأو ةدرقلا مهم لعجو دل

 مصر س وچ انک

 مبدا © یت ا عرس
 20060011 دعها تاو وباسم >2 جرام جھ اولو ص

 ياع هللآو ولي ا وجرح دق مهو رن اولخ د دقو

 ا
 تورا مهدي وک 9€ ومعي ام س 9 1 رو 1

 اکا کیل تسلا مھ ا دقاق نیابت

 اونیو موعد دل كاتم یدو تاکو اچو کشب
 6 اا 506 هر حسا و الع شتم مار ا ا

 ©« كرَديبز لوما کد قفين اتط اًديلبأ اقا

 7 م ا e کک زو کک س نب ا ۴ - 5108 وحس

 ا ا و كويسة مم

 مر واضعا
 ور و
 نوعسنو

 7102 رس ر روم

 ةكاهاَقْطَأ بر رحل ارات وقوم مل

 ل

 - قسفلا نم نوملاس متنأو ءمكبيع ناك ولف «توكسلا

 0 ا ا

 مهنأ نودقتعي مهنأ يضتقي نينمؤملا يف مهحدق ناك املو

 اوناك ام ةعانش نع اًربخم «مهل ل :ىلاعت لاق ءرش ىلع
 لزنتلا عم ءانيلع هيف متمقن يذلا «َكلَد ني ركب مكا لَه هيلع
 4دم تیر هتمحر نع هدعبأ : يأ ا مل نمط مكعم
 َدَبَعو زالو ةدرقلا منم َلَمَجَو» ةرخآلاو ايندلا يف هبقاعو
 وهف هللا نود نم دبع ام لكو «ناطيشلا وهو 4 ترشا

 . توغاط

 466 ر ةحيبقلا لاصخلا هذهب نوروكذملا كيرا
 «مهنع هللا يضرو ‹مهنم بيرق هللا ةمحر نيذلا نينمؤملا نم

 اذهو «نيدلا هل اوصلخأ مهنأل «ةرخآلاو ايندلا يف مهباثأو

 كلذكو «هباب ريغ يف ليضفتلا لعفأ لامعتسا باب نم عونلا
 . ليبسلا دصق نع دعبأو : يأ ليلا وس نع ُلَصآَو# : هلوق

 كاوُنَسَد َدَتل مه «و» اًركمو اًقافن انماء لاق واج ادو

 مهجرخمو مهلخدمف وب اوُجَرَح دق مهول رفكلا ىلع نيلمتشم
 ءءالؤه نم رشأ لهف «نونمؤم مهنأ نومعزي مهو رفكلاب



 سداسلا ءزحلا

 E ۱۱٩ م ال

 اهريخ «مهلامعأب مهيزاجيف وسي اوا اب ُدَلَعأ هو
 .اهرشو

 هدابع يف مهحدقل اًراصتنا «مهبياعم ددعي ىلاعت رمتسا مث

 وعر دوهيلا نم : يأ مي ايك رو :لاقف «نينمؤملا

 ةقلعتملا يصاعملا نوردابيو «نوصرحي : يأ ددل ونال يف
 .نيقولخملا ىلع ناودعلاو قلاخلا قح يف

 درجمب فتكي ملف «مارحلا وه يذلا # تحل هلڪو #

 «هيف نوعراسي مهنأ رب ربخأ ىتح «كلذ نولعفي مهنأ رابخإلا

 بح ىلع ةلوبجم مهسفنأ نأو ‹مهرشو مهثبخ ىلع لدي اذهو

 ةلاعلا تاماقملا مهسفنأل نوعدي مهو اذه «ملظلاو يصاعملا

 . مهيف حدقلاو «مهل مذلا ةياغ يف اذهو نوم أوناك ام ستی
 دكار ثلا ميو نع راتلو تورلا مهل الولا»

 «سانلا عفنل نودصتملا ءاملعلا مهاهني اله :يأ 4 َّتَحّشل

 يتلا يصاعملا نع - ةمكحلاو ملعلاب مهيلع هللا َّنَم نيذلا

 هللا ةجح موقتو «لهجلا نم مهدنع ام لوزيل ءمهنم ردصت

 :مهيلع
 مهل اونيبي نأو «مهيهنو سانلا رمأ مهيلع ءاملعلا نإف

 رشلا نم مهنوبهريو ريخلا يف مهنوبغريو «يعرشلا قيرطلا
 . نمضي أوك ام کیل

 0 0 ا كش ونت هلأ ذي دولا 00 55)

 5 تكرَديرلو قب ني لف ناتطوسبم هادی لب

 ا ةت ةن م هير ا ت ےک
 بع ا ُهَّسَأَو ماس الآ ىف َنوَعَسيَو هيأ اَهَأَمْطَ ِبْرَحَدِ اان ادو

 بع يكن اواو اونم - بتڪلا ّلهَأ نأ ولو © َيِدِيْفُمْل

 يبدل رولا أوماقأ مهن ولو © ميعّتلأ ٍتَنَج هتد ماس د

 مهم هلا تت نمو هتوف نم م الكل مَ نم مهلا لزااو

eةلاقم نع ىلاعت ربخي َدولَمَعي  
 هلأ دي دوپلا تلاقو# : لاقف < فا يستمر طمع او

 .ربلاو «ناسحالاو ريخلا نع : يأ هول

 سنجب مهيلع ءاعد اذهو اولا ب ايو يِدَل كّلغط

 مدعو لخبلاب ميركلا هللا فصول نمضتم مهمالك نإف «مهتلاقم

 . مهيلع اًقبطنم فصولا اذه ناك نأب مهازاجف «ناسحإإلا

 ,هللاب اًنظ مهأوسأو ءاناسحإ مهلقأو «سانلا لخبأ اوناكف

 راطقأ تألمو «ءيش لك تعسو يتلا هتمحر نع هللا مهدعبأو

 ٌقفني ناتطوسبم هادي لب# :لاق اذهلو «يلفسلاو يولعلا ملاعلا

OEىلاعت هنإف «دارأ امم هعنمي عنام الو دلع رجع  
 نأ دابعلا رمأو «يويندلاو ينيدلا هناسحإو «هلضف طسب دق
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 54-55 :تايآلا ءةدئاملا ةروس ريسفت -ه ضخ

 باوبأ مهسفنأ ىلع اودسي ال نأو «هدوج تاحفنل اوضرعتي

 اعمب هناسحإ
 تاقوألا عيمج يف هريخو «راهنلاو ليللا ءاحس '''هاديف

 ءاّريسأ كفيو ءاّريقف ينغيو ءاّمغ ليزيو «اًبرك جرفي «راردم

 بيجيو ء«اًلئاع اًريقف يطعيو ءالئاس بيجيو ءاّريسك ربجيو
 «هلأسي مل ْنَم ىلع معنيو «نيلئاسلل بيجتسيو «نيرطضملا

 هريخ لب «اًيصاع هريخ نم مرحي الو «ةيفاعلا بلط نم يفاعيو

 حلاصل قيفوتلاب هئايلوأ ىلع دوجيو ءرجافلاو ربلا هيف عتري

 هدوج نم يهو «مهيلإ اهفيضيو ءاهيلع مهدمحي مث «لامعألا
 هكردي ال ام لجآلاو لجاعلا باوثلا نم اهيلع مهبيثيو

 عيمج يف مهب فطليو ءدبعلا لاب ىلع رطخي الو «فصولا

 مقنلا نم مهنع عفديو «ناسحإلا نم مهيلإ لصويو «مهرومأ
 دابعلاب يتلا معنلا لك ْنَم ناحبسف «هنم ريثكب نورعشي ال ام

 يصحي ال ْنَم كرابتو «هراكملا عفد يف نورأجي هيلإو «هنمف

 ال ْنَم ىلاعتو «هسفن ىلع ىنثأ امك وه لب «هيلع ءانث دحأ

 الإ ءاقب الو مهل دوجو ال لب «نيع ةفرط همرك نم دابعلا ولخي
 . هدوجب

 قيلي ال ام ىلإ هبسنو «هبر نع هلهجب ىنغتسا نَم هللا حقو
 مهوحنو «ةلاقملا كلت نيلئاقلا دوهيلا هللا لماع ول لب «هلالجب

 يف اوقشو ءاوكلهل ءمهلوق ضعبب «مهلاحك هلاح نمم

 ملحي ىلاعت وهو «لاوقألا كلت نولوقي مهنكلو «مهايند

 .مهلمهي الو «رهلهميو «حفصيو «مهنع
 اط كير نم كلِ لر ا erg کدو :هلوقو

 ركذلا نوكي نأ .'"'دبعلا ىلع تابوقعلا مظعأ اذهو 4 کر
 «حورلاو بلقلا ةايح هيف يذلا «هلوسر ىلع هللا هلزنأ يذلا

 ةنم ربكأ وه يذلا «نيرادلا حالفو «ةرخآلاو ايندلا ةداعسو

 ءاهلوبق ىلإ ها بجوت «هدابع ىلع اهب هللا نتما

 اذه لثمل نوكت نأ ءاهيلع هلل اًركشو ءاهب هلل مالستسالاو

 «هرفك ىلإ رفكو هنایغط ىلإ نايغطو «هيغ ىلإ يغ
 ءاهايإ هتدناعمو ءاهل هدرو ءاهنع هضارعإ ببسب كلذو

 . ةلطابلا هبشلاب اهل هتضراعمو
 .نوفلآتي الف ملأ مو لإ صَل دملا مهب الأول

 مل لب «مهتحلصم اهيف ةلاح ىلع نوقفتي الو «نورصانتي الو

 موي ىلإ مهلاعفأب نيداعتم «مهبولق يف نيضغابتم اولازي
 . ةمايقلا

 هلهأو مالسالا اهب اوديكيل برن ات دو امل

 ع ةدايز

 .دبعلا ىلع تابوقعلا نم مظعأ اذهو :ب يف (۲) .هديف :ب يف )١(



 سداسلا ءزجلا

 4ا اَمآَتْطأال مهلجرو مهليخب اوبلجأو ءاوداعأو ءاودبأو
 «نودجيو نودهتجي :يأ اداس ضل es . مهيلع نيملسملا راصتناو «مهدونج قرفتو ؛مهنالذخب
 ىلإ ةوعدلاو «يصاعملا لمعب «ضرألا يف داسفلاب نكلو
 .مالسالا يف لوخدلا نع قيوعتلاو «لطابلا مهنيد

 ءضغبلا دشأ مهضغبي لب 4َندِيفُملا بِي ال هال
 . كلذ ىلع مهيزاجيسو

 اََقَّتأَو انماء بتكلا 0 نأ لول 0 لاق مث]

 همرك نم اذهو چويلا تج هلك مادي مَع انرَدَكَل
 مهلاوقأو 0 0 «هدوجو

 هتكئالمو هللاب اونمآ ول مهنأو «ةبوتلا ىلإ مهاعد «ةلطابلا

 مهنع رّمكل «يصاعملا اوقتاو ءهلسر عيمجو «هبتك عيمجو

 يتلا «ميعنلا تانج مهلخدألو «تناك ام تناك ولو ؛مهتائيس

 .نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت ام اهيف

 يأ # َمِيَز علا لأ امو لينال َةروتلا امف مَن ولو

 نمو «مهثحو هللا مهبدن امك ءامهيهاونو امهرماوأب اوماق

 ايب دمحمب ناميالا نم «هيلإ ''[اوعد] امب ناميالا امهتماقإ
 مهبر اهلزنأ يتلا ةميظعلا ةمعنلا هذهب اوماق ولف «نآرقلابو
 نمو رهو نم اولكأل» مهب ءانتعاللو مهلجأل : يأ «مهيلإ

 مع رطمألو «قزرلا مهيلع هللا ًردأل :يأ * ٌرِهلْمَيَأ ت

 ّلْهَأ نأ ولو :ىلاعت لاق امك .ضرألا مهل تبنأو ءءامسلا

 . 4 ضرأْلاَو يامل ني ٍتكَرَب ميل احتفل اوقتاو أنما ةعَرُْل

 ةلماع : يأ «ٌةَدِصَتَفُم ٌهَْأال باتكلا لهأ نم : يأ 4ْمُهْنْي#

 آم مهم م رش کو # طيشن الو يوق ريغ المع < «ليجنالاو ةاروتلاب

 ا امأو «ريثكلا مهنم ء ءيسملاو : يأ 4 َنوُلمَعَي ام

 . مه ام ليلقف

 مولا ىِدبي ال هلأ َّنِإ سالا نم كْمِصمَي هاو ةتلاسر تحلب ام

 رماوألا مظعأب هايي دمحم هلوسرل هللا نم رمأ اذه 4َنِفكْل

 رمأ لك اذه يف لخديو « هيلإ هللا لزنأ امل غيلبتلا وهو ,اهلجأو

 «لاوقألاو «لامعألاو ءدئاقعلا نم الب هنع ةمألا هتقلت

 «غيلبت لمكأ ةي غلبف «ةيهلالا بلاطملاو «ةيعرشلا ماكحألاو

 ىتح «نييمألا لاهجلا مّلعو ءرّسيو ءرّشبو ءرذنأو ءاعدو
 ءهبتكو «هلعفو «هلوقب ءّْلبو «نيينابرلا ءاملعلا نم اوراص

 .هلسرو
 ل هيلع هتمأ لد الإ ريخ قبي ملف

 نم مهدعب نمف «ةباحصلا نم ةمألا لضافأ غيلبتلاب هل دهشو

 .نيملسملا لاجرو «نيدلا ةمئأ

 ٦۸۰٦۷ :ناتيآلا «ةدئاملا ةروس ريسفت -ه ۳
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 67 نوشقياقرفو او د ڪار مقا ۍوهتال

 امل كبر نم كيلإ لزنأ ام غلبت مل :يأ كْلَمَْم ل نإو»
 .هرمأ تلثتما امف : يآ داسر تّ

 هللا نم ةمصعو ةيامح هذه سالا نم كلْمصَعَي ُهَأَو#

 ميلعتلا ىلع كصرح نوكي نأ يغبني هنأو «سانلا نم هلوسرل

 مهيصاون نإف ؛نيقولخملا نم فوخ هنع كينثي الو «غيلبتلاو
 «نيبملا غالبلا كيلع امنإ تنأف ‹كتمصعب لفكت دقو « هللا ديب

 الإ مهل دصق ال نيذلا نورفاكلا امأو «هسفتلف ىدتها نمف

 ببسب ريخلل مهقفوي الو ءمهيدهي ال هللا نإف مهئاوهأ عابتا

 مم یک 9 E نم ا ل مو لالو

 1 ١ وتلا لع ساب الك رکو ایت تیر نم كيل
 *» :مهلطابب اًنلعمو «مهلالض ىلع اًيدانم باتكلا لهأل

 E ءةينيدلا رومألا نم ءى ىلع

 قحب الو «متقدص مكباتكو مكيبنب الو

 )١( ملعأ هللاو «تبثأ ام باوصلا لعلو (ايعد) لصألا يف .



 ٠۹-۷١ :تايآلا ءةدئاملا ةروس ريسفت -ه ٤ سداسلا ءزحلا

 ٌعيِسَمْل وه هل ت ولات تلا ٌرتَك دق (076- 2 . متدمتعا لصأ

 هَل ا يَ هَل دبع َليوَيَسِإ ني ُحيِسَمْلا َلاَدَو ا نبأ نيمئاق امهولعجت :يأ «َلِيإْلاَو سول اوميق ىح

 تلال ار هلآ وأمر ةا دلع ها مرح دَ لاب كرش نَم . هيلإ ناوعدي ام لكب كسمتلاو ءامهعابتاو امهب ناميالاب

 معنأو «مكابر يذلا 4ير ني مكن َلِأ ا اوميقت 4و
 بجاولاف «مكيلإ بتكلا لازنإ هماعنإ لجأ لعجو «مكيلع
 امب اوموقتو هللا ماكحأ اومزتلتو هللا ركشب اوموقت نأ مكيلع

 .هدهعو هللا ةنامأ نم متلمح

 أَي اك فکر ایف كبر ني كل ا 1 ميت اہک تدلل
 .4َنرْفَكْلا ِرَوَمْلا لَ

 نم یاو نولو أوُداَه تیرلاو ْأوُنَماَء لا ل (19)

 ْمُه الو هلع وح الم اللص َلِمَعَو آلا مولاو ها ماء

 نآرقلا لهأ نم «'”بتكلا لهأ نع ىلاعت ربخي دور
 «دحاو قيرط يف مهتاجنو مهتداعس نأ «ليجنالاو ةاروتلاو
 لمعلاو] ءرخآلا مويلاو هللاب ناميإلا وهو ءدحاو لصأو

 «ةاجنلا هلف ءرخآلا مويلاو هللاب مهنم نمآ ْنَمَف ."”[حلاصلا
 مه الو «ةفوخملا رومألا نم هنولبقتسي اميف مهيلع فوخ الو

 لمشي روكذملا مكحلا اذهو ءاهنم اوفلخ ام ىلع نونزحي
 .ةنمزألا رئ

 ميل آَْلَسْرآَو ٌليورسإ نب لكم اتد قل 071007 )

 ايڪ اير مشا ۍوهت ال امي وشر ماج اڪ السر
 تات دن اوسو ومع ةف بروك الآ اویو © نوني اقیرفو

 a ل

 لي ءرمإ یب کیم اَمْذَحَأ ٌدَقَلا# : یلاعت لوقي (تواَسَم
uمدقت يتلا «هتابجاوب مايقلاو «هللاب ير  

 ليّ ب َىَتِِم هلا دا َدَمْلَو# : هلوق يف اهيلع مالكلا

 . تايآلا رخآ ىلإ ايق َرَكَع ىنا ٌمُهْنِم اَنَقَعَبَو

 ةوعدلاب مهيلع نولاوتي السر َمِهَلِإ آنََسْراَو»
 . دفي ملو مهيف عجني مل كلذ نكلو داشرالاب مهنودهاعتيو

 قحلا نم سس رهت ال امي لوُسَر َمُهََج اڪ

 . ةلماعملا حبقأ هولماعو «هودناعو «هوبذك
 ووو

 ةف وكت لا اوبو © نولي اقيرفو أيدك اًهيِرْه#
 الو اًباذع مهيلع رجي ال مهبيذكتو مهتيصعم نأ اونظ : يأ

 قحلا نع «اوُمسصَو أوُممَه ٠ «مهلطاب ىلع اورمتساو «ةبوقع

 اوبانأو ءهيلإ اوبات نيح هب هلأ بات و مهشعن 4من
 لاحلا ىلإ مهرثكأ بلقنا ىتح «كلذ ىلع اورمتسي مل 4من

 ليلقلاو .فصولا اذهب مني رَ اوُنَصَو اوُمَسل «ةحيبقلا

 # َوُنَمْكي اني بصب هلو مهناميإو مهتبوت ىلع اورمتسا
 .رشف اًرش نإو ريخف اًريخ نإ «هلمعب لماع لك يزاجيف

 اكو وكلت تلات ها كإ أولا نيا رَ ذم ٥ راصصأأ نم
 ے رع ع ر و را رم 52 75 ر e و ويل

E CEAنر  Iتیا  
 ور روا يم رس و عش چ

 رونو هلل لإ توو القأ © مي ل ادع َمُهْنِم ْاوُرَمَك

 ا میرم ت  حيِسَمْلأ ا

 *« تركتزي نأ را دُ ا ل يا يڪ ا

 ٌحيِسيَمْلا َوْه هلآ تل : مهلومي ىراصتلا مك نع ىلاعت ركب
 نم دوهعملا فلاخو «بأ الب مأ نم جرح هنأ ةهبشب ميس نبأ

 . ةيهلإلا ةقلخلا
 هذه يف مهبذك دق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ لاحلاو

 ڪير َقَر هَ دعا لیورسإ :قبلي# : مهل لاقو «ىوعدلا
 لكل ةلماشلا ةيبوبرلا هبرلو «ةماتلا ةيدوبعلا هسفنل تبثأف

 . قولخم
 الو ىسيع ال «نيقولخملا نم اًدحأ هلا كرس نم مَن

 ىّوس هنأل كلذو 4دا ةنوامو َدّنَجْلا هع هلأ مرح دق هريغ

 ةدابعلا .وهو - هل هللا هقلخ ام فّرصو «قلاخلاب قلخلا

 . رانلا يف دلخي نأ قحتساف هل يه نم ريغل - ةصلاخلا

aSوأ للا  

 5 يهز كرا ام نسعي ين كعب
 نم اذهو 4 ةت تلات هلأ تإ اَولاَك نذل ردكم ڏڌ

 : ةثالث ثلاث للا نأ اومعز «مهدنع ةروصنملا ىراصنلا لاوقأ

 . اًريبك اًولع مهلوق نع هللا ىلاعت «ميرمو «ىسيعو هللا
 هذه اولبق فيك .ىراصنلا لوقع ةلق ىلع ليلد ربكأ اذهو

 قلاخلا مهيلع هبتشا فيك ؟ةحيبقلا ةديقعلاو ءءاعنشلا ةلاقملا
 . ؟نيملاعلا بر مهيلع يفخ فيك !؟"”نيقولخملاب

 لإ نم امو# : - مههابشأ ىلعو مهيلع اذار - ىلاعت لاق

 «صقن لك نع هزنم «لامك ةفص لكب فصتم 4ڈی و لإ لإ

 فيكف «هنم الإ ةمعن نم قلخلاب ام «ريبدتلاو قلخلاب درفنم
 اًولع نوملاظلا لوقي اًمع هللا ىلاعت !!؟هريغ هلإ هعم لعجي
 . اًريبك

 سسي تولوق اع وهن ہل نول :هلوقب مهدعوت مث
 اًمع ةبوتلا ىلإ مهاعد مث 4يا ُتاَدَع هتم ارك تيل

0 

 ف :لاقف ءهدابع نع ةبوتلا لبقي هنأ نيبو «مهنم ردص

 .قولخملا : ب يف (۳) . ب شماه نم ةدايز (۲) . باتكلا :ب ىف(١)



 سداسلا ءزجلا

 نم هاضريو هبحي ام ىلإ نوعجري :يأ هلأ لإ
 اوناك اًمع - هلوسرو هللا دبع ىسيع نأبو «دیحوتلاب هلل رارقالا

 ري ع

 توبوتي

 4 رحت روع هاو مهنم ردص ام نع « ةورفْعَتسو# «هنولوقي

 مهمحريو «ءامسلا نانع تغلب ولو «نيبئاتلا بونذ رفغي :يأ

 . تانسح مهتائيس ليدبتو «مهتبوت لوبقب
 ةياغ يف وه يذلا ضرعلاب ةبوتلا ىلإ مهتوعد ردصو

 . لآ لإ توي ن : هلوق يف نيللاو فطللا

 اً :لاقف «قحلا وه يذلا 557 حملا هج روت

 ىأ 4لُسْرلَا سَم نم ْتَلَح دَ ٌلوُسَر الإ َمَيَْرَم أ ٌحيِسَمْل

 نيذلا «نيلسرملا هللا دابع نم هنأ ءهرمأ ىهتنمو «هتياغ اذه

 « هللا هب مهلسرأ ام الإ ءعيرشتلا نم الو ءرمألا نم مهل سيل

 نع هجرخت «مهيلع هل ةيزم ال «هلبق لسرلا سنج نم وهو

 . ةيبوبرلا ةبترم ىلإ ةيرشبلا
 نأ ءاهتياغ اًضيأ اذه :يأ «ٌةَكيِدِسط ميرم ثأر

 «ءايبنألا دعب ةبتر قلخلا ىلعأ مه نيذلإ «نيقيدصلا نم تناك

 لمعلاو «نيقيلل رمثملا عفانلا ملعلا :يه «ةيقيدصلاو

 ىلعأ لب ءةيبن نكت مل ميرم نأ ىلع ليلد اذهو .حلاصلا

 . افرشو اًلضف كلذب ىفكو «ةيقيدصلا اهلاوحأ
 ىلاعت هللا نأل «ةيبن نهنم نكي مل ءءاسنلا رئاس كلذكو

 : ىلاعت لاق امك «لاجرلا يف « «نيفنصلا لمكأ يف ف ةوبنلا لعج

 . مهل ا امو

 نم لسرلاو ءايبنألا سنج نم مالسلا هيلع ىسيع ناك اذإف

 عم ل ىراصنلا امهذختا ءيش يألف .ةقيدص 4 «هلبق

 . ؟ هللا

 امهنأ ىلع رهاظ ليلد <ٌماَسلكلا ٍناَلُكَأب اناكح# :هلوقو
 ماعطلا لإ مدآ ونب ب جاتحي امك ناجاتحم «ناريقف نادبع

ENSو راع ف ضم  Eملو  

 .ديمحلا ينغلا وه هلالا نإف «ءيش 0 اجاتحي

 مهل يَ تي رشا :لاق ناهربلا ىلاعت نّيِب

 ديف الان عمو نقی هناا یال ةخضوتلا و

 «مهئارتفاو مهبذكو مهكفإ ىلع نولازي ال لب «اًئيش مهيف
 ا وو

 الو اص م كني ال ام ولآ ب نود نِي تود دا لق (۷

 :لوسرلا اهب مهل 4ك :يأ كيلا يتلا ره هلا ام
 نيجاتحملا ءارقفلا نيقولخملا نم رود ني ودا ر

 رل ا دشا نم نوعتتو ا هلو ن2: ا كركي ل8 قف
 . عئملاو ءاطغلاو ءعفتلاو

 تاغللا فالتخاب تاوصألا عيمجل © ٌعيِمََسلَأ وه اوو

o ۷٦-۸١ : تايآلا «ةدئاملا ةروس ريسفت -ه 

 7 ا سە .Sr e دص ر سا ا

 یاب ا وچ اكو اعا ت ََث 39 ا

 E ذأ يك ت ا

RE e1  
 20011010 اس حرس

 م

 اودع لوک

 م ساس بيو

 واڪ دفئا كرش ن هَِْإُكَيَر ور هلأ

 ے2 ےک و ا ٥

 ل اا ل نود اإ
 ورور 46 fS م2 رس ر
 تووتیالف ©9 ميا ب ادعم هأورفك ر

 وه رجا ہہ رو و اس وإ حاس حاسس یم 20و

 2ى هنورفهعتسنو هلل ر لل أن

e 

3 

 ا

 و اي ا <

 اکر ونمت ©

 ©9 مل حسو او اعف الو َرَص مک فی OS 2 صرع ف م E س

 بيغلاو «نطاوبلاو رهاوظلاب ملل تاجاحلا ننفت ىلع
 يذلا ىلاعت لماكلاف ةلبقتسملاو ةيضاملا رومألاو «ةداهشلاو

 «ةدابعلا عاونأ عيمجب د درقي نأ قحتسي ب يذلا وه «هفاصوأ هذه

 . نيدلا هل صلخيو

eکک  
 و

 كا يل ٥ ليبتلا ليس نع اكو
 + دي a اا او ا ر و ج ا ا
 اوصع ام كلذ میرم نبأ ىسعو دواد ناس ىلع ليورشإ

 وور را رو ص ر
 ولع ٍركحنُم نع َنوهاتتپ ال أواح ه تودع اار

 E ا

E BOS ردكم نذل 
 2 و هنت نيم عافإ 2
 لاو ۾ هاب تنمو أوناح ولو O ًودلخ مه ياذا فو

 م ابيك کلو يلوا ا اه لإ تقرأ 1
 ت

 چ

 النت ال بتكحلا لاي لفل : ھل هيبنل ىلاعت لوقي توق
 . ىلإ قحلا اودعتتو اوزواجنت ال :يأ يلا يح مڪو يف

 « مهنع هتياكح مدقت ام حيسملا يف مهلوقك كلذو «لطابلا

 الص دق مو وأ ل اًعابتا «خياشملا ضعب يف مهولغكو



 سداسلا ءزجلا

 . مهلالض مدقت : يأ «ُلَبَق نم

 نيدلا ىلإ 3 مهتوعدب نيالا نم ارك اولا

 دبمق يآ للا وس نع اولو هيلع مه يذلا
 ةمئأ مه ءالؤهو «لالضالاو لالضلا نيب اوعمجف «قيرطلا

 .ةيدرملا مهئاوهأ 9-3 نعو «مهتع هللا ا نيذلا لالضلا

 أم أورفكح ندا تلل : ىلاعت لاق مث «ةلضملا مهئارآو

 نايل لعل هللا ةمحر نع اودعبأو اودرُط : يأ 4 َليِدرَسِإ تب

 نأب ءامهرارقإو. امهتداهشب :يأ ٌّمَيَرَم ِنْبَأ ىسِعَو داد
 يم نعللاو رفكلا كلذ اهودناعو «مهيلع تماق دق ةجحلا

 دابعل مهملظو هل مهنايصعب : يأ ودمي اوناَكَو اوس

 بونذلل نإف هللا ةمحر نع مهدعبو «مهرفكل اًببس راص هللا

 .تابوقع ملظلاو

 مهب تعقوأو «تالثملا مهب تلحأ يتلا مهيصاعم نمو

 ومف رڪ نڪ وهاني ال ابا :مهنأ تابوقعلا
 كرتشيف ءاّضعب مهضعب ىهني الو ءركنملا نولعفي اوناك : يأ

 عم ركنملا نع يهنلا نع تكس يذلا «هريغو رشابملا كلذب

 . كلذ ىلع هتردق

 ةفيفخ هتيصعم نأو «هللا رمأب مهنواهت ىلع لدي كلذو
 ءهمراحمل اوراغل مهبرل ميظعت مهيدل ناك ولف «مهيلع

 ةردقلا عم - ركنملا نع توكسلا ناك امنإو ءهبضغل اوبضغلو

 : ةميظعلا دسافملا نم هيف امل «ةبوقعلل اًبِجوم -
 اهرشابي مل نإو ءةيصعم لعف توكسلا درجم نأ :اهنم

 بجي هنإف - ةيصعملا بانتجا بجي امك - هنإف تكاسلا

 . ةيصعملا لعف ْنَم ىلع راكنإلا

 ةلقو «يصاعملاب نواهتلا ىلع لدي هنأ «مدقت ام :اهنمو
 اهب ثارتكالا

 نم راثكالا ىلع ةقسفلاو ةاصعلا ءىرجي كلذ نأ :اهنمو

 ةبيصملا مظعتو ءرشلا دادزيف ءاهنع اوعدري مل اذإ يصاعملا

 كلذ دعب مث ءروهظلاو ةكوشلا مهل نوكيو «ةيويندلاو ةينيدلا

 نوردقي ال ىتح ءرشلا لهأ ةمواقم نع ريخلا لهأ فعضي

 . اًلوأ هيلع نوردقي اوناك ام ىلع

 رثكيو «ملعلا سردني ركنملل راكنالا ''"[كرتب هنأ] : اهنمو
 نم ريثك نم اهرودصو اهرركت عم ةيصعملا نإف ؛لهجلا

 اهنأ نظي - اهل ملعلاو نيدلا لهأ راكنإ مدعو «صاخشألا

 يأو «ةنسحتسم ةدابع اهنأ لهاجلا نظ امبرو «ةيصعمب تسيل
 قئاقحلا بالقناو ؟الالح هللا مّرح ام داقتعا نم مظعأ ةدسفم
 !!؟اًمح لطابلا ةيؤرو سوفنلا ىلع

 تنيزت امبر نيصاعلا ةيصعم ىلع ''”توكسلاب نأ : اهنمو

 ۷۷-۸١ :تايآلا ءةدئاملا ةروس ريسفت -ه ۲٦٦

 أ نا ۱۲۱
 د س جروس اس ور 0

 3 يحل ار يغ مڪڪ نيد ىف

 0 7 م

 أوُلَكَص
 و e 0 5 م مساس حج و سس

 االس کرتا
 م ع 1 السام مە

 نیلا تمل 9 ٍليِبَسلَ دو اوس ا دكس

 یسعو ديوا د ناکسل لع لی رسا ا

 0 تودي اڪڪ وأو صعاب لد مرم ن
 ی وس ےس ہے رص ر نع ياو ا ف

 ل هولعفر ڪم نع توه ات يال اواڪ
 رے م حسو

 دهر یر ق 9€ وَمَن اَكحاَم
 و ا ت ر ص

E ESمشاتل تم  

 9 دودي مش بادل فَ ع طم

 هل !كزنأآَمَو لاو لاي توشي اوناڪ ولو

 توش يق من ام کک يلوا هودا
 ر

 هلا اوما دلل ةودعساَلا دشا دج #4
 2 رو

 َنيِذَّلَل ER ل اشا ردا

 e ناي كلا كس اكرر اك ا
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 ناسنالاف ءضعبب مهضعب ىدتقاو «سانلا رودص يف ةيصعملا

 . اهنمو اهنمو «هسنج ينبو «هبارضأب ءادتقالاب علوم
 ىلاعت هللا صن «ةباثملا هذهب راكنالا نع توكسلا ناك املف

 ء مهئادتعاو مهيصاعمب مهنعل مهنم رافكلا ليئارسإ ينب نأ

 أواك ام شا < يللا ركنملا اذه كلذ نم صخو

 أ يذلا تولو دهن ينكح یک ہوش
EG 

 ءةدساكلا ةعاضبلا هذه 4 شا ره َتَمَدَك ام شلل

 لك هطخسل طخسي يذلا هللا طخس :ىهو .ةرساخلا ةقفصلاو

 مهتملظ دقق «ييظعلا باذعلا يف .مئاذلادولخنلاو يش
 اوملظ دقو «ميركلا ريغ لزنلا اذه مهل تمدق ثيح «مهسفنأ

 . ميقملا ميعنلا اهوتوف ذإ مهسفنأ

 ام ِهنلِإ أ او تاو کا تونسي اواك وول

 ؛هيلإ لزنأ امو يبنلابو هللاب ناميالا نإف ةو َمُهوُدَتَع
 ْنَم ةاداعمو .هئايلوأ ةالاومو «هبر ةالاوم دبعلا ىلع بجوي

 و
 قور دک ی اوان ارو ف
 ےس م ےس ےس

 .توكسلا :أ يفو «ب يف اذك () . كرت يف نأ :أ يفو «ب يف اذك )١(



 عباسلا ءزجلا

 هللا ةيالو طرشف ءهيصاعم يف عضوأو «ةاداعو هب رفك

 .ءايلوأ هللا ءادعأ ذختي ال نأ «هب ناميالاو

 ا يل ع رب

 هللا ةعاط نع نوجراخ : يأ ‰ توفيق مهم اريدك اڪ نكلو#

 لاق مث ءهللا ءادعأ ف 7 ا هب ناميالاو
 : ىلاعت

 وهلا اوما دلل ودع سالا دشا َنَدِجَتلالا (م5-85)
 AT رجس داش دمام .

 تيل ا مقتل هديك ارنا ترقب

 7 م
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 ا اغزو < تيِسنف َمُهَنِم اب تلد افرك اّن اَولاَق

EESتم ضيقت مهمل عز لوما لإ  
 0 يدها مم 2 اتما آر ولو يلا نم ْأوُهَرَع امه عملا

 26 نأ حمو حلا تِ اناج امو هلل نیو الآ انآ ام

 اھت نم یری تج لا اي ها مهتا © حلبا دولا

 أورفك َندَلاَو © َنِنِسَحْمْلا ُهلَوَج تللو 2 َندِنَح ٌرَْهْتَدْلا

 . 4 ريح بص کلو اا اودَكَو

 ىلإو «نيملسملا ىلإ نيتفئاطلا برقأ نايب يف ىلاعت لوقي

 اَلا دَ دِل : كلذ نم مهدعبأو ١ مهتبحمو ءمهتيالو

 ناتفئاطلا ءالؤهف اشا اار ويلا انما رل واع
 «نيملسملاو مالسإلل ةاداعم سانلا مظعأ قالطالا ىلع

 مهضغب ةدشل كلذو «مهيلإ ررضلا لاصيإ يف اًيعس مهرثكأو
 .اًرفكو اًدانعو اًدسحو اًيغب < ھل

 5 تترذلا اوما نبذل هدوم مكويرفأ دخلو

 : بابسأ ةدع كلذل ىلاعت ركذو 2

 ءاملع ى «انايهُرَو تسبق دهم نأ

 دهزلا عم ملعلاو «نيدبعتم عماوصلا يف اداّبَعو «نيدهزتم
 هيف ام هنع ليزيو «هققريو بلقلا فطلي امم ؛ةدابعلا كلذكو

 ةدشو «دوهيلا ةظلغ مهيف دجوي ال كلذلف «ةظلغلاو ءافجلا نم

 :قيكرشملا

 ءوتع الو ربكت مهيف سيل : يأ صك هل ممل: اهنمو
 نمو «نيملسملا نم مهبرقل بجوم كلذو «قحلل دايقنالا نع
 . ربكتسملا نم ريخلا ىلإ برقأ عضاوتملا نإف « مهتبحم

 رثأ ولي دمحم لوسا لإ لأ آم ومس اًدإ# مهنأ : اهنمو
 ام بسحب مهنيعأ تضافو «هل اوعشخو مهبولق يف كلذ

 : اولاقف هب اورقأو ءاونمآ كلذلف «هونقيت يذلا قحلا نم اوعمس

 فاك دمحم ةمأ مهو 4َندِهشلا حب اتتا اتما ابره

 هب اوؤاج ام ةحصو «ةلاسرلاب هلسرلو «ديحوتلاب هلل نودهشي

 .بيذكتلاو قيدصتلاب ةقباسلا ممألا ىلع نودهشيو

 َكَِدَكَو# :ىلاعت لاق امك ؛ةلوبقم مهتداهش .لودع مهو
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 © رتل ترج کوک

 انماء يزل اات © © ويحلل ُبَصَأ كلوا

 Ê ا

 ايالا کرامو € هاا

 ليا و ِلاَ أوفا
 < م

 و کیمیا تأ "ف وغللاي

 مر < ري 3

 م وَرَسع ماعطإوهنرل

rl ol o2 

 هات اود الو

 ننال عامی تسي كا
 ومما اهتم وأ نم

 200111717 وکو كيم
 كلذ كلذ اي لَ EEE e كلو ما

 ® 5 2 5 ەھ 0 1 2

 2 کلعل هيلي اء ہک هللا اک د

 سرلا َنوْكَيَو سالا لع ةآَدَبُش اوكا اسو هنأ لَم
 كسر

 هل «مهناميإ ىلع اوميل مهنأكف 4ًًديِهَس ع
 اندم نأ حطو ولآ تري اج امو أب ني ال آتو : اولاقف

 ناميالا نم ءانعنمي يذلا امو :يأ 4َنيِحِلَصلأ وَمَا مم ار

 كشلا لبقي ال يذلا ءانبر نم قحلا انءاج دق هنأ لاحلاو هللاب

 هللا انلخدي نأ انعمط «قحلا انعبتاو انمآ اذإ نحنو «بيرلاو

 كلذ سيلأ ؟انعنمي عنام يأف «نيحلاصلا موقلا عم ةنجلا

 هب اوهوفت امب : يأ 4لا اَمي هلأ مهبل : ىلاعت هللا لاق

 نم ري تج قحلاب قيدصتلا نم هب اوقطنو «ناميالا نم

 تايآلا هذهو # نسما ارح تلو ف َندِللَخ کلا اهن

 يشاجنلاك ا دمحمب اونمآ نيذلا ىراصنلا يف تلزن

 . مهنم نما نمم «هريغو

 نيبتيو «مالسالا نيد راتخي ْنَم مهيف دجوي لازي ال كلذكو

 ىلإ نيكرشملاو دوهيلا نم برقأ مهو «هيلع اوناك ام نالطب هل

 .مالسالا نيد



 عباسلا ءزجلا

 ريل بأ کيلوأ اتيا ادو اوُرنك تیلو
 ك اوبذكو لاب اورفك  مهنأل

 ا 0 آم تبي مرغ ال ْأونَماء تلا ا (AR<AY) ی یک
 ر

 لا کروز اب او ٠ تقلا بع ال هللا ت ا

 LCT َىِرَلا هلآ اوفو اط الع

 نم 4كل ها لسا آم تب ومرح ال انما دلا ایل
 هودمحاف «مكيلع اهب هللا معنأ مَعِن اهنإف «براشملاو معاطملا

 مدع وأ ءاهرفكب هتمعن اودرت الو «هورکشاو ءمكل اهلحأ ذإ

 . اهميرحت داقتعا وأ ءاهلوبق
 «ةمعنلا رفكو «بذكلا هللا ىلع لوقلا نيب كلذب نوعمجتف

 . ءادتعالا نم اذه نإف ءاًئيبخ اًمارح بيطلا لالحلا داقتعاو

 ل هلأ کنز ارد و : انف ءادتعالا نع ىهن دق هلا
 . كلذ ىلع مهبقاعيو «مهتقميو مهضغبي لب برما بحي

 هللا لحأ ام نومرحي نيذلا «نوكرشملا هيلع ام دضب رمأ مث

 هقزر نم اولك : يأ ي الح ها مقدر اِ اوکو :لاقف

 ال ءالالح ناك اذإ «بابسألا نم هرسي امب «مكيلإ هقاس يذلا
 ذخؤت يتلا لاومألا عاونأ نم كلذ ريغ الو ءاّبصغ الو «ةقرس

 ثئابخلاو عابسلا نم ثيبخلا

 ََلا# هيهاون بانتجاو «هرماوأ لاثتما يف هلأ اواو

 هاوقت مكيلع بجوي هللاب مكناميإ نإف *توُئِْوُم دي مس

 هنأ ىلع ةميركلا ةيآلا تّلدو كلذب الإ متي ال هنإف هقح ةاعارمو

 وحنو «ةمأو «ةيرسو «بارشو «ماعط نم هيلع اًلالح مرح اذإ

 ةرافك هيلعف «هلعف ول نکل «هميرحتب اًمارح نوكي ال هنإف «كلذ
 43 ها ل آم مرض ہل نيا ایل : یلاعت لاق امك «نيمي

 .راهظ ةرافك هيف ةجوزلا

 بنجتي نأ ناسنالل يغبني ال هنأ ةيآلا هذه يف لخديو

 ىلع ءاهب اتيعتسم ءاهلوانتي لب «هسفن اهمرحيو «تابيطلا
 .هبر ةعاط

 يف :يأ ني كك ف وغاب 21 د اوي ال# (89)

 8 نالا: هو وللا جو لغ تردس ىلا كاا
 قدص نظي اهدقع وأ «دصق الو ةين ريغ نم مسقملا اهب فلح

 . كلذ فالخب نابف هسفن

 «هيلع متمزع امب يأ 4 سلا مدفع اپ محلل نكلو#

 نكلو# :ىرخألا ةيآلا يف لاق امك .مكبولق هيلع تدقعو
 . کنول تبسک اب مداوي

 مكدصقب اهومتدقع يتلا نيميلا ةرافك :يأ 4ءرفكف#

 ميرحت نأ الإ . ةيآلا

 ۸۷-٩۹۱ :تايآلا .ةدئاملا ةروس ريسفت  ۸د ٥

 . 4 َنيكِكَسَم ْوَرَشَع ماعطإ ل
 4 زهثوسك وأ كيل َنوُمِع ام ٍَِسْوَ نم ماعطالا كلاب

 يف ئزجت يتلا يه ةوسكلاو «نيكاسم ةرشع ةوسك : يأ

 .ةالصلا

 ريغ يف تديق امك ةنمؤم ةبقر قتع : يأ ةر ٌيِرَخ وال

 تلحنا دقف ةثالثلا هذه نم اًدحاو لعف ىتمف ‹عضوملا اذه

 4كلَد ر كت ميم ةثالثلا هذه نم اًدحاو 4دي ل ل
 ءاهوسمتو هاه ردك ع اذ كا رك ٠ نوكتنلا

e 
 ةرثك نعو ءاّبذاك هللاب فلحلا نع 4کآ ًاوطفحأو#

 ناك اذإ الإ ءاهيف ثنحلا نع متفلح اذإ اهوظفحاو 00

 هنيمي نوكي الو «ريخلا لعفي نأ : ظفحلا مامتف ءاًريخ ثنحلا

1 
 1 ی كك »

 ا
 .نوملعت اونوكت مل ام

 نم «مهيلع هب َّنم ام ىلع ىلاعت هللا ركش «دابعلا ىلعف
 . اهنييبتو ةيعرشلا ماكحألا ةفرعم

 مردن باكل ٌميِتَمْلاَو رتل اإ اوما َنِدْلا اا )4١4(

 نيا يرث امن © ةرخيق مكمل هج نیلا ٍلمع ني شجر
 هللا رو نع صو ٍرِيَِمْلاَو رفا يف ءاضْعبلاو ةودعلأ مکن قوب نأ

 «ةحيبقلا ءايشألا هذه ىلاعت مذي وتم ملأ لھ رال ِنَعَو

 : يأ «هوُبَسِبأَم سجر اهنأو «ناطيشلا لمع نم اهنأ ربخيو

 مّرح ام كرتب الإ متي ال حالفلا نإف 4ح لعل هوكرتا

 ا یوو اا اًصوصخ هللا

 .هركسب هاطغ : يأ لقعلا رماخ ام لك

 نم ضرع اهيف يتلا تابلاغملا عيمج وهو :رسيملاو
 .اهوحنو ةنهارملاك «نيبناجلا

 امم ءاهوحنو دادنألاو مانصألا :يه يتلا باصنألاو

 . هللا نود نم دبعيو بصني

 . اهب نومسقتسي يتلا مالزألاو

 اهدسافم نع ربخأو ءرجزو اهنع هللا ىهن ةعبرألا هذهف

 . اهبانتجاو ءاهكرت ىلإ ةيعادلا

 نكت مل نإو «ىنعم سجن «ثبخ : يأ «سجر اهنأ : اهنمف
 سندتلا مدعو «اهبانتجا يغبني امم ةثيبخلا رومألاو اًسح ةسجن

 ءمارحلا نم لالحلل ةنيبملا ياء 2 ےس

 مكملع ثيح هللا 4 توک مع

 )١( .هنأل :أ یفو «ب یف اذك )١( ةلماك ةيآلا بتك ب ىف .



 ۹۳۰۹۲ :ناتيآلا ةدئاملا ةروس ريسفت -8 دس ۲٦۹ د عباسلا ءزجلا

 ل ادا ا SN XX ۰ . اهراضوأب

 يجامل ها٠ | . ءادعألا ىدعأ وه يذلا «ناطبشلا لمع نم اهنأ :اهنم
 E دامت (ي) 9 < 2 ساو ا 5ام هدياصم رذحتو ( هنم رذحي ودعلا نأ مولعملا نمو «ناسنإلل

 20 وحلف کل هون نطيشلالَمعنم
 SEO I «هودع اهيف عقويل «اهلمعي ىتلا لامعألا اًصوصخ ,هلامعأو

 رسيمل أ ورمخلا يي اضغبلاو ا أ نطيل ودعلا لمع نع دعبلا مزحلا لك مزحلاف .هكاله اهيف اهنإف

 وچ و و 5 : .

 ًاوعيطأو 0 SEI لَكَ اا اهيف عوقولا نم فوخلاو ءاهنم رذحلاو «نيبملا

 ع ا ا ناار e ا حالفلا نإف ءاهبانتجاب الإ دبعلل حالفلا نكمي ال هنأ : اهنمو
 لعامتأأوملع و او ا طال

 هو مو ريس م ت2 مع مە مر لوس « بوه e ةاجنلاو «بوبحملا بولطملاب زوفلا : وه

 الي عو أوما تلا عسل 69 نملك مف
 ١ 0 .هل ةقوعمو «حالفلا نم ةعنام رومألا هذهو

 اواو َواوتَماءَوأوفَت EE بس اا وج اتتا واللا هدوم هلم نأ ' اينو

 EEA e عقويل «رسيملاو رمخلا اًصوصخ ءاهثب ىلع صيرح ناطيشلاو
 اا ديلي يدم وانام بالغنا نم رمخلا ىف نإف ءءاضغبلاو ةوادعلا نينمؤملا نيب

 هناوخإ ن ا ا تاعذو «لقعلا

 نم وه ام «بابسلا نم كلذب نرتقا اذإ اًضوصخ «نينمؤملا
 هدو 1 ر 5260 رو کنم ناال دلعي ا ءو و

 RIA م و کچ

 ديلا اولد ا 1 ا مك كلك امو ا نار لص امير و ي ااا
 رر > دك سس 04 ریو € 0 دكلا هلام ذخأ ل امهدحأ ةلغ ٠ شيلا

 رعنا نم لقا لم افاد معتم م وثق نمو مرح ماو ريغ يف ريثكل 0 1 0 نم رسی

 ر سرس تحت م ا یر ر .ءاضغبلاو ةوادعلل بابسألا ربكأ نم وه ام ءةلباقم

 اعط اا ركذ نع ندبلا هعبتيو «بلقلا دصت ءايشألا هذه نأ : اهنمو

 معها افعومأ لاب ٤ ها اهو لكلا اميل قلع نالا لغان لا

 ماما دز یرع هلل «هبلق لغتشيو ءدص مظعأ كلذ نع هنادصي رسيملاو رمخلاف

 3 ةليوط ةدم هيلع يضمي ىتح ءامهب لاغتشالا يف هبل لهذيو

 لك هيف لخدي ىرت امك هنإف ءرماوألا معأ رمألا اذهو . كلذك .وه نيأ يردي ال وهو

 . نطابو رهاظ «يهنو رمأ «اهبحاص سندت ةيصعم نم حبقأو مظعأ ةيصعم يأف

 .هلوسر ةيصعمو هللا ةيصعم نم : يأ أورد : :هلوقو هكابشو ناطيشلا لامعأ ىف هعقوتو «ثبخلا لهأ نم هلعجتو

 مترمأ اًمع لَ نإ نيبملا نارسخلاو رشلا كلذ يف نإف دبعلا نيب لوحتو ءاهيعارل ةليلذلا ةميهبلا داقنت امك هل داقنيف

 ىدأ دقو 4ُنيِبْلأ حلل تلوسر ع امنا اَومَلْعأَم هنع متيهنو ءهب دصتو «نينمؤملا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا عقوتو «هحالف نيبو

 وه هللاو ءاهيلعف متأسأ نإو ءمكسفنألف متيدتها نإف «كلذ ربكأ ءيش دسافملا هذه قوف لهف !!؟ةالصلا نعو هللا ركذ نع

 .هب لمح امو «هيلع ام ىدأ دق لوسرلاو «مكبساحي يذلا !!؟اهنم

 اوني ايف حج تحل الو انماء تيدا لع ىلإ (46) ءاهنع يهنلا ةميلسلا لوقعلا ىلع ىلاعت ضرع اذهلو
 Fy أوما مث اونم اوما 2ث م ٍتَحِلَّصلأ اوُنِمَصَو ْاُئَماََو وَمَن ام اذل ىلإ رظن اذإ - لقاعلا نأل دونم من هنأ ٌلَهَمأ# :هلوقب اًضرع

 ديكألا يهنلاو ءرمخلا ميرحت لزن امل كيلا بي هلو جتحي ملو «هسفن تفكو ءاهنع ا تامل اسم
 لاح اوملعي نأ نينمؤملا نم سانأ ىنمت ؛هيف ديدشتلاو . غيلب رجز الو ءريثك ظعو ىلإ

 مهو رمخلا ميرحت لبق مالسإلا ىلع اوتام نيذلا مهناوخإ اوملعاف و نإ اوردو َلوُسَرلا أوعيطأو هللا أ اوعيطاوإ# (95)

 ّلَع سيل هنأ ىلاعت ربخأو «ةيآلا هذه هللا لزنأف ءاهنوبرشي «ةدحاو هلوسر ةعاطو هللا ةعاط 4نيِمْلَأ علا اوسر لع امن

 ايفل مثإو جرح :يأ خج ٍتَحِدَّملأ اويو ْأوُنَماَ تذل عاطأ دقف لوسرلا عاطأ ْنَمو ءلوسرلا عاطأ دقف هللا عاطأ ْنَمْف

 . امهميرحت لبق رسيملاو رمخلا نم #اًوُمِهَط 3 ل ل

 كلذ ديق SS لمني خانعلا يفن ناك اعز ةقلعتملا «ةبحتسملاو ةبجاولا «ةنطابلاو ةرهاظلا لاوقألاو
 مهنأ طرشب : يأ تحمل أوليَعو ْاوَُماَءَو اوَقَّنأ ام اإ :هلوقب هنع هلوسرو هللا ىهن امع ءاهتنالاو ءهقلخ قوقحو هللا قوقحب ا يك



 عباسلا ءزجلا .

 مهل اًبجوم ءاًحيحص اًناميإ هللاب نونمؤم «يصاعملل نوكرات
 فصتي دقف الإو «كلذ ىلع اورمتسا مث «تاحلاصلا لمع

 «كلذك نوكي ىتح يفكي الف ءرخآ نود تقو يف كلذب دبعلا

 لا يان ها لع وڈیو لج و
 .ديبعلا عفن يف نينسحملا «قلاخلا ةدابع يف

 لعف وأ «مرحملا معط نم ةميركلا ةيآلا هذه يف لخديو

 نمآو ىقتاو هللا ىلإ باتو هبنذب فرتعا مث «ميرحتلا دعب هريغ

 0 هل رفغي هللا نإف ءاّحلاص لمعو

 نم رىب هلآ ككل اوما ییا اياك (97-95)

 مله كلذ دعب ا مف بيلا هاي نم ها عي شامر کیر
 ٤ ر e 0 ب ا ورعشدم

5 

 هك نو ر آو ديلا اوات کک اوثما ییا اياب ه لآ باد

 لابو قول ديل اًماَيِص كلذ ُلَدَع وأ نيكسم اعط ٌهَرَقَك وأ ةا علب ان تي و اک و کک رکا ےک نتي ان كيت کہ
 مرو ااو قلل ا ام لا د کل لل د ماكي وذ ريع 0 هَل مقي داع نمو لس نع هل اتع أ
 م ۾ عمد يوو r اس ا 3 ر

 4 ورس هل تولا َهَلل اوفاو امزح رمد ام رل دص

TTءاضق لعفيس امب مهربخأ نأ  

 نع كله نم كلهيو «ةريصب ىلع اومدقيو «هوعيطيل ءاّردقو
 اوم م١ َنيِدَلا اا یا اغ ی نع ی نم ایرو

 م

 نوكتف «ريثك ريغ ءيشب : يأ يصل َّنَئ د ویشي هنا مولی
 يذلا ديصلا كلذو ءافطلو ىلاعت هنم اًفيفخت «ةريسي ةنحم

 نم نونكمتت : يأ ارو يدي ات هب هللا مكيلتبي

 .حمر الو ديب هيلع رودقم ريغ ال «ءالتبالا كلذب متيل ؛هديص
 . ةدئاف ءالتبالل ىقبي الف

 ل 0 :لاقف ءالتبالا كلذ يف ةمكحلا ركذ مث

 بيلا مفا نم باقعلاو باوثلا هيلع بترتي قلخلل اًرهاظ

 e OT ا ا

 ضرعت ةيصعم نع عدتري الف «بيغلاب هفاخي ال نمم «ليزجلا
 . هنم نكمت ام داطصيف هل

 ‹ججحلا عطق يذلا نايبلا كلذ دعب مكنم 4 َدَتْعَأ سف

 ردقي ال ‹«عجوم ملؤم :يأ يأ ُباَدَع مَ ليبسلا حضوأو

 رابتعالاو «يدتعملا كلذل رذع ال هنأل للا الإ هفصو ىلع

 راهظإ امأو «هدنع سانلا روضح مدعو «بيغلاب هفاخي نمب

 «سانلا ةفاخم لجأل كلذ نوكي دقف «سانلا دنع هللا ةفاخم

 . كلذ ىلع باثي الف

 لا مار الا يق ديضلا لك نع هلا حرص مل
 يف نومرحم : يأ ل أ َديَصلأ اولش ال انما نبيل ايبا
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 تامدقم نع ىهنلا لمشي هلتق نع يهنلاو «ةرمعلاو جحلا

 ةناعالاو «هيلع ةلالدلاو «لتقلا ىف ةكراشملا نعو «لتقلا

 ا لكأ نع لا نمي هنأ كلذ: مام نمد ولف ىلع

 «ميظعلا كسنلا اذهل ميظعت هلك اذهو «هلجأل ديص وأ لتق

 . مارحإلا لبق هل الالح ناك ام ديصو لتق «مرحملا ىلع مرحي

 #4 اًدمع اًديص لتق : يأ اَدَيَعَتُم دمتم مكن نک نول :هلوقو

 وأ ءرقبلا وأ «لبالا :يأ 4ِوَمَأ يم لَه ام ُلْثَم ٌءآَرَج## هيلع
 هحبذي «هلثم هيلع بجيف «كلذ نم اًئيش هبشي ام رظنيف «منغلا

 .هب ىدصتيو

 : يأ 4ني ٍِلْذَع اود هب مک نأ ةلئامملاب رابتعالاو

 يضر ةباحصلا لعف امك ءهبشلا هجوو «مكحلا نافرعي نالدع
 يفو «ةندب ةماعنلا يفو «ةاش ةمامحلاب اوضق ثيح «مهنع هللا

 . ةرقب - هعاونأ فالتخا ىلع - شحولا رقب

 هبشي مل نإف «هلثم هيفف مَعَّنلا نم اًئيش هبشي ام لك اذكهو

 يدهلا كلذو «تافلتملا يف ةدعاقلا وه امك «هتميق هيفف اًئيش

 . مرحلا يف حبذي : يأ بكل مب يه نوكي نأ دب ال

 ماعط ءازجلا كلذ ةرافك : يأ 4َنيككسَم ٌداَعَط ُةَرَّتَك وأ#

 معطي ماعط «معتلا نم لثملا لباقم لعجي :يأ «نيكاسم

 . نيكاسملا

 يف «ءازجلا مّوَقُي : ءاملعلا نم ريثك لاق

TET 

 اًموي نيكسم لك ماعطإ نع موصي : يأ «اَماَيِص# ماعطلا كلذ

 سو وا لاو هيلع روكذملا ءازجلا باجيإب 4 َقوُدَل ©

 .4 راسا رد رع هلا هم هلآ مقتنیف# كلذ دعب داع

 ءازجلا نأ عم «ديصلا لتقل دمعتملا ىلع هللا صن امنإو

 أ - ةيعرشلا ةدعاقلا وه امك «ءىطخملاو دمعتملا مزلي

 يأ ىلع اهنمضي هنإف «ةمرتحملا لاومألاو سوفنلل فلتملا

 ءازجلا هيلع بتر هللا نأل «قح ريغب هفالتإ ناك اذإ ءناك لاح

 هيلع سيلف ءىطخملا امأو ءدمتعملل اذهو «ماقتنالاو ةبوقعلاو

 ديقلا اذه نم روهمجلا باوج اذه] ءءازجلا هيلع امنإ «ةبوقع

 ءازجلا صيصخت نوري ملعلا لهأ نم ةفئاطو هللا هركذ يذلا

 يف نيمضتلا نيبو اذه نيب قرفلاو «ةيالا رهاظ وهو «دمعتملاب

 هلل هيف قحلا عضوملا اذه يف لاومألاو سوفنلا يف أطخلا

 .'[مهلاومأو نييمدآلا سوفن هفالتال ءازج ال مثإ ال امكف

 ىنئتسا «يرحبلاو يربلا ديصلا لمشي ديصلا ناك املو

 طخب اهنم الدب ب شماه يف ءاجو ءأ شماه نم ةدايز نيسوقلا نيب ام )١(
 ال هنأ ةيآلا هب تحرص ام حيحصلاو «ءاملعلا روهمج لوق اذه) :فلؤملا

 . (هيلع مثإ ال امك دمتعملا ريغ ىلع ءازج

 «ماعط هتميقب ىرتشيف



 عباسلا ءزجلا

 «ٌمُماَعَطَو ربل دص مك لجأ :لاقف يرحبلا ديصلا ىلاعت

 ا رح نابت ىف +. مك لكك : يأ

 لح ىلع كلذ لدف ءاهنم تيملا وهو هماعطو «هتاناويح نم

 هنأ مكل هتحابإ يف ةدئافلا : يأ 4الی ل متم رحبلا ةتيم

 موا مكعم نوريسي نيذلا مكتقفر عافتناو «مكعافتنا لجأل

 لانا ةديسلا» ظنت نع اک وو كان قنا ىلا هني ُدَيَص کی

 نإف ؛اًلوكأمو «ديصب سيل يسنالا نأل ؛اًيشحو نوكي نأ دب
 هلل اوُمّتاَول ديصلا مسا هيلع قلطي الو ءداصي ال لوكأملا ريغ

 ام كرتو «هب رمأ ام لعفب هوقتا :يأ 4تورَتت هل تملأ
 «نورشحت هيلإ مكنأ مكملعب هاوقت ىلع اونيعتساو ءهنع ىهن

 مل مأ «ليزجلا باوثلا مكبيثيف هاوقتب متمق له «مكيزاجيف
 اب ءاهيااوموتت ةت

 ساتل اًمبق ماركلا َتّيِلأ ةبتكلا هلا لعج# (۹۹-۹۷)

 يف ام مَع هلآ نأ كتل كك ٌديِكتلاَو ىو ملأ رهّقلاو
 أ اًوملفأ © ٌةِبلَع ءى لب هلا تاو ٍضْرَدْلا ىف امو توسل

 عكا لإ لوسا َلَع ات ه ےب مَع ها أَو باقیلا یس هَل
 ةسبقكلا# لعج هنأ ىلاعت ربخي وشک اَمَو دود اَم ُملعَي هاو

 «مهايندو مهنيد هميظعتب مايقلاب موقي )ساتل ام مرحلا تيا

 - مهل لصحتو «مهرازوأ طحت هبو «مهمالسإ متي كلذبف

 قفنت هببسبو «ريثكلا ناسحالاو «ةليزجلا اياطعلا - هدصقب
 نم هيف عمتجيو ءلاوهألا - هلجأ نم - "''هحقتتو «لاومألا

 نيعتسيو «نوفراعتيف «نيملسملا سانجأ عيمج قيمع جف لك
 دقعنتو «ةماعلا حلاصملا ىلع نورواشتيو «ضعبب مهضعب

 . ةيويندلاو ةينيدلا مهحلاصم يف طباورلا مهنيب

 | ورڪ ڏيو ك متم اودھشیل # :ىلاعت لاق

 س مُهَقَرَر ام َلَع ٍتَموْلْحَم مايا

 تيب جح نإ : ءاملعلا نم لاق ْنَم لاق سانلل اًمايق تيبلا نوك

 لك مثأل هجح سانلا كرت ولف ءةنس لك يف ةيافك ضرف هللا
 تماقو ءمهماوق هب ام لازل هجح سانلا كرت ول لب «رداق

 . ةمايقلا

 يدهلا لعج كلذكو :يأ دهل َىَدْفآَو :هلوقو
 «سانلل اًمايق - يدهلا عاونأ فرشأ يه يتلا - دئالقلاو

 . امهيلع نوباثيو ءامهب نوعفتني
 باو ٍضْرَأْلا ىف امو ٍتوَمَسلا ىف ام مكعب هلأ نأ اوملَمَِل كيدو

 «مارحلا تيبلا اذه مكل لعج نأ هملع نمف 4 ميل ِءْىَت لك هَ

 ٠ ةيوددلاو N r ضلعي امل

 : يأ 4هسسّب شع هلل ا باقیلآ یس هلل كك اقا

 مزجلا هجو ىلع مكبولق يف نيدوجوم ناملعلا ناذه نكيل

 ۹۷-٠٠١ :تايآلا «ةدئاملا ةروس ريسفت -ه ۲۷1
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 دت ا داو ایا هلأ َهَعمُحَكَدَي ناقل
 و < يم سداح ا

 اجا 9 تدرفگا وحبس ارن مڪلي نموا هل اس
i 

 واتش شک اب زكلأو تأ عزتی نكمل
 ىلع - لجآلاو لجاعلا - باقعلا ديدش هنأ نوملعت «نيقيلاو

 مكل رمثيف «هعاطأو هيلإ بات نمل ميحر روفغ هنأو «هاصع ْنَم

 «هباوثو هترفغمل ءاجرلاو «هباقع نم فوخلا ملعلا اذه

 . .ءاجرلاو فوخلا هيضتقي ام ىلع نولمعتو

 امك غلب دقو مبا الإ لوس َلَع اً :ىلاعت لاق مث
 ءيش رمألا نم هل سيلف كات قرع او .هتفيظوب ماقو «رمأ

 ىلاعت - هملعي امب مكيزاجيف وُمتْكَت اَمَو َنوُدَب ام معي هَل

 ةرثك كيجعأ ولو بيو ٌتيَِحْلا یوسي ال لل

 يأ 4 توخي ا بالا ل لزا هل اوقاف ثيِحْلَأ

 وسي ال : - ريخلا يف اًبغرمو رشلا نع اًرذحم - سانلل

 ا ناميالا يوتسي الف ,ءيش لك نم بيطار تيل

 الو ءرانلا لهأو ةنجلا لهأ الو «ةيصعملاو ةعاطلا هلو

 لاملاب مارحلا لاملا الو «ةبيطلا لامعألاو ةثيبخلا لامعألا

 .لالحلا



 ١١١-١١6 :تايآلا ءةدئاملا ةروس ريسفت مه حس ۲ عباسلا ءزجلا

 لو َةَليِصَو الو یاس الو ر ةر نم هلل َلَمَج امف 5 °1 ۳) لب ءائيش هبحاص عفني ال هنإف «ِثيِحْلأ 5 5 كك ا أ ولوو

 کک ٌبِذَكْلا ولأ لع ورقي أوك ندا ّنكلَو ٍماَح وش

 يلوأ رمأف توين ململ بألا يؤأتي هلا اوفتَ#
 هللا نإف «ةلماكلا ءارآلاو «ةيفاولا لوقعلا لهأ :يأ «بابلألا

 نأ ىجريو مهل هبؤي نيذلا مهو «باطخلا مهيلإ هجوي ىلاعت
 ..ريخ مهيف نوكي

 هللا ةقفاوم يه يتلا ىوقتلا ىلع فقوتم حالفلا نأ ربخأ مث

 هاوقت كرت ْنَمو «حالفلا لك حلفأ هاقتا ٍنَمف «هيهنو هرمأ يف

 : . حابرألا هتتافو «نارسخلا هل لصح
 نإ ايشا ْنَع اولس ال أ اوما حبلا ایات (۰۲۰۱۰۱) ر

 رر و هم ر

 1 د ناقل لراس نيج اهنع اولش نإ وس كك د

 ها يش روع لاو ا

 اذإ اذإ يتلا ءايشألا لاؤس نع نينمؤملا هدابع ىهني #ترْفَك اهي

 نيملسملا ضعب لاؤسك كلذو «مهتنزحأو مهتءاس مهل تنيب

 اذهف رانلا وأ ةنجلا يف مهلاح نعو «مهئابآ نع هيي هللا لوسرل

 رومألل مهلاؤسكو «ريخ هيف هل نكي مل لئاسلل نب ول هنأ امبر
 .ةعقاولا ريغ

 امبر ءعرشلا يف تاديدشت هيلع بترتي يذلا لاؤشلاكو

 امو ةلئسألا هذهف «ينعي ال اًمع لاؤسلاكو ءةمألا تجرحأ

 اهنع يهنملا يه اههبشأ

 ©0اذهف كلذ نم ءيش هيلع بترتي ال يذلا لاؤسلا امأو
 ال رك نإ ْمذلأ لمَ اولش :ىلاعت لاق امك ءب رومأم

 | . نول
 قفاو اذإو : يأ مكن دي نارمل نر ني اتع أولم نزول

 ءنآرقلا مكيلع لزني نيح اهنع متلأسف «هلحم مكلاؤس

 تقو يف مكيلع ههجو يفخ مكح وأ «تلكشأ ةيآ نع نولأستف
 مكل نيبت :يأ «مكل دبت ءءامسلا نم يحولا لوزن هيف نكمي

 . هنع هللا تكس اّمع اوتكساف ءالإو ءرهظتو

 ام لكف ء.اهنم هدابعل اًيقاعم تكس : يأ اع هلأ اع

 رع مع هلو هنع افعو ءهحابأ امم وهف هنع هللا تكس

 ءاّفورعم ناسحالاو ملحلابو ءاقوصوم ةرفغملاب لزي مل :يأ
 . هناوضرو هتمحر نم هوبلطاو «هناسحإو هترفغمل اوضرعتف

 نّي موف اَهَلأَس دق اهنع متيهن يتلا لئاسملا هذهو

 ءداشرتسا ال تنعت لاؤس ءاههبشو اهسنج :يأ 4 ْمُكِْبَ

 يبنلا لاق امك )ترک اي اوب ّمأ# مهتءاجو مهل تنيب املف

 امو «هوبنتجاف هنع مكتيهن ام» :حيحصلا ثيدحلا يف ايي
 مكلبق ناك ْنَم كلهأ امنإف «متعطتسا ام هنم اوتأف هب مكترمأ

 .«مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو «مهلئاسم ٌةرثك

 ايس اوُلاََق ٍلوُسَرلا إو ها زنا آم لِ ولم ره لبق ادل
 هو انيس َنوُمَلْمي ال ْمُهْوآبَ نک ولو نهب هلع اَْدَجَو

 هللا هب نذأي مل ام نيدلا يف اوعرش نيذلا نيكرشملل مذ اذه

 نم اًئيش ةدسافلا مهئارآب اولعجف .هللا هلحأ ام اومرحو

 ام تضراع يتلا مهتاحالطصا بسح ىلع ءاّمرحم مهيشاوم

 نوقشي ةقان : يهو يب ْنِم هلأ َلَمَج امل :لاقف هللا لزنأ

 دبس الو ةمرتحم اهنوريو ءاهبوكر نومرحي مث ءاهنذأ
 اوحلطصا اًئيش تغلب اذإ «ةاش وأ «ةرقب وأ «ةقان : يهو

 «لكؤت الو ءاهيلع لمحي الو «بکرت الف ءاهوبيس ؛هيلع

 :يأ را ل9 ةبئاس هلعجي «هلام نم اًئيش رذني مهضعبو

 ةلاح ىلإ لصو اذإ «لمحلاو بوكرلا نع هرهظ ىمحي لمج

 ريغب ةمرحم نوكرشملا اهلعج امم هذه لكف ءمهنيب ةفورعم
 نم ةرداصو هللا ىلع ءارتفا كلذ امنإو «ناهرب الو ليلد

 نوبي أورتك يذلا نكلو# :لاق اذهلو «مهلقع مدعو «مهلهج
 عمو «لقع الو اهيف لقت الف 4دي ال کک مشرک او ٌبِذَكْلا هلأ َلَع

 . ملظلاو ةلاهجلا ىلع تينب يتلا «مهئارآب اوبجعأ دقف اذه

 ملف ءاوضرعأ «ٍلوُسَرلَ َلِإَو ها َلَّرَنَأ آم لإ اوعد اذإف

 ولو «نيدلا نم #آنَبا ِوَنَبَع انَدَجَم ام اتبسح ًاوْلاَم##و ءاولبقي

 .هللا باذع نم يجني اتيد الو ءديدس ريغ ناك

 ءرمألا ناهل «ةياردو ةفرعمو ةيافك مهئابآ يف ناك ولو

 درهسملا ني مدع سلا يأ ءاّئيش نولقعي ال مهءابآ نكلو

 ملع ال نَم دّلق نمل اًبتف «ءيش ىدهلاو ملعلا نم الو ٠ءيش

 هللا لزنأ ام عابتا كرتو «حيجر لقع الو «حيحص هدنع

 . اًناقيإو ىدهو اًناميإو تاع بولقا لمي يذلا ؛هلسر عاب

 اإ لص نم میس ال کشا کی 12 أُم يذلا ا )

 لوقي ولم مَ امي مکی امیج كفي و هَل لإ مشيته
 يف اودهتجا : ي 5‰ کشا ع اوما نیلا ایا : ىلاعت

 «ميقتسملا طارصلا كولس اهمازلإو ءاهلامكو ءاهحالصإ

 ل ل ا وا

 .هسفن رضي امنإو «ميوقلا نيدلا ىلإ دتهي ملو

 نع ىهنلاو «فورعملاب رمألا نأ ىلع اذه لدي الو

 الإ هاده متي ال هنإف ءامهلامهإو امهكرت دبعلا رضي ال ءركنملا

 نع ىهنلاو فورعملاب رمألا نم هيلع بجي امب نايتالاب
 هديب ءركنملا راكنإ نع اًرجاع ناك اذإ «معن ءركنملا

 هلعلو (اًنس) ةعوبطملا خسنلا يفو ءلصألا يف اذك (۲) .وهف :ب يف )١(
 .- ملعأ لاو - دارملا



 عباسلا ءزجلا

 . هريغ لالض هرضي ال هنإف «هبلقب هركنأو «هناسلو

 «ةمايقلا موي مكلآم : يأ اهي مڪعجرم هلا للو : هلوقو

 نولس تك اَمي ب متت < كل ل

 مكد َرَصَح اَذِإ كيب هدب أونمأ“ ؛ د ا ۱۰7-۸( س ر٤ 6 2 ب ور مك ر 2 01

 ْنِإ تع ني نع ا اود ناتا ةي ةَّيِص
  DSماع سوم يع 0 2 ل و 3
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 الو و 6 36 وو م هدب ينم 3 را نهي

 احسا امنا ع رع ن © َنيِضَأل َّنمَّل اإ

 نرالا مع شا نبدأ كرم اَمَهَماَقَم ناوي نارا نإ
 ہم ر وف رر و و مسمع هو

 ّنمَل اذإ اإ ادا امو اَمهتَدَمَم ني قحأ اندم هللا نامی
 ری

ES 

 نأ وماي ذأ ا آههجو لع لع ودنبشلاب أوي نأ ا قد كلذ ه يملا

 ربخي # َنقِيَْل ل یی ال دو AE هَل اوقتاو را دب دعب مآ

 اذإ «ةيصولا ىلع نينثا داهشإب ءرمألل اتمضتم ارب ىلاعت
 بتكي نأ هل يغبنيف «همئالعو توملا تامدقم ناسنالا رضح

 . امهتداهش ربتعي نمم «لدع يوذ نينثا اهيلع دهشيو «هتيصو

 دوهيلا نم «مكنيد لهأ ريغ نم : يأ مَع َن نارك رأل
 مدعو ةرورضلاو ةجاحلا دنع كلذو «مهريغ وأ ىراصنلا وأ

 وا نم امهريغ
 مكتبا اهيف مترفاس :يأ ضال يف ُمْيَرَص َرْسَأ نإ

 نأل الإ امهتداهشب رمأي ملو ءامهودهشأف : يأ (ِتَوَملأ ٌةَبيِصُم
 اسبحي نأب ءامهيلع دكؤيو «لوبقم لاحلا كلت يف امهلوق

 .اهنومظعي يتلا ةو دت

 ىلإ ةجاح 00 اهون نإف ءامهتداهش i تیرا نإ

 . كلذب مسقلا

 بذكن نأب اتمت انناميأب : يأ وب ىَررَْن ال# :نالوقيو

 هيعارن الف و ا ٤ ولو ايندلا نم ضرع لجأل ءاهيف
 ام ىلع اهيدؤن لب ولأ دبس نت و انم هبرق لجأل

 م مس

 e وا وا 0 اهاتعمس
E 

eنارخاق م ا  

 مقيلف :يأ نرالا ماع حسا نذلا ن ام هما نامو

 هيلإ ءايلوألا برقأ نم انوكيلو «تيملا ءايلوأ نم نالجر

 ءابذك اًمهنأ : يأ 4ئِهِتَدْبَم ني یَا ادت قب ناسف
 نإ :يأ يطل َنِمَّل اإ اإ آنيَدَتَعأ امو اناخو ءاريغو
 . قحلا ريغب اندهشو «ءانيدتعاو انملظ

 ءاهديكأتو .ةداهشلا كلت ةمكح نايب يف ىلاعت هللا لاق

 تست ۴۳

 7 باء کک 0 0

 مَ 0 7
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 ةع اوما يذلا هك ((2) نولمعت معا مب کفن
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 ضأن رص ن مربع نو نارا کند

 وصلا دعب مام هوس تول ةَبيِصُم كتبا
 ا5 نواس یر نمک غرا ا کاب نامی

 عدو © يلان ادات کک
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 يذلا رهام ما ا فام 7
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 : ةنايخلا نيدهاشلا نم رهظت نيح «تيملا ءايلوأ ىلع اهدرو

 نيح 4آَههجَو لع ودها أَي نأ برقأ :يأ ذآ كد
 هنآ دعب دعب لمآ درت نأ اَوُفاَح وأ# تاديكأتلا كلت امهيلع دكؤت

 .تيملا ءايلوأ ىلع درت مث «مهناميأ لبقت ال نأ :يأ

 .قسفلا مهفصو نيذلا : يأ 4َتِتِيَقْل ْمدَقْلا ىه ا لول

 . ميقتسملا طارصلا ىلإ دصقلاو ىدهلا نوديري الف

 رفس يف توملا هرضح اذإ - تيملا نأ ءاذه لصاحو

 نأ يغبني هنأ - نيربتعملا دوهشلا ةلق ةنظم وه امم «هوحنو

 نيدهاش الإ دجي مل نإف «نيلدع نيملسم نيدهاش ىصوي

 نإف امهرفك لجأل نكلو ءامهيلإ يصوي نأ زاج «نيرفاك

 امهنأ ةالصلا دعب ''”امهنوفلحي مهنإف امهب اوباترا اذإ ءايلوألا

 قح نم كلذب نآربيف ءالّدب الو ءارّيغ الو ءابذك الو ءاناخ ام

 ىلع لدت ةنيرق اودجوو ءامهوقدصي مل نإف ءامهيلإ هجوتي

 «نانثا مهنم مقيلف «تيملا ءايلوأ ءاش نإف نيدهاشلا بذك

 «نيلوألا نيدهاشلا ةداهش نم قحأ امهتداهشل :هللاب نامسقيف

 )١( مهنوفلحي : نيتخسنلا يف .



 عباسلا ءزجلا

 .نوعدي ام امهنم نوقحتسيف ءابذكو اناخ امهنأو
 و «يرادلا ميمت» ةصق يف تلزن ةميركلا تايآلا هذهو

 هللاو «يودعلا امهل ىصوأ نيح ةروهشملا «ءادب نب يدع»

 . ملعأ

 :ماكحأ ةدع ىلع تاميركلا تايآلاب لدتسيو

 هرضح نمل يغبني هنأو ءةعورشم ةيصولا نأ :اهنم
 . يصوي نأ «توملا

 تامدقم ىلإ لصو ناسنالا ناك ولو «ةربتعم اهنأ :اهنمو

 . اتا هلقع ماد ام «هتامالعو توملا

 . نيلدع نينثا نم اهيف دب ال ةيصولا ةداهش نأ : اهنمو

 ةلوبقم اهوحنو ةيصولا هذه يف نيرفاكلا ةداهش نأ : اهنمو

 نم ريثك معزو «دمحأ مامالا بهذم اذهو «ةرورضلا دوجول
 ليلد ال ىوعد هذهو .خوسنم مكحلا اذه نأ :ملعلا لهأ

 . اهيلع

 نأ ءهانعمو مكحلا حيملت نم ديفتسا امير هنأ :اهنمو

 - ةلأسملا هذه ريغ يف ىتح «مهريغ مدع دنع - رافكلا ةداهش

 . ةيميت نبا مالسالا خيش كلذ ىلإ بهذ امك «ةلوبقم

 .روذحم نكي مل اذإ «رفاكلا عم ملسملا رفس زاوج : اهنمو

 .ةراجتلل رفسلا زاوج : اهنمو

 ةنيرق دبت ملو ءامهنم بيترا اذإ - نيدهاشلا نأ :اهنمو

 مهيلع اودكؤي نأ - ءايلوألا دارأو ءامهتنايخ ىلع لدت

 هللا ركذ ام ةفصب نامسقيف «ةالصلا دعب نم امهوسبحي «نيميلا

 . ىلاعت

 ىلإ ةجاح نكي مل بير الو ةمهت لصحت مل اذإ هنأ : اهنمو

 امهيلع نيميلا ديكأتو ءامهسبح

 ىلإ ىلاعت اهفاضأ ثيح ءةداهشلا رمأ ميظعت :اهنمو

 . طسقلاب اهب مايقلاو ءاهب ءانتعالا بجي هنأو ءهسفن

 : اهنمو

 . امهتداهش نع رظنيل امهقيرفتو

 نييصولا بذك ىلع ةلادلا نئارقلا تدجو اذإ هنأ :اهنمو

 نأ | : للاب امسقأف «تيملا ءايلوأ نم نانثا ماق ةلأسملا هذه يف

 .ابذكو اناخ دقلو ءامهناميأ نم قدصأ انناميأ

 - امهناميأ عم - ةنيرقلا نوكتف «هايعدا ام امهيلإ عفدي مث
 . ةنيبلا ماقم ةمئاق

 رمي 1م لوق شل هلآ عم موي ۱۰۰۱۰۹
 ع نأ ىسيعي هلآ لاق ذإ © ویلا ُمَّلَع تا َكَّنِإ آل ہل

 رک نيدقلا م ندي د َكِيَدِو يو كلَ تمعن رڪ

 ةر ةا نا كع اك ولا نالا

V€ ٠٠١١٠١٠۹ :ناتيآلا «ةدئاملا ةروس ريسفت ه دس 

 نوک اهي خفن ُمُقَنَتَم ذب ٍرْيَطلأ ةَيهك نيطلأ نم قل ذو بالا

 يدب ومل رغ ذو ناپ تلاد محتل ُه ُِرتَو ا ر

 لأ َلاَقَف تيل مه ْذِإ كن ليسا ب ٌتْنَنَك ڏو

 ةمايقلا موي نع ىلاعت ربخي يم رخ الإ ؟ ادله نإ يم ورک

 لسرلا عيمج هب عمجي هللا نأو «ماظعلا لاوهألا نم هيف امو

 1 كيا افا اذام : يأ 4دب a : مهلأسيف

 ملعأ تنأف ٠ ءانبر اي «كل ملعلا امنإو اک لع ال اونا ف

 ةبئاغلا رومألا ملعت :يأ بويعا ٌمَّلَع تأ َكَّنِإ# انم

 .ةرضاحلاو

 4كَيَدلو لع كلَ تمني زُكصال مم نأ یی ها ل ةإ»
 ثيح «كبرل اًركش اهبجاوب مقو «كناسلو كبلقب اهركذا : يأ

 . كريغ ىلع اهب معنأ ام ءاّمعن كيلع معنأ

 حورلاب كتيوق ذإ :يأ دما جوري تندي ذإ»

 رمأب مايقلا ىلع ةوق كل راصو «كاكزو كرهط يذلا «يحولاو
 «سدقلا حورب» دارملا نإ :ليقو ؛هليبس ىلإ ةوعدلاو هللا

 هتيبثتو ءهل هتمزالمبو «هب هناعأ هللا نأو «مالسلا هيلع ليربج

 1 .ةقشملا نطاوملا يف
 ريغ انه ميلكتلاب دارملا *الْهَكَو ٍدَهَمْلا ىف سالا ملكت

 كلذب دارملا امنإو «مالكلا درجم وه يذلا دوهعملا ميلكتلا

 ىلإ ةوعدلا وهو .بطاخملاو ملكتملا هب عفتني يذلا ميلكتلا

 . هللا

 مزعلا يلوأ نم هناوخال ام «كلذ نم مالسلا هيلع ىسيعلو
 ةلاسرلاب ءةلوهكلا لاح يف ميلكتلا نم «نيلسرملا نم
 مد 1 .رشلا نع يهنلاو ءريخلا ىلإ ةوعدلاو
 ىلَعَجَو و تكلا 00 ا دبع ف 0 ا .دهملا يف سانلا

5 

 بتكلا لمشي باتكلاف 4ةَمْكَِْلَو بتكحلا تمنع ذو
 ليئارسإ ينب ءايبنأ ملعأ نم هنإف ءةاروتلا اًصوصخخو «ةقباسلا

 . هيلع هللا هلزنأ يذلا ليجنالا لمشيو . اهب - ىسوم دعب -

 ءهمكحو هدئاوفو «عرشلا رارسأ ةفرعم يه :ةمكحلاو

 يذلا هجولا ىلع «يغبني ام ةاعارمو «ميلعتلاو ةوعدلا نسحو

 ال اًروصم اًريط :يأ 4رب َةَنْيَهَك ِنيِظلأ َنِم قل ةو
 ينل کالا ایرو ا ناار ةوكين هيف تش هديل حرز

 4دب ٌّقوَمْلا مرغ دو ندب تعزل نيع الو هل رصب ال

 ءابطألا E «تارهاب تازجعمو «تانّيب تايآ هذهف

 .هتوعد اهب ىّوقو «ىسيع اهب هللا ديأ ,مهريغو



 عباسلا ءزجلا

 َلاَقَف تلا مهتم ْذِإ َكنَع ليس نب ٌتْنَفَح لو

 ةبجوملا تانيبلاب اًديؤم قحلا مهءاج امل 4 ارن نأ

 نأ ىسيعب اوّمهو يب رس لإ اده َنِإ# هب ناميإلل

 « مهنم هظفحو «هنع مهيديأ هللا فكف « كلذ يف اوعسو «هولتقي

 .همصعو

 « میرم نبا ىسيع هلوسرو هدبع ىلع اهب هللا ٌنتما ننم هذهف
 متأ مالسلا هيلع اهب ماقف ءاهب مايقلاو ءاهركش ىلإ هاعدو

 ..مزعلا يلوأ نم هناوخإ ربص امك ريصو»«عايقلا
 ىف انماء نأ نرالا لإ توا ةر )1١1١-١١١(

 يتمعن ركذاو :يأ 2 .تايآلا رخآ ىلإ انماء لاَ لوس
 ديو وبلا ىلإ تيحوأف ءاناوعأو اًعابتأ كل ترسي ذإ كيلع

 وأ «يلوسربو يب ناميالا مهبولق تعزوأو .مهتمهلأ :يأ

 كءاج يذلا يحولاب مهترمأ : يأ «كناسل ىلع مهيلإ تيحوأ

 دهشاو هللاب انمآ :اولاقو ءاوداقناو كلذل اوباجأف هللا دنع نم

 . نوملسم اننأب

 ةحلاصلا لامعألاب دايقنالاو «رهاظلا مالسإالا نيب اوعمجف

 فعض نمو قافنلا نم هبحاصل جرخملا نطابلا ناميالاو
 .ناميإلا

 سع لاق اک :ىلاعت لاق امك راصنألا مه :نويراوحلاو
 م ی مسا راو ريم

 . ولأ ُراَصأ نك ويرا کات وأ لإ عر 2 ْنَم َنييِراوَحْلِل مرم نا
 َلْزْكُم نأ بر ٌميِطَتْسَي لَه میرم م اذل

Eمهنم سيل اذهو «ماعط اهيف ةدئام : يأ 4ام  

 نم كلذ امنإو كلذ ىلع هتعاطتساو «هللا ل

 . مهنم بدألاو ضرعلا باب

 ناكو «قحلل دايقنالل اًيفانم حارتقالا تايآ لاؤس ناك املو

 مهظعو «كلذ مهوأ امبر نييراوحلا نم رداصلا مالكلا اذه

 ناف موم ممنكح نإ ها اوُقَّنآ# :لاقف مالسلا هيلع ىسيع

 نأو .«ىوقتلا ةمزالم ىلع ناميالا نم هعم ام هلمحي نمؤملا

 ام يردي ال يتلا حارتقالا تايآ نم بلطي الو هللا رمأل داقني

 . اًئيش اهدعب نوكي

 «ىنعملا اذه مهدوصقم سيل مهنأ نويراوحلا ربخأف

 نأ دير الاقل ف كلذ ىلإ ةجاحلا لجألو ءةحلاص دصاقم مهل

 نطو اهل نوجاتحم مهنأ ىلع ليلد اذهو ابن لأ
 (”7نوكيف «ةينايعلا تايآلا ىرن نيح «ناميالاب اوف

 لأس امك «نيقيلا ملع كلذ لبق ناك امك «نيقيلا نيع ناميإلا

 ىتوملا يبحي فيك هيري نأ هبر مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا

 ىلإ جاتحم دبعلاف ىّ نمل نكلو لب لَك نیو ملأ ل
 نأ ْمَلَعَتَو8 : لاق اذهلو ءتقو لك ناميالاو نيقيلاو ملعلا ةدايز

 1١١١-١١١ :تايآلا «ةدئاملا ةروس ريسفت -ه فين

 وے

 7 بقول 0 1

 دال ا اوقیف لسلام موي ©

 و كاا

 یکه لاد 63ل ویلا ملت
OEE 

 ترا ھا

 ولیج الار رول ةمكيناو بتكحلأ

 اربط نكشف ايف م حن نذير بط ريَطلأةَدهَك نيِظلاَنِم

 رو ولا دخلا انو

 د كنم ي ِهرْسََِبُتْفَمَكَدِإَو يب ملا
 راحة کک نیلام ھت

 د

 سر > ےک
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 اا روم د ص

 ا مكاني

 وراي ر حر رپ يع

 ا

 9€ َنييِهَشلاَنماَهيلَعَنوْكَت دواتَتق

 ےس و

 اعل

eا  

 . قدصو قح هنأ «هب تئج تئج ام قدص ملعن : يأ # 4 اقص دق

 ءاندعب نمل ةحلصم نوكتف يهنأ نو اَهََلَع َنوْكَتَو#

 . كلذب ناهربلا ةدايز لصحيو «ةجحلا موقتف «كل اهدهشن

 ملعو «كلذ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيع عمس املف

 ابر دهل :لاقف كلذ يف مهبلط ىلإ مهباجأ «مهدوصقم

 اَت نكت ياشلا َّنَم هدم اع لر

 هذه هب ركذتي ءاّمسومو اًديع اهلوزن تقو نوكي :يأ كني

 رركتو «تاقوألا رورم ىلع ىسنت الو ظفحتف «ةميظعلا ةيآلا

 . نينسلا

 اًرّكذم مهكسانمو نيملسملا دايعأ ىلاعت هللا لعج امك

 هلضفو «ةميوقلا مهقرطو نيلسرملا ننس ىلع اًهّبنمو «هتايآل

 انل اهلعجا :يأ «َنترا يح تلو اقرار مهيلع هناسحإو
 . اًقزر

 نيتاهل نوكت نأ اهلوزن مالسلا هيلع ىسيع لأسف
 ةحلصمو «ةيقاب ةيآ نوكت نأب نيدلا ةحلصم «نيتحلصملا

 لام لع دع ا - ٤ ر

 )١( ر وى لک لع وشو ا :هلوق ىلإ تايآلا لمكأ ب يف .

 .نوكي ىتح

 :ب يف (۲)



 عباسلا ءزجلا

 . اًقزر نوكت نأ يهو ءايندلا
Aب  

 EEA اب مکن دب رک نمف ْمُكَيَلَع اهرم يا لأ لم
 رفكو «ةرهابلا ةيآلا دهاش هنأل یل : نت اداب لما ل ل

 .ديدشلا باقعلاو «ميلألا باذعلا قحتساف ءاّملظو اًدانع

 - اورفك نإ - مهدّعوتو ءاهلزنيس هنأ دعو ىلاعت هللا نأ ملعاو

 ببسب اهلزني مل هنأ لمتحيف ءاهلزنأ هنأ ركذي ملو «ديعولا اذهب
 . كلذ اوراتخي مل مهنأ

 يديأب يذلا ليجنالا يف ركذي مل هنأ كلذ ىلع لديو
 هللا دعو امك تلزن اهنأ لمتحيو «دوجو هل الو «ىراصنلا

 يتلا ليجانألا يف اهركذ مدع نوكيو ءداعيملا فلخي ال هللاو

 .هوسنف هب اوركذ يذلا ظحلا نم «مهيديأب

 اًثراوتم ناك كلذ امنإو ءالصأ ليجنالا يف ركذي مل هنأ وأ

 هركذ نع كلذب هللا ىفتكاف .فلسلا نع فلخلا هلقني «مهنيب

 نم اَهْيَلَع َنوْكَتَو# :هلوق ىنعملا اذه ىلع لديو «ليجنالا يف
 .لاحلا ةقيقحب ب ملعأ هللاو 4بلس

 اء م نبأ ىَسِعنَي هلا لاق ذلو

 هللا نإ :اولاق نيذلا ىراصنلل خيبوت ةىو فا ن لإ

 ىسيع أربتيف «ىسيعل مالكلا اذه هللا لوقيف «ةثئالث ثلاث

 قيلي ال اًمعو «حيبقلا مالكلا اذه نع « َكََحْبْس : لوقيو

 . كب

 الو يل يغبني ام : يأ يحي يل سي ام لو نأ جل نکی ام

 سيل هنإف «يقوقح نم الو يفاصوأ نم سيل اًئيش لوقأ نأ قيلي
 ءايبنألا الو «نوبرقملا ةكئالملا ال «نيقولخملا نم دحأ

 «ةيهلالا ماقمل قاقحتسا الو قح هل «مهريغ الو نولسرملا

 ءارقفو «نورخسم قلخو «نوربدم دابع عيمجلا امنإو
 .نوزجاع

 ام رم هلو یت ىف ام لَم ٌَتمِلَع دق متل تک نإ»

 د 4 ٍويْدْلا مع تالو . . ينم ردص امب ملعأ تنأف کی

 «هبرل هباطخ يف مالسلاو ةالصلا هيلع حيسملا بدأ لامك نم

 ربخأ امنإو .«كلذ نم اًئيش لقأ مل» :مالسلا هيلع لقي ملف

 «فيرشلا هبصنم يفانت ةلاقم لك لوقي نأ هسفن نع يفني مالكب
 درو «هيزنت متأ كلذ نع هبر هزنو «ةلاحملا رومألا نم اذه نأو

 .ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ ملعلا

 لإ مك تلف م :لاقف ليئارسإ ينب هب رمأ ام ركذب حّرص مث

 . كتمظع ىلع ءىرجتم ال «كرمأل عبتم دبع انأف 4دي أ آم

 هللا ةدابعب الإ مهترمأ ام : يأ كبَر قو هَ أوُدبَعَأ نأ
 يذاختا نع يهنلل نمضتملا «هل نيدلا صالخإو ءهدحو

 هنأ امكف ورد نأ نايبو «هللا نود نم نيهلإ يمأو

 أَو ينو سال بَل ت 8
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 اسلام ةديام [َماَمْيَلَعَل رآني َرهْللا حرم یسیع لاق
 صر دل ذأ

 توارد كنا واترخاء کک
 Ar مورس مق و 7 و 53

 اهلزنم قاد

 EE 5 ET دبع ر ص هب
2 

 ے ےر و ص یا ےس

Eکک تلق َتنأَ  
 رر

E 2ے ورم ا م  

 فام 22 ,هتملعدقف
 ب کک اعا آو یس
 نکو مكد یر اوبا ناوی نرس امال لف

e٠ تيقَرلأ ت تأ تنك یک  

 ٤ د0 ورکا ر
 ماا 9 9 درمل ت د

 رمل هت ني یری توسع
 © لسلك وسوم

 ر

 ركع لع وشو نويفاَمَو ضر لاو رسل

 . يبر وهف مكبر
 اذهب ماق ْنَم ىلع دهشأ موف تمد ان ادبي متبع ت ر

 : يأ *َمِلَع بيرلا ( َتنَأ تک قيم املك هب مقي مل نمم رمألا

 4یہ ویس لک لع تناول مهرئامضو مهرئارس ىلع علطملا
 كعمسو «تامولعملاب طاحأ دق كملعف ءاًرصبو اًعمسو اًملع

 يزاجت يذلا تنأف «تارصبملاب كرصبو «تاعومسملاب

0 
 7 دش

 «مهسفنآ نم مهب محرأ تنأو ا مف :E نإ

 ناو مهبذعت مل «نودرمتم دابع مهنأ الولف «مهلاوحأب ملعأو

 نع ةرداص كترفغمف : : يأ أ 42 ر يملا تأ كن مهل َرْفَْت

 yy «ةردقو ةزع مامت

 ىتأ نمل رفغت نأ كتمكح ىضتقم نم ناك ثيح : ميكحلا

 .ةرفغملا بابسأب

 «مهنم زئافلا نمو ءةمايقلا موي هدابع لاحل اًنيبم هن ا لاق

 عف م ا :ديعسلا و «يقشلا ِنَمو .كلاهلا ِنَمو

 مهلامعأ تماقتسا نيذلا مه نوقداصلاو e َنيِقِددَصلَ

 «ميوقلا يدهلاو «ميقتسملا طارصلا ىلع مهتاينو «مهلاوقأو



 عباسلا ءزجلا

 دعقم يف هللا مهلحأ اذإ ءقدصلا كلذ ةرمث نودجي ةمايقلا مويف

 ات نم یر تلج م :لاق اذهلو «ردتقم كيلم دنع قدص
 ميما دولا كلك هلع وضو منع هلأ ىضر اد ايف َنِدِلَح ُرمْتَأْل

 ةرمثو «مهئارتفاو مهبذك ررض نودجيس «مهدضب نوبذاكلاو
 .ةدسافلا مهلامعأ

 كلذل ربدملاو امهل قلاخلا هنأل ضرار توسل كلم هن

 اذهلو «يئازجلا همكحو «يعرشلا همكحو «يردقلا همكحب
 عيمج لب «ءيش هزجعي الف يَ رىم لک لڪ وهوا :لاق

 . هرمأب ةرخسمو «هتئيشمل ةداقنم ءايشألا

 هلل دمحلاو «ناسحإو هللا نم لضفب ةدئاملا ةروس ريسفت مت

 ےس

 لا کلا أ مسن

 تظل لجو َسْرَألاَو تولا قلع ییا ب دملا (۲۰۱)
 نبط ن مفلح ىَِل وه © تردي مب ارگ ییا دف رولا
 نع رابخإ اذه نورم ا زعم ی لك لجأ صف رُت

 لالجلاو ةمظعلا توعنو «لامكلا تافصب هيلع ءانثلاو هدمح

 ىلع هسفن دمحف .اًصوصخ تاروكذملا هذه ىلعو «اًمومع

 ةعسو «هتردق لامك ىلع ةلادلا ءضرألاو تاوامسلا هقلخ

 «ريبدتلاو قلخلاب هدارفناو «هتمکح مومعو ءهتمحرو هملع

 .رونلاو تاملظلا هلعج ىلعو

 سمشلاو «راهنلاو ليللاك «كلذ نم يسحلل لماش كلذو

 كرشلاو «كشلاو لهجلا تاملظك يونعملاو ءرمقلاو

 .ةعاطلاو نيقيلاو «ناميالاو ملعلا رونو «ةلفغلاو «ةيصعملاو

 «ةدابعلل قحتسملا وه ىلاعت هنأ ةعطاق ةلالد لدي هلك اذهو

 .هل نيدلا صالخإو

 متري اُيَفَك نذل مَن ناهربلا حوضوو ليلدلا اذه عمو

 ةدابعلا يف هب مهنووسي .هاوس هب نولدعي :يأ تولد
 مهو «لامكلا نم ءيش يف هللا اوواسي مل مهنأ عم «ميظعتلاو

 ١ .هجو لك نم نوصقان نوزجاع ءارقف
 مدآ مكيبأو مكتدام قلخب كلذو يِ ني ْمَقَلَح یر وه

 هذه يف مكتماقإ ةدمل برض : يأ 4ّالَبأ ىّ دل مالسلا هيلع

 لسري امب نولتبتو «نونحتمتو هب نوعتمتت ءاّلجأ رادلا

 . هلسر هب ''”[مكيلإ]

 لة يع e يري رو دعم جر

VY ۳-تايآلا ماعنألا ةروس ريسفت ١: -٦ 

 ہو مس ع رر س ر حصر ر رے ے ص تم همه ووم

 يظل اجو ضرأل او ِتَوَمَّسلا َقلَح یا لید مح ا
 د

 و o 7 هلا ينال و ےس 6 صر

 8 رسو ىِزلأَوْه 6 تولِدَعَيْمِهيَرياوَر کن یدل مٹ رونلا
 1 وچ 020100 2 عع 4 و

 متنأمث .هدنع ىعسُم لجأو الجأ ۍضق مث نط نم مکقلخ
1 

 ص راع کل ر سم و مدع مح چ

 مکر ملعب طرالاقوِتولمسلا فهللأوهو نورتمت
 حس رک ر شا

 نماء نمم هياَتاَمَو نوب سکت ام مليو رهجو

 َقَحْلاباوَدَكَدَفَف 9 َنيِضرعُم هنأ فاك المهر تاء
 د

 1100 دورس هبا 6ام ومنا م تای یوسف مه اجامل

 ام ضل فمنكَ نر نم مھل نماک کھ ہک اور

 ردهنألآ اتوا مک اسلا نسر رک یکم
 رق مهد نم افاد موم ودب مهتكلهأق حك نم یری

 رأوا 9 قیم ا اک نومك لام
 ےک 4

3 7 @ 
A RAR a RHC gre نورنا مش الا ىق کمال راولو فام هلع 

 ْنَم هيف ركذتي ام مكرمعيو المع ُنَممَأ مك مڪو
 لقتني يتلا «ةرخآلا رادلا : يهو دنع َّعَسُم لجأ ركذت
 .رشو ريخ نم مهلامعأب مهيزاجيف ءرادلا هذه نم اهيلإ دابعلا

 نورم رسا ةجحلا عطقو ماتلا نايبلا اذه عم 4ن

 . ةمايقلا موي ءازجلا عوقوو «هديعوو هللا دعو يف نوّكشت : يأ

 ؛اهقرط عونتو ءاهداوم ةرثكل ؛عمجلاب تاملظلا هللا ركذو

 ددعت ال «ةدحاو هللا ىلإ ةلصوملا طارصلا نوكل ؛رونلا دّحوو

 امك «هب لمعلاو .قحلاب ملعلل ةنمضتملا طارصلا يهو ءاهيف

 لبس اميل الو ةي امك طر اذه او : ىلاعت لاق
 يس نع مکی قت

 ٌملَعَيَو مكرهَجَو مكر ملي ضرذلآ فو تولا يف هلا وشو (")
 يفو تاوامسلا يف دوبعملا هولأملا وهو :يأ *َنوُبِيْكَت اَم

 نوعضاخ «مهبرل نودبعتم ضرألاو ءامسلا لهأف «ضرألا

 «نوبرقملا ةكئالملا ءهلالجو هزعل نونيكتسم ءهتمظعل

 ءءادهشلاو «نوقيدصلاو «نولسرملاو «ءايبنألاو

 .تبثأ ام باوصلا لعلو (مهيلإ) لصألا يف )١1(



 عباسلا ءزجلا

 :نؤخلاصلاو

 «نوبسکت ام ملعيو .مكرهجو مكرس ملعي ىلاعت وهو
 «هنم مكبرقت يتلا لامعألا يف اوبغراو هيصاعم اورذحاف

 نمو هنم مكدعبي لمع لك نم اورذحاو «هتمحر نم مكيندتو
 . هتمحر

 نع اوك الإ مير تیا نِي رتا نم رھی امو (5-:)
 هو أوك ات أو نأ قوت هج اتل نحل أوَذك دق ٠ يت
 ام ضال يف مك ِنَرَق نم مهل نم اکله مک اور ا © ورس

 نم یر َرهْنأْل تاجو اودي مولع سلا اكسو کل كش ل
 هنم رابخإ اذه نرخ اتر ٌمِهِدَعَب نم اناَمفَأَو م يود هكدا ص

 «مهتوادعو مهبيذكت ةدشو «نيكرشملا ضارعإ نع ىلاعت

 :لاقف «تالثملا مهب لحت ىتح تايآلا مهيف عفنت ال مهنأو

 ةلالد قحلا ىلع ةلادلا مهر تي ْنَم رياء نم مهينأت اَمَو

 يضرم اع اا لإ هلوبقو هعابتا ىلإ مهل ةيعادلا « ةعطاق
 مهبولق تفرصنا دق ءاًعمس اهل نوغصي الو الاب اهل نوقلي ال

 . مهرابدأ اهولوو ءاهريغ ىلإ

 ركشيو ٠ عبتي نأ هقح قحلاو 4اب ال يحلي املك دم
 هتلباقم بجي ام دضب هولباقف «هب مهنايتإو «مهل هريسيت ىلع هللا
 .ديدشلا باقعلا اوقحتساف هب

 درر وس يأ 4 ةرارتت
 نيبذكملل هللا نيبيو «قدصلاو قحلا هنأ «هب اوأزهتسا ام

 ءرانلاو ةنجلاو ثعبلاب نوؤزهتسي اوناكو «مهءارتفاو مهبذك

Eاهي سك ىلا رال وزله  
 . توك

 ت و اک چ عع توا

 ١ وپ أنك ام اوبنأ مہتاب یوسف

 ماو ر رک i ce + م
 نم هللا تعب ال مهنلمي 1 دهج هللأب أ 0 اعت لاق

 37 7 7-5 0 < ¢۴ ا و 0 2 00
 ه َتوَملَعِي ال ساتلا راكحأ کیلو امس هيلع ادعو لپ تومي

 أوك بأ ارك تريلا يو ديف نومي قدا ا هو 24 2 رص عرس بس

e 

 انكالهإ عباتت مك : : يأ «ٍنَر نب مهلت نم اگه مگ اور

u 4كَم نأب ءكالهالا كلذ لبق مهانلهمأو  
 . ةيهافرلاو نينبلاو لاومألا نم ءالؤهل نكست رل ام ٍضْرَأْلا يف

 4 نم یر ٌرهْتَأْلا المجود ملم سلا السوط
 ءاهب نوعتمتي ءرامثو عورز نم «هللا ءاش ام كلذب مهل تبنيف
 لب «همعن ىلع هللا اوركشي ملف .نوهتشي ام اهنم نولوانتيو
 .تاذللا عاونأ مهتهلأو «تاوهشلا ىلع اولبقأ

 اهودر لب ءاهوقدصي ملف «تانیبلاب مهلسر مهتءاجف
 ن َمهِدَمَب نيل أشنأو مهبونذب هللا مهكلهأف ءاهوبذكو

 . رخاء

YA 5- ٤-٩ :تايآلا ماعنألا ةروس ريسفت 

 «نيقحاللاو نيقباسلا ممألا يف هبأدو هللا ةّنُس هذهف
 . مهأبن مكيلع هللا صق ْنَمِب اوربتعاف

 أ لاقل جودي ةوسلف سارق ىف ابتک کیل لوف (4-۷)

 را وکو كلم هلع لري ول اولا © نيج رح لإ اذه نإ ارفک
eا ال اك ا رو د قو ال ف نال  

 8-5 هللا نم رابخإ اذه وشب ام مهْيَلَع اتسبللو

 «هب مهتئج اميف روصقل مهبيذكت سيل هنأو «نيرفاكلا دانع ةدش

 مك هليل و كل اهو «كلذب مهنم لهجل الو

 ا سم سارق ىف ابتک َكْيَلَع الرب ولو :لاقف «هیف
 تس لإ اده نإ :اًولعو اًملظ ايدك نل لاقل هونقيتو

 ءاهيف عينشلا مهلوق اذهو ءةنيبلا هذه نم مظعأ ةنيب يأف

 نم ةكسم ىندأ هل ْنَم نكمي ال يذلا «سوسحملا اورباك ثيح
 !!؟هعفد لقع

 ملعلا مدعو «لهجلا ىلع اًينبم اًمنعت اًضيأ أل لاما
 دمحم عم لزنأ اله :يأ د دبع لأ 519 :لوقعملاب

 نأو ءرشب هنأ مهمعزب هيلع وه 3 هدعاسيو هنواعي «كلم

 . ةكئالملا يديأ ىلع الإ نوكت ال هللا ةلاسر

 مهيلإ لسرأ ثيح «هدابعب هفطلو هتمحر نايب يف هللا لاق

 «ةريصبو «ملع نع هب ءاج امب ناميالا نوكي مهنم اًرشب
 نع ردصي ال ناميالا ناكل ءانتلاسرب م لر ولو : بيغو
 .هدحو اًئيش عفني ال يذلا ةداهشلاب اًناميإ ناكلو قحلاب ةفرعم

 اذإف «ةلاحلا هذهب نونمؤي ال مهنأ بلاغلاو ءاونمآ نإ اذه

 «مهراظنإ مدعو ؛مهيلع كالهلا ليجعتب رمألا يضق اونمؤي مل

 . اهب نمؤي ملف ةحرتقملا تايآلا بلط نميف هللا ةّنَس هذه نأل

 ملعي يتلا «تانيبلا تايالاب مهيلإ يرشبلا لوسرلا لاسرإف
 نيرفاكلل هللا لاهمإ عم مهب قفرأو «دابعلل حلصأ اهنأ هللا

 عفنأو مهل ريخ نيبذكملاو

 كلذ عمو «نوملعي اوناك ول مهل رش كلملا لازنإل مهبلطف
 الو ءهنع يقلتلا اوقيطي مل «لسرأو مهيلع لزنأ ول كلملاف

 . ةينافلا مهاوق هتقاطأ الو كلذ اولمتحا

 يضتقت ال ةمكحلا نأل مار ولو

 رمألا ناكلو .: يأ # ف يت 1 كلا ولن

eu al aS 

 مدعو «سبللا اهيف يتلا ةدعاقلا هذه ىلع مهرمأ اونب مهنإف

 . قحلا نايب

 يه يتلا هدعاوقو «ةحيحصلا هقرطب قحلا مهءاج املف

 «مهريغ كلذب ىدتها اذإ .مهل ةياده كلذ نكي مل «هدعاوق



 عباسلا ءزجلا

 اوحتفو «ىدهلا باب مهسفنأ ىلع اوقلغأ ثيح مهبنذ بنذلاو
 .لالضلا باوبأ

 لي قاق كلب ني لس َقِرَبْتْسأ دقوا )1١٠١(

N NE 

 ايلسم - ىلاعت لوقي «نيِدكَلا ةف تراك كيك اونا

 ًقرهتْسأ دقلو# :اًدعوتمو «هءادعأ اًددهتمو اًريصمو هلوسرل

 مهوبذك «تانيبلاب مهممأ اوؤاج امل كلب ني لس

 رفكلا كلذب هللا مهكلهأف ءهب اوؤاج امبو مهب اوأزهتساو

 ناحق بيصن لمكأ باذعلا نم مهل یفوو «بيذكتلاو

 اهيأ - اورذحاف 4نوُءِرْبْتْسَي وپ اونا ام منم اوُرِجَس تلا

 . مهباصأ ام مكبيصيف «مكبيذكت ىلع اورمتست نأ - نوبذكملا

 مث ضرألا يف اوريسف «متبترا وأ «كلذ يف متككش نإف

 اًموق الإ اودجت نلف «نيبذكملا ةبقاع ناك فيك اورظنا
 .نيفلات تالثملا يف اًممأو «نيكلهم

 لك عوبرلا كلت نم مدعو «لزانملا مهنم تشحوأ دق

 مهؤانب ناكو ءرابجلا كلملا مهدابأ «لزان رورسلاب عتمتم
 بولقلا ريس هب رومأملا ريسلا اذهو ءراصبألا ىلوأل ةربع

 ريغ نم رظنلا درجم امأو «رابتعالا هنم دلوتي يذلا «نادبألاو

 . اًئيش ديفي ال كلذ نإف «رابتعا

 هيَ َلَع بلك رب لك ضرالاو توسل ىف ات نسل ف ۳

 ار تا وف ير ل لا ر لإ کک کا
 : ك هيبنل ىلاعت لوقي * توبي ال هَ مشا

 ان نمل :ديحوتلاب اًمزلمو مهل اًررقم «هللاب نيكرشملا

 7 كلاملا «كلذل قلاخلا نم :يأ «ْضرَأْلاَو ٍتوْمَّسلَ

 . ؟هيف فرصتملا

 الفأ «هنوركني ال كلذب نورقم مهو ءب :مهل €
 هل اوفرتعي نأ ريبدتلاو كلملاب هللا دارفناب اوفرتعا نيح

 ! ؟ديحوتلاو صالخإلاب
 يولعلا ملاعلا :يأ 4لا هِيَ لع بک # :هلوقو

 مهيلع طسب دق ىلاعت وهو «هريبدتو هكلم تحت ىلفسلاو

Eهسفن ىلع بتكو «هنانتماو هتمحرب مهدمغتو اانا  

 « عنملا نم هيلإ بحأ ءاطعلا نأو ءهبضغ بلغت هتمحر نأ اًباتك

 اوقلغي مل نإ «ةمحرلا باوبأ دابعلا عيمجل حتف دق هللا نأو

 اهبلط نم مهعنمت مل نإ ءاهيلإ مهاعدو .مهبونذب اهباوبأ مهيلع

 َبْيَر ال َةَسْيِقْلا مون لِ تعجل : هلوقو «مهبويعو مهيصاعم

 ىلع ماقأ دقو «نيربخملا قدصأ وهو «هنم مسق اذهو ةي

 . نيقيلا قح هلعجي ام نيهاربلاو ةنيبلا ججحلا نم كلذ

 ىلع هللا ةردق اوركنأو ءادوحج الإ نوملاظلا ىبأ نكلو

 :تايآلا ماعنألا ةروس ريسفت 5 ہہ ۹

SY S&Sل مقل  
 و ر رص ر اک و وردا AAA ر

 اى م هيلعاتسبللو الجر هئاعجل اكلم هل ةلئلعجولو

 - 7 عم م و
 ب فيك أور ظنأ دث ضرألا ىفاوريس لق

 ها ل 5 ا تبذل و 0 أ 00
r 2او  o2000 هش 1  
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e:ص وع ل رهف  

 تنمي ال رهف شنا یک لارا
 e 20 چ 20-0

 مورخ ِضراْلاَو تولار طا ایوان
 ا نام لوا تروس نأ ٿ ا ت

 صع نفاخ نلف 69ل نیک رسما

 دقو تى © ٍميِظَعِو 07

O eee SHOESيد  

 NS نو وه هلت شښاَڪ ال

 eC مس حو و ل 0
 یا وهو ۔ودابعقوفرھاقلاوھو € | ريق OE و

 رفكلا ىلع اوأرجتو «هيصاعم يف اوعضوأف «قئ تالخلا ثعب

 اربح یاو : لاق اذهلو «مهارخأو مهایند اورسخف «هب

 2 ر و

 . % وسمو ال مهف ممسقنأ

 ہور خد م ا

 ه ٌميلَعْل ٌعيِمَّسلَ وهو ٍرابَلاَو للا ىف نكس ام ملو )1-5١(

 e 240 ا م يلع BF مسه حو

 م رطاف الو دِن هَّأ ريغأ لق

 0 َنيِكرْتمْلا نم ترک اکو 1 ركض نم لوا ترڪ نأ تأ
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 الا ف نأ لغإ e ل زن شا اريح نبدأ مرد مولد هدر

 يلقع ليلد لكب ديحوتلا ريرقت ىلع تلمتشا دق
 ةلداجمو «ديحوتلا نأش يف اهلك نوكت نأ تداك لب «ىلقنو

 تكلا رفا

1 - 



 1١-٠١ :تايآلا «ماعنألا ةروس ريسفت -5 3 عباسلا ءزجلا

 .ةيهلالاو هب عمقنيو .ىدهلا هب نيبتيام اهيف هللا ركذ تايآلا هذهف
 الو ء«فرصتم مهنم فرصتي الف 4داَبِع وف رِهاَفْلا وهو :كرشلا

 وه كلذو رال لا ىف نکس ام ىلاعت 4 نأ ركذف
 ءاهتكئالمو ءاهّنِجو ءاهيمدآ نم ءاهلك تاقولخملا

 . اهتادامجو اهتاناويحو

 ءميظعلا مهبرل نورخسم ديبعو «نوربدم قلخ لكلاف
 .كلاملا رهاقلا

 «كيلامملا ءالؤه نم دبعي نأ «لقنو لقع يف حصي لهف
 ربدملا «قلاخلل صالخالا كرتيو ؟رض الو هدنع عفن ال يذلا
 ؟عفانلا راضلا .كلاملا

 صالخإ ىلإ وعدت «ةميقتسملا رطفلاو «ةميلسلا لوقعلا مأ
 !؟نيملاعلا بر هلل ءاجرلاو «فوخلاو «بحلاو «ةدابعلا

 ننفتب تاغللا فالتخا ىلع تاوصألا عيمجل *ٌعيِمَسلَأ#
 ناك ول .نكي مل امو ءنوكي امو «ناك امب 4 ُميِلَمْلاأل تاجاحلا
 .نطاوبلاو رهاوظلا ىلع علطملا «نوكي ناك فيك

 نم 4لو ذأ ل أ : هللاب نيكرشملا ءالؤهل 4ًف
 ذختأ الف ؟ينرصنيو «ينالوتي «ةزجاعلا تاقولخملا ءالؤه
 :يأ «ضرألاو تاومسلا رطاف هنأل الو ىلاعت هنود نم

 قازارلا وهو :ي أ 4 دَعَا مْ رهو امهربدمو امهقلاخ
 نأ قيلي فيكف < «مهيلإ ىلاعت هنم ةجاح ريغ نم «قلخلا عيمجل

 !؟ديمحلا ينغلا «قزارلا قلاخلا ريغ اّيلو ذختأ

 :ديسوتلاب هل سا نم لو ترآ نأ تأ نإ لفل
 . يبر رماوأ لاثتماب «يريغ نم ىلوأ ينأل . ةعاطلاب هل داقنأو

 نوكأ نأ نع اًضيأ تيهنو : يأ 4 َنِكرْتسْلا ني کت کو

 يف الو ءمهتسلاجم يف الو «مهداقتعا يف ال ‹ نيك رشملا نم

 بجوأو «ّيىلع ضورفلا ضرفأ اذهف «مهب عامتجالا
 . تابجاولا

 نإف #ريظَع موي َباَذَع یر ٌتْيَصَع ْنِإ تاعا نإ لق یک هي 2 يري ا حف

 طخسو ءرانلا ىف دولخلا بجوت «كرشلا يف ةيصعملا
 رار ةا فاخب يذلا مولا وح ملا كلذ ءزابجلا
 سو موحرملا وهف ذئموي باذعلا هنع فرص ْنَم هنأل ؛هباقع
 كلاهلا وهف ءهنم جني مل ْنَم نأ امك ءاّقح زئافلا وهف هيف اجن
 . يقشلا

 بلجو ءءارضلا فشكب درفنملا ىلاعت هنأ هديحوت ةلدأ نمو
 ءرقف نم 4رب هلأ سسي نإوإ# :لاق اذهلو . ءارسلاو ريخلا
 َتشاڪ ام ءهوحن وأ مه وأ ءمغ وأ ءرسع وأ ءضرم وأ

 ناك اذإف . ريم ویس لک لع وه رب كسم نو وه ل هل
 ةيدوبعلاب درفي نأ قحتسي 031 وهف ءراضلا عفانلا هدحو

 كولملل سيلو «هتئيشمب الإ نكاس نكسي الو «كرحتم كرحتي
 نوربدم مه لب «هناطلسو هكلم نع جورخلا مهريغو

 وه ناك ءاروهقم هريغو ءرهاقلا وه ناك اذإف «نوروهقم
 .ةدابعلل قحتسملا

 اميفو «بقاعو «باثأو «ىهنو هب رمأ اميف كلل وهو و

 «رئامضلاو رئارسلا ىلع علطملا 4 ريل # ءرّدقو قلخ

 .ديحوتلا ةلدأ نم هلك اذهو ءرومألا ايافخو

 mT مهل لف

 هلآ لق ؟ميظعلا لصألا اذه ىلع دبع را ءىس يأ :-

 بلا كا ا سأل وهف «ةداهش ربكأ

 . مكل تلق ام ىلع ينرقيف «هلعفو هرارقإب يل دهشي وهو «ربكأ

 هني دكا ٥ لوألا صعب اع وقل روا :ىلاعت لاق امك
 . تولا ا هَ اًنَعْطَقَل مث © نيم

 اًبذاك رقي نأ هتردقو هتمكحب قيلي الف «ريدق ميكح هللا

 ةوعدب هرمأ هللا نأو «هلسري ملو هلسرأ هللا نأ اًمعاز «هيلع

 مهلاومأو ءهفلاخ ْنَم ءامد هل حابأ هللا نأو «هرمأي ملو «قلخلا

 ام ىلع هديؤيف ءهلعفبو هرارقإب هقدصي كلذ عم وهو «مهءاسنو
 لذخيو «هرصنيو «ةرهاظلا تايالاو «ةرهابلا تازجعملاب لاق

 !!؟ةداهشلا هذه نم ربكأ ةداهش يأف و هفلاخ ْنَم

 :يأ ب ْنَمَو دب دال نالا اذه َّلِإ وأو :هلوقو

 مكرذنأل « «مكتحلصمو مكتعفنمل «نآرقلا اذه يلإ هللا ىحوأو

 ءهب مهرذني ام ركذب نوكت امنإ ةراذنلاو «ميلألا باقعلا نم هب

 ةرهاظلا لاوقألاو لامعألا نايببو «بيهرتلاو «بيغرتلا نم

 . ةراذنلا لبق دقف اهب ماق ْنَم يتلا «ةنطابلاو

 هغلب ْنَم لكو ءنوبطاخملا اهيأ مكل ةراذنلا هيف نآرقلا اذهف

 نم هيلإ جاتحي ام لك نايب هيف نإف «ةمايقلا موي ىلإ نارقلا
 .ةيهلالا بلاطملا

 ىلع تاداهشلا ربكأ يه يتلا هتداهش ىلاعت نّيب امل

 نيبذكملاو « هللا ربخل نيضراعملا ءالؤهل لق :لاق ءهديحوت

 4ٌذهنأ هل ل هز ده هلل مع أ ودل کتیا :هلسرل
 .مهعم دهشت الف اودهش نإ :يأ

 ةداهشو «نيملاعلا برو نيلئاقلا قدصأ ةداهش نيب نزاوف

 «ةعطاسلا ججحلاو ةعطاقلا نيهاربلاب ةديؤملا قلخلا ىكزأ

 نيذلا كرشلا لهأ ةداهشو ءهل كيرش ال هدحو هللا ديحوت ىلع

 «مهقالخأو مهؤارآ تدسفو «مهنايدأو مهلوقع تجرم

 القعلا مهسفنأ ىلع اوكحضأو



 تابثإ ىلع مهلاوقأ تضقانتو ءمهرطف ةداهشب اوفلاخ لب

 ىندأ ''”هولاق ام ىلع موقي ال هنأ عم «ىرخأ ةهلآ هللا عم نأ

 . ججحلا نع الضف «ةهبش

 راتخن نحنو لقعت تنك نإ «نيتداهشلا يأ كسفنل رتخاو
 هب ءادتقالاب هللا انرمأ يذلا ءهيبنل هللا هراتخا ام انسفنأل

 ةيدوبعلا قحتسي ال درفنم : يأ دعو لإ وه امل ل : لاقف

 .ريبدتلاو قلخلاب درفنملا هنأ امك «هاوس ةيهلالاو

 ام لكو «دادنألاو «ناثوألا نم هب درر ام عرب یول

 اهيفنو هلل ةيهلالا تابثإ «ديحوتلا ةقيقح اذهف هللا عم هب كرشأ
 .هادع اًمع

 ةداهشو «ديحوتلا ىلع هلوسر ةداهشو «هتداهش نّيب امل

 باتكلا لهأ نأ ركذ «هدض ىلع مهيدل ملع ال نيذلا نيكرشملا

 ديحوتلا ةحص نوفرعي :يأ 4 َمَئُورَْيأ8 ىراصنلاو دوهيلا نم

 مهنأ امك «هجوب هيف مهدنع كش ال : يأ 4 َمُهَهآنَإ نوفرغي انك
 بلاغلا يف نيمزالملا نينبلا اًضوصخ ءمهدالوأب نوهبتشي ال

 . مهئابال

 لهأ نأو ةع دمحم لوسرلا ىلإ دئاع ريمضلا نأ لمتحيو
 امل ءاهب نورتمي الو .هتلاسر ةحصب نوهبتشي ال باتكلا

 حلصت الو «هيلع قبطنت يتلا هتوعنو «هب تاراشبلا نم مهدنع
 .نامزالتم ناينعملاو «هريغل

 هل تقلخ ام اهوتوف :يأ 4 مُبَمْفَنَأ اريح تِدَلا# : هلوق

 ديجملا كلملا نم لضفلا اهومرحو «ديحوتلاو ناميالا نم

 نع لأست الف « مهنم ناميالا دجوي مل اذإف ومو ل هَ

 م ل يذلا رخاورابخلا

 ا مَ تاب بدك ؤأ ابنک هلع یرفآ نسم طا نموا )١١(

 دحأ هيف ناك نمم ءاّدانعو اقلط كفا ا : يأ دوما حل

 وأ هلا ىلع بذكلا ءارتفا ءاعمتجا ول فيكف «نيفضولا

 ملظأ اذه نإف «نولسرملا اهب تءاج يتلا هتايآب بيذكتلا

 . اًدبأ حلفي ال ملاظلاو «سانلا

 كيرشلا ءاعداب للا ىلع بذك ْنَم لك اذه ىف لخديو
 هل ذختا وأ هريغ دبعي نأ يغبني هنأ [معز] اوا هل

 وأ لسرلا هب تءاج يذلا قحلا در ْنَم لكو ءاّدلو وأ ةبحاص

 . مهماقم ماق ْنَم

 يا لوف مم امیج مرشح موو )١1-15(

 لاق نأ لإ مف کک رک ر ہ نوع بک لا

 ل هلع أوبك تیک زظنأ © َنِكِرْتُم

 نولأسُي مهنأو «ةمايقلا موي كرشلا لهأ لآم نع ىلاعت ربخي

 نإ : يأ ومع م ك بلآ کاش یا : : مهل لاقيف نوخبويو
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 اذهل ىحوأَو ديو نيب ديهش هللا لف ةدلهشربك أ ءىش ىأ لق
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 و رر

 انار نیلا لوق كتوم واجد یا اأو
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 رات غو داروو و دورعشی امو هسشت اال انوکي MA ا 4 ا ا ر
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 09 ولامن واتر تیا برک نالو درن انيل اک

 ءارتفالاو مهنم معزلا هجو ىلع كلذ امنإو «كيرش هل سيل هلل

 نونتفي نيح مهباوج نكي مل :يأ مَ نكت رَ رن
 ام مهنأ مهفلحو مهكرشل مهراكنإ الإ لاؤسلا كلذب نوربتخيو

 أيدك تگ ۶ مهلاوحأ نمو مهنم اًبجعتم ظا نيكرشم اوناك
 مهسفنأ ىلع راسخلاب داع اًيذك اوبذك :يأ «ةيشأ 3

 نم وراغب راقب اوا اب مهْنَع َّلَصَو# ررضلا ةياغ - هللاو - مهرضو

 اًولع كلذ نع هللا ىلاعت هللا عم مهومعز نيذلا ءاكرشلا

 . اًريبك
 هوُهَقْفِي نأ هكا مهب كجو كي س نت م ل (15)

 واج اإ َئح ا اونم 7 34 لڪ ور نإو وك ماذا فو

 والا يسا لإ اد نإ اورَمك بیلا لوق كنود

 و < ءوء وا رر ا

 نمو :يأ #نيلوذلا َريِطَسَل الإ اده نإ

 يعاودلا ضعب «تاقوألا ضعب مهلمحي موق نيكرشملا ءالؤه

 قحلا دصق نم لاخ عامتسا هنكلو «لوقت امل عامتسالا ىلإ

 مهتدارإ مدعل عامتسالا كلذب نوعفتني ال اذهلو «هعابتاو

 .ريخلل

 .ءاعدلا :أ يقو «ب يف اذك )١( .هوفلاخ ام ىلع :ب يف )١(



 عباسلا .ءزجلا

 اوهقفي الثل ءةيشغأو ةيطغأ : يأ 4ك مو ع اتل
 انلعج اذا نرل ءالؤه لاثمأ نع همالك ناصف ءهللا مالك

 ي اه ةوكمتسي الذ ءاّممص :يأ «ًارَو#
 ءدانعلاو ملظلا ةياغ اذهو أب اونم ال هيَ لڪ اري نول

 الو ءاهل نوداقني ال قحلا ىلع ةلادلا تانيبلا تايآلا نأ

 .هوضحديل حلا لطابلاب نولداجي لب ءاهب نوقدصي

 اذه نإ افك نَا لوفي كتوليجي كوُبَج اَدِإ ِهَّيَح#» :لاق اذهلو

 ةروطسملا نيلوألا فحص نم ذوخأم : يأ 4 َنلَوأْلا ٌريَِسَأ ̂ َ

 الإو «مهرفك نم اذهو «هلسر نع الو هللا نع تسيل يتلا

 «نيقحاللاو نيقباسلا ءابنأل يواحلا باتكلا اذه نوكي فيكف

 «قحلاو «نولسرملاو ءايبنألا اهب تءاج ىتلا قئاقحلاو

 . ؟نيلوألا ريطاسأ هجو لك نم ماتلا لدعلاو ‹طسقلاو

 مَ مش لإ نیه نإ نع ڙو هَ وهني مشر(
 .هلوسرل نوبذكملا «هللاب نوكرشملا يأ :مهو نور

 عابتا نع سانلا نوهني «لالضالاو لالضلا نيب نوعمجي

 اورضي نلو «هنع مهسفنأب نودعبيو «هنم مهنورذحيو «قحلا
 يشأ لإ كيب نإَو# اًئيش اذه مهلعفب نينمؤملا هدابع الو هللا
 . كلذب # َنْوُرعْتَم امو

 بكَ الو درن ایک واقف رال لع اوفو ذل رت ووا (۲۹-۷)

 زار لبق نی وفن اک اک مک ادب لب ٥ یی م د و اتي تیا
 ايدل اننايح لإ ىه نإ ارا © وذل ميت مو هع أوم امل اذا ادر

 موي نيكرشملا لاح نع اًربخم - ىلاعت لوقي 4وت دوم نحت امو

 اوخبويل رال َلَع فو ْذإ رت وول EE «ةمايقلا

 فيك مهتيأرلو «ةعظفم الاحو ءالئاه اًرمأ تيأرل ءاوعرقيو

 ىلإ نودري ول نأ اونمتو «قوسفلاو رفكلاب مهسفنأ ىلع اورقأ
 . ايندلا

 اَب لب © يملأ نم نکو ار تیا بكت الو ورن ایک اولا

 مهنأ مهسفنأ يف نوفخي اوناك مهنإف لب ني نوف اا ا مك
 نكلو «تاقوألا نم ريثك يف مهبولق يف ودبيو «نيبذاك اوناك
 نع مهبولق تفرصو «كلذ نع مهتدص ةدسافلا ضارغألا

 اهب اوعفدي نأ مهدصق امنإو ةينمألا هذه يف ةبذك مهو ءريخلا

 . باذعلا مهسفنأ نع

 . 4 َنوبدَكَل مَ نع أوم امل وداع أور ٌولَوأ
 ام : يأ ايدل اح الإ ية ثعبلل نيركنم كأولاََو

 ةايحلا الإ ٠ اند اجيإ نم د دوصقملا امو رمألاو لاحلا ةقيقح

 . 4 نوع وعمي نضع امو## اهدحو ايندلا
 2 ا لاق چ

 ةت عاق رت ووو ۰ (ِ

 ب ا نائلا وفود لاق 5
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 نحن امواين

 دلة

 ورک کام
 ا 37

  aو را هس هس هم مر 2

 مهر زو یت مشو اپنا نرحل

 لدا ةویحلااَمو 9€ ورام م
 < e لو راسا یو ر ا ر

 َنوُلَقَمَت الفأ ن وقدر یخ ة خال اراد للو وهلو ع

 تلت رکنا نيو نولوشي ىلا كنز هتل یکعن د ©
 2 02 206 و هي ص

 َتَْرهَدَفلَو € دودج ہک تاک یم یک
 اک REEL كلين ا و

 رس ایات رب 5 جدلا یک لمار

 قلبت أ تعطتَسا هسا ناو مهصاَمعِإكيلع كرك نانو ©

 رويو لمعلا ًاىناَمَّلُسْوَأٍضرَأْل اف اَقَف

 @ رھا 5گ ىک تدا
a, Ha 

 الوهو ءاّميظع اًرمأ تيأرل 4ٌ َلَع امو د نيرفاكلا

 نم نورت يذلا اده سلا : اًعرقمو اًخبوم مهل 4لا
 ال ثيح ءاوفرتعاو ءاورقأف ابرو لب اولا يحلي باذعلا
 ٌباَدَعْلا اىفوُدَك لاق كلذ مهعفني

 4َ رو کک مک انب اًمب

 ٌةَعاَملأ ا اإ ہی ا اقلب ًاودک َنِدَلا ريح 2 3: )۳1(

 مروه 35 ٌمهداروأ نوڪ مهو اف اتصرف ام ارس أ اوا ّةَتْعَب

 ْنَم هلك ريخلا مرحو «رسخو باخ دق : يأ كوري اَم هس الأ
 ىلع ءارتجالا بيذكتلا اذه هل بجوأف «هللا ءاقلب بذك

 مهو # ٌةَعاّسلأ ماج اد يح تاقبوملا فارتقاو «تامرحملا

 اسي ًاولاق#و «مدنلا ةياغ اورهظأف «هئوسأو لاح حبقأ ىلع

 ويمن دق اکو ف وناس ان قع
 نإف ورز ام ام س الآ مهروهظ لع مشار نوم موو

 اذهلو ءهنم صلختلا ىلع نوردقي الو «مهلقثي رزو مهرزو
 NS ءرانلا يف اودلخ

 رود خسر ع ر 000
 ريح ةر رادللو وهلو ثمل الإ ايدل ٌهرَيَحْل و )۳۲(

 ام ةرلا ةعقتتو ايتدلا ةقيقتع هذه ةو فأ يب هال



 عباسلا ءزجلا

 يف وهلو «نادبألا يف بعل ءوهلو بعل اهنإف ايندلا ةقيقح

 مومهلاو ءةقشاع اهل سوفنلاو ءةهلاو اهل بولقلاف . بولقلا
 .نايبصلا بعلك اهب لاغتشالاو «ةقلعتم اهيف

 ءاهتافصو اهتاذ يف نون نيل رحل اهنإف «ةرخآلا امأو
 نم «نيعألا ذلتو «سفنألا هيهتشت ام اهيفو ءاهماودو اهئاقبو

 . حارفألاو رورسلا ةرثكو «حاورألاو بولقلا ميعن

 نولعفي نيذلا نيقتملل يه امنإو ءدحأ لكل تسيل اهنكلو

 .هرجاوزو هيهاون نوكرتيو « هللا رماوأ
 يأ نوكردت اهب «لوقع مكل نوكي الفأ : يأ دولق الْفأ

 .راثيالاب قحأ نيرادلا

 كودك ال نإ 1 نووي ىذا كرس نإ ملعت دق )١0-7(

 كلك نم لش ٠ دَقَلَو © دودج هلأ تاک ییا یک

 َدَقَلَو هلأ تملک لَم الد است هنت یک تس اوو اوك ام لع اور راف

 ناق مضارعإ کيل رک ناک نو © َيَِسْرمْل ىِ ني د ماج

 يا ا اسلا و ِضّرَألا ىف اقف مَن ت 5 نأ َتَعْطَسْسَأ

 دق :يأ 4َنيِدِهَجْل ب 845 3 اهنا لع وسجل هلل ےک 3
 ملو ءكءوسيو كنزحي كيف نوبذكملا لوقي يذلا نأ ملعن

 ةيلاعلا لزانملا كل لصحتل الإ ءربصلا نم هب كانرمأ امب كرمأن

 يف هابتشا نع رداص مهلوق نأ نظت الف «ةيلاغلا لاوحألاو

 . كيف كشو «كرمأ

 كلخدمو .كقدص نوفرعي مهنأل توركي ال م

 لبق - هنومسي اوناك مهنإ ىتح «كلاوحأ عيمجو «كجرخمو
 نإف : يأ 4َنوُدَسْج هَل تاب َنيَِطلأ كر «نيمألا - ةثعبلا
 . كيدي ىلع هللا اهلعج يتلا هللا تايآل مهبيذكت

 وح ًاوُدوأو ايز ام لع اصف كل نم لس اک دلو

 .اورفظ امك رفظت ءاوربص امك ربصاف اس مآ
 نتمطيو (كداؤف تبي هب ام 6ےک زآ ني ني 14ج ناوک

 . كبلق هب
 كصرح نم كيلع قش : يأ 4بصاَرعِإ كع رك ناك نول

 يف سيلف «كلذ يف كعسو لذباف «مهناميال كتبحمو « مهيلع
 . هتياده هللا دري مل ْنَم يدهت نأ كرودقم

 ِكَمَملا ىف املس وأ ضال ىف اقم بت أ تعط ني
 اذهو .اًئيش مهديفي ال هنإف كلذ لعفاف : يأ دَ مهيأ
 .نيدناعملا ءالؤه هابشأ ةياده يف هعمطل عطق

 ىلاعت هتمكح نكلو ئهل لع َمُهَمَمَجَل هل اس ولو

 هجا َّنِ نترك القل ءلالضلا ىلع نوقبي مهنأ تضتقا
 . اهلزانم ىلع اهنولزني و ءرومألا قئاقح نوفرعي ال نيذلا

 و و ايد 000 2 وس
(TVeTT)مث هلل كوملاو نوع نذل بخت مَنِ  

YAY 5- ۳۳-۳۷ :تايآلا «ماعنألا ةروس ريسفت 

 هلع روا هلأ بِ لف وير نم هيا هلع لر اكول 2 0 وع هل

 : الك هيبنل ىلاعت لوقي 4َنوُمَلَمَي ال مهر َّنكَلَو هياء لرب نأ
 كرمأل داقنيو «كتلاسر يبليو «كتوعدل ا انتل

 بابلألا ولوأ مهو «مهعفني ام مهبولقب نومي بلا كيهنو
 . عامسألاو

 الإو ءةباجتسالاو بلقلا عامس :انه عامسلاب دارملاو

 نيفلكملا لكف «رجافلاو ربلا هيف كرتشي «نذألا عامس درجمف

 مهل قبي ملف ءهتايآ عامتساب ىلاعت هللا ةجح مهيلع تماق دق

 .لوبقلا مدع يف رذع

 «ىنعملا نأ لمتحي نومي هَل مث هل معن قوملاو#
 ءايحأ كل بيجتسي امنإ :يأ ءروكذملا ىنعملل لباقم

 «مهتداعسب نورعشي ال نيذلا بولقلا تاومأ امأو ءبولقلا

 الو ‹كل نوبيجتسي ال مهنإف ءمهيجني امب نوسحي الو

 . نوعجري هيلإ مث هللا مهثعبي «ةمايقلا مهدعومو «نوداقني
 ررقي ىلاعت هللا نأو ءاهرهاظ ىلع ةيآلاب دارملا نأ لمتحيو

 اوناك امب مهئبني مث ةمايقلا موي تاومألا ثعبيس هنأو «داعملا

 . نولمعي
 ءهلوسرو هلل ةباجتسالا يف بيغرتلل اًنمضتم اذه نوكيو

 . كلذ مدع نم بيهرتلاو

 لر الول* : اًدانعو اًثنعت لوسرلاب نوبذكملا : يأ 4أولاقو#

EAE AE E 

 .ةدساكلا مهئارآو «ةدسافلا مهلوقعب

 ضزألا ني اک جت یک كل تي یک لاو
 اح راهن رَ سمو لي ني نج ك كت و رأ © او
 لاب أ اك ذآ اک اک تنر انك الآ وش آہ 1

 . تايآلا اي ٍةَكِيََملاَ
 سيلف ياء درب نأ عع رَ هل كِل : مهلوقل اًبيجم €
 «هتزعل ةداقنم ءايشألا عيمجو فيك «كلذ نع روصق هتردق يف

 . ؟هئاطلسل ةنعذم

 مهملع مدعو مهلهجل - مهف «نوملعي ال سانلا رثكأ نكلو
 ملف مهتءاج ول يتلا «تايآلا نم مهل رش وه ام نوبلطي -

 ليدبت ال يتلا هللا نس يه امك «باقعلاب اولجوعل - اهب اونمؤي
 «قحلا مهل نيبت يتلا تايآلا مهدصق ناك نإف اذه عمو ءاهل

 . ليبسلا حضوتو

 ةلاد «ةعطاس ةجحو «ةعطاق ةيآ لكب ةي دمحم ىتأ دقف

 نم ةلأسم لك يف دبعلا نكمتي ثيحب «قحلا نم هب ءاج ام ىلع
 نإف - هللا همحر - خيشلا دوصقمو نإ ربخب يتأي نأ يضتقي قايسلا ١(

 . اًح هوملع امل مهنم دوحج . . . مهبيذكت

- 



 عباسلا ءزجلا

 ةيلقنو ةيلقع ةلدأ ةدع هب ءاج اميف دجي نأ «نيدلا لئاسم
 . بايتراو كش ىندأ بولقلا يف يقبت

 هديأو «قحلا نيدو ىدهلاب هلوسر لسرأ يذلا كرا هتف
 نع يح ْنَم ايحيو «ةنيب نع كله ْنَم كلهيل تانيبلا تايالاب
 . ميلع عيمسل هللا نإو « ةئيب

 0 | ِهّيحاني ٌريِطَي رهط الو ٍضَرْأْلا يف باد ني امو ۵

 ہت ال ثيحب

 وس

ABEا  

 e مئاهبلا نم «ةيئاوهلاو ةيضرألا تاناويحلا عيمج

 اهانقزرو «مكانقلخ امك اهانقلخ مكلاثمأ نأ اهلك نرل

 ةذفان تناك امك ءانتردقو انتئيشم اهيف تذفنو مكانقزر امك

 . مكيف
 يف انلفغأ الو انلمهأ ام : يأ وس نم تكلا یف انظف امل

 اهريغص «ءايشألا عيمج لب ءءايشألا نم اًئيش ظوفحملا حوللا

 عقتف هيلع يه ام ىلع ظوفحملا حوللا يف ةتبثم ءاهريبكو

 . ملقلا هب ىرج ام قبط ثداوحلا عيمج

 عيمج ىوح دق لوألا باتكلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 عبرأ اهنإف ءردقلاو ءاضقلا بتارم دحأ اذهو «تانئاكلا

 :بتارم

 عيمجب طيحملا هباتكو ءءايشألا عيمجل لماشلا هللا ملع

 هقلخو «ءيش لكل ةماعلا ةذفانلا هتردقو هتئيشمو «تادوجوملا

 .دابعلا لاعفأ ىتح «تاقولخملا عيمجل

 ىنعملا نأو ءنآرقلا اذه باتكلاب دارملا نأ لمتحيو

 لكَ ايب بّتكلا تع الرو :ىلاعت هلوق يف ىنعملاك
 . وت

 رشحت ممألا عيمج : يأ تورم متر لإ ّرُث# :هلوقو
 ميظعلا فقوملا كلذ يف ءةمايقلا فقوم يف هللا ىلإ عمجتو

 همكح مهيلع يضميو «هناسحإو هلدعب مهيزاجيف «لئاهلا
 لهأو ءامسلا لهأ «نورخآلاو نولوألا هيلع هدمحي يذلا

 .ضرألا

 مي نم تعطل يف مکی ھے اتو ابنک يداوم ۳۹
 لاحل نايب اذه يقسم لير لع هلم اي نسو هِي هکا

 ىلع اودس دق مهنأ «هلسرل نيبذكملا هللا تايآب

 نع 4م يم مهنأو .ىدرلا باب اوحتفو .ىدهلا باب مهسفنأ

 . "لاب الإ نوقطني الف «هب قطنلا نع 4 منو قحلا عامس
 «لهجلا تاملظ ىف نوسمغنم :يأ «ْتْسْنظلا يفإل

 هللا لالضإ نم اذهو «يصاعملاو «دانعلاو «ملظلاو ءرفكلاو
 طر لع هلم اي نمو يشب هلآ لسي س ف ءمهايإ
 هاضتقا ام بسحب «لالضالاو ةيادهلاب درفنملا هنأل م يمَسسَم

 78-41 :تايآلا ماعنألا ةروس ريسفت -5 20
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KES رو 

 و oF 00 میس طر ص لع هلع اسم نمو ةي

 ہا فصلا تكا ا ادعت نمک تیر 3

 ام فش َنوعَدماَيِإْلب | © قدرك نإ | نوع

TE 4 ell 

 رادو € ورشا نونو و ءا نإ هيل نوعدت
 1 مهددا كرت نرم لِ ا

 للف کوا وناس امش اج کرک ©

Ê AGES 
 ص ی ےک ےک 4A oe ع
 قت نكح بوبا ر ياعاتحتف وي ورڪ داماو

 ١ @ دون مشادة مه دَا و وأ امی اوج راد یخ i 02 ر رور ا ےک

 عامل هك وأ هنأ ُباَّدَع أ 9 کتیا لقط(

 ام فش نوع ُهاَِإ لب © َنيِقِدَص ٌرْثُك نإ َنوُعَدَت وللا َرْيَغَ

 :هلوسرل ىلاعت 0 نوکر ام َنْوَسَتَو هَ نإ هيل َنوُعَدَت

 مكنت نإ مترا :هريغ هب نيلداعلا «هللاب نيكرشملل نك
 # َنيِقدَص رشک رشک نإ نوع سَ 0 ةعاّملأ هك وأ هلآ ُثاَذَع

 رطضي يتلا «بوركلا هذهو «تاقشملا هذه تلصح اذإ :يأ

 مكبر نوعدت مأ TS ءاهعفد ىلإ

 . نيبملا قحلا كلملا

 ا وسنن اس نإ هيل نوعي ام تشک ن نوع ُهايِإ ليم

 e دنع مكدادنأ عم مكلاح هذه تناك اذإف 4 نرش

 E E وجوبا ملأ كح وش
 : اًروتكت الو ةا الواو

 ءراضلا عفانلا وه هنأ مكملعل «ءاعدلا هلل نوصلختو

 «هب نوكرشت ءاخرلا يف مكلاب امف ءرطضملا ةوعدل بيجملا

 1 مش هلل

 و 2 37 7
 لو ةياءل

 )١( لطابلاب : ب يف .



 عباسلا ءزجلا

 مأ «لقن وأ لقع كلذ ىلع مكلد له ؟ءاكرش هل نولعجتو
 ؟بذكلا هللا ىلع نورتفت “لب ؟اذهب ناطلس نم مكدنع

 ءاسابلاب هذاك كنك ني ِرَمُأ لإ آََلَسَرأ دقو (45-41)
 تسع نکو أوُمَرَصَت انشأ, مُهَهَج ذإ واک © وپ مهل كَرَّصلاَ
 ام اوس ام 0 تومي اؤاك ام ُنطْيَّشلا مهل نيرو مولف

 وأ آمي وخر اإ ئ ن لڪ بوبا هلع اتت وب رڪ
 دتلو اوملط َنِدلا وعلا زباد عطف ٠ وشي مه اد تق مهدت
 كم ني رسا لإ تسر دقوا : ىلاعت لوقي نیلا تر و
 ءانلسر اوبذكف «نيمدقتملا نورقلاو «نيفلاسلا ممألا نم

 ضرملاو رقفلاب : يأ «ِليَّضلأو اسألي رهتذخأد # انتايآ اودحجو

 ءانيلإ كعب مهمل مهب انم ةمحر «بئاصملاو تافآلاو

 . انيلإ ةدشلا دنع نوأجليو

 : يأ وأف تسق نكلو أوُعَرَصَت اتساب ماج ذي ولف
 واڪ ام نَا هَل نيرو قحلل نيلت الف ترجحتسا

 مهلطاب يف اوعتمتف قحلا نيد هيلع مه ام نأ اونظف *ََْمَعَي
 .ناطيشلا مهلوقعب بعلو «نامزلا نم ةهرب

 ةَ مهند اووأ آمي وحرف اذإ عل اهتالفغو اهتاذلو ايندلا نم

 نوكي ام دشأ اذهو ءريخ لك نم نوسيآ :يأ وسي مه اد

 نوكيل «ةنينأمطو ةلفغو «ةرغ ىلع اوذخؤي نأ «باذعلا نم

 . مهتبيصمل مظعأو « مهتبوقعل دشأ

 «باذعلاب اوملطصا :يأ أمل يأ رولا باد عطف
 هاضق ام ىلع 4َيِدَعْلا بر ول ناو # بابسألا مهب تعطقتو

 هماركإو «هتايآ نيبتت كلذب هنإف «نيبذكملا كاله نم هردقو

 :نولسرملا هب تءاجاام قدصو «ةئادعأل هعتامإو. «هتايلوأل

 لع مو ْحَرَصَأَو مع ها دخ نإ ٌرْثنََرَأ لفل (۷

 لَه َةَرَهَج وأ َةَنْقَب لآ باَدَع مدن نإ مكیرا لف © َنَوْفِدَصَي مه

 قلخب درفتملا هنأ امك هنأ ىلاعت ربخي ريتا مول لإ كه

 لق :لاقف ةيهلالاو ةينادحولاب درفنملا هنإف ءاهريبدتو ءايشألا

 الب متيقبف میو لع مسو مردصباو مُكعََس ها د نإ رش
 نكي مل اذإف 4ٍب مکین هنأ ريع هَلِإ نم لقع الو رصب الو عمس
 ءيش ىلع هل ةردق ال ْنَم هعم متدبع ملف «كلذب يتأي هللا ريغ

 . هللا هءاش اذإ الإ

 ٌرظنا# :لاق اذهلو «كرشلا نالطبو ديحوتلا ةلدأ نم اذهو

 .نف لك نم اهب يتأنو ءاهعونن : يأ تيل ْثْرَ َفَيَڪ
 نايبلا اذه عم مه رن نيمرجملا ليبس نيبتتو «قحلا رينتلو
 . اهنع نوضرعيو «هللا تايآ نع وفيصل ماتلا

TA تايآلا ماعنألا ةروس ريسفت ٤١-٠٠: -٦ 

 َةَنْقَب ولأ باَدَع مُكدَنَأ نإ ينوربخأ : يأ کتبر نك»

 نوملعت «تامدقم همامأ مدقت دق وأ ةأجافم : يأ 4ةَرَهَج وأ

 .هعوقو اهب

 عوقول اًببس اوراص نيذلا توم ملأ الإ ك لهل
 ىلع اوميقت نأ اورذحاف «مهدانعو مهملظب .مهب باذعلا

 .يدمرسلا ءاقشلاو «يدبألا كالهلا هنإف ملظلا

 ماء نم نيرذمو نرم الإ سرلا ل او ( 44:40
 مسمي تاک أوَدَك ی © ور مه الو میک فو الك جاو
 هب لسرأ ام ةديز ىلاعت ركذي ونتي 196 امي باد
 رشبملا نايبل مزلتسم كلذو «ةراذنلاو ةراشبلا هنأ «نيلسرملا

 هل تلصح دبعلا اهلمع اذإ يتلا لامعألاو ءهب رشبملاو

 تقح اهلمع ْنَم يتلا لامعألاو «هب رّذنملاو رِذنملاو «ةراشبلا

 مهتباجإ بسحب - اومسقنا سانلا نكلو «ةراذنلا هيلع

 :نيمسق ىلإ - اهمدعو مهتوعدل
 ءهبتكو .«هتكئالمو «هللاب نمآ :يأ حصا َّنَمآَء نم

 القإ» هتينو هلامعأو هناميإ حلصأو ءرخآلا مويلاو ءهلسرو

 . ىضم ام ىلع نور ْمُه الو لبقتسي اميف 4ْمِيَلَع ُفَوَح

 ءمهلاني :يأ 4ُباَدَمْلا ُمُبْنَمَي ايكيا ابك َندلاَول
 . 4 َنوُفَسْنَي أهاك امي» هنوقوذيو

 ميدل رع rl ga به يد Ar ا ريع يه 4

 الو بْيَعْلا ملعأ الو هلآ نیر ىدنع مک لوقا ال لق (00)
 همر 4 جو مون رعبا عع م نم of <« ا رر ب ءلسب 01

 ر علا یوسي لَه لق لإ توب ام الإ یتا نل كلم ْنِإ مک ٌلوقأ

 هيلع "”نيحرتقملا ةي هيبنل ىلاعت لوقي 4َنوكََتَت کا لاو
 : هللا عم اّهلإ كذختنل انوعدت امنإ :هل نيلئاقلا وأ تايآلا

E:هتمحرو هقزر حيتافم : يأ 4 هيَ نازح یڍنع دك لوا  

 حتفي ام يذلا وهف «هللا دنع هلك كلذ امنإو 4َّبَيَمْلأ ْمَلَعَأ ةلو»

 نم هل لسرم الف كسمُي امو اهل كسمم الف ٍةمحر نم سانلل
 ع ٌرهظُي المل «ةداهشلاو بيغلا ملاع - هدحو - وهو «هدعب

 : .«ٍلوُسَر نم یر نم الإ © ادم وب

 تسلف ءاّيوق فرصتلا ذفان نوكأف قم نإ كَل لأ هلو

 4 ڳو اما أ نإ اهب هللا ينلزنأ يتلا يتلزنم قوف يعدأ
 ام الإ عبتأ نإ .هالعأو يرمأ ىهتنمو يتياغ اذه : يأ

 . كلذ ىلإ مهلك قلخلا وعدأو «يسفن يف هب لمعأف ءّيلإ
 وأ «يعم ثحابلا ثحبي ءيش يألف «يتلزنم تفرع اذإف

 وه ام ريغب «ناسنالا مزلي لهو «هيعدأ تسل اًرمأ ىنم بلطي
 . ؟هددصب

 ينأ ينومزلت - ّيلإ ىحوي امب «مكتوعد اذإ - ءيش يألو
 نأ) :نيحوتسلا يلع لبق E PTO م1 فين 09

 . نيحرتقملا (بطاخي

0 ١ 



 عباسلا ءزجلا

 ءدانعو «مكنم ملظ الإ اذه لهو «يتبترم ريغ يسفنل يعدأ
 امل داقناو «يتوعد َلبَق ْنَم نيب قرفلا نايب يف مهل لق ؟درمتو
 سَعألا یوسي لَه ل - كلذك نكي مل ْنَم نيبو ّيلإ يحوأ
 ام نوراتختو ءاهلزانم ءايشألا نولزنتف (5وزگمتت أ ريا
 . ؟راثيإلاو رايتخالاب ىلوأ وه

 ل لل ارم نأ نوفا اي ذل و د رذنَاَوإم (00- ه١

 وعدي نيا E يَ الو و نود نی مهل

 ویش نم موياكح س کلک ام مج و ودرب يملا َةْوَدَعْلاِ مهي

 ه تظل ب رک َمُهَدْرطَنم ویس ني رهيل كاسح ّنِم امو
 000 هنأ م 2 ًاولوقيل ضب مهضعب اسف كِلَدَكَو

 لَم اتیا نومو تلا اج ادو o وک لعاب هلأ سلا
 لم ل نم م ةا هسثت لع کیر بنك کیا علت
 َكَِدَكَو © ٌمْيِحَي ٌروُفَع , منا أك حصا ودعي نم بات م راھ اوس

 قلخلل ةراذن نآرقلا اذه #َنيِمِرْجَمْلا ليس َنيِبَتَسَتلَو تلا لصف

 مهين لإ اس نأ واخي ییا هب عفتني امنإ نكلو «مهلک

 كلذلف «رارقلا راد ىلإ رادلا هذه نم لاقتنالل نونقيتم مهف

 . مهرضي ام نوعديو مهعفني ام نوبحصتسي

 4ٌعِنَم الو لوط هللا نود نم :يأ نود ني مل ليل
 عفديو «بولطملا مهل لصحيف ؛مهرمأ ىلوتي نم ال :يأ
 سيل «مهلك قلخلا نأل «مهل عفشي نم الو ءروذحملا مهنع

 . ءيش رمألا نم مهل
 نإف «هيهاون بانتجاو «هرماوأ لاثتماب هللا ومب مهمل

 .هبابسأ نم ببسو «كلذل بجوم راذنإلا

 e ودر يشعل َوْفَدَعْلاِ مهب نوعي i ردرطت الو

 «صالخالاو ةدابعلا لهأ كتسلاجم نعو «كنع درطت ال :يأ
 ءاعد ءمهبر ءاعدل نيمزالملا نم «مهريغ ةسلاجم يف ةبغر

 لوأ ىف «.ةلأسملا ءاعدو ءاهوحنو ةالصلاو ركذلاب ةدابعلا

 نم 9 سيل «هللا هجو كلذب نودصاق مهو «هرخآو راهنلا

 . ليلجلا ضرغلا كلذ ىوس ضارغألا

 مه لب ءمهنع ضارعالاو درطلل نيقحتسم اوسيل ءالؤهف
 مهنأل مهبيرقتو مهئاندإو «مهتبحمو مهتالاومل نوقحتسم
 نإو ةقيقحلا ىف ءازعألا ءءارقف اوناك نإو قلخلا نم ةوفصلا

 ٠ . ءالذأ سانلا دنع اوناك

 نم مه كِلَسِح ْنِم اَمَو ویس ني مهباسح نم کل ام
 TT : يأ ‰ وى

 رمألا اذه هي لثتما دقو 4 تبطل نه ن مه شدرطتف #

 هسفن ربص نينمؤملا نم ءارقفلا سلج اذإ ناكف «لاثتما دشأ

 ءهقلخ نسحو «هبناج مهل نالأو «مهتلماعم نسحأو «مهعم

 هه هأ :تايآلا «ماعنألا ةروس ريسفت - ك5 ۲۸٨

r SN XSلالة  > 
 09 يرل روتا اوم ط نیر أموقل وقلارباد عطف و و ر مر وو م و

 مُكيوُل لع و 2 م م ادع ل." لو اے یک
 ! مو مرصد معمل اذخآ نإ متبءرأ لق

ANE Asr § < 
 ١ یوا س

 e 2 3 يڪ رطب كأم

 حاس حج و

 دأب اَّدَع 0 0 © َنوفدَصَيمْهَّدُت

 اتر كرنب
000 <5 

 AT ر ر ج تر ور

 موَقلا لإ كيدل ةرهجوأ ةع

 ا ورم ناملار
 ٠ ترکیب دک نیل او (©) دور مها مع رخال ہر ۇب

MARAEکک لوقا ل لق ل 2 6  

 ر ب دص 9 ودم 100 مس

 كلكم نك لوقا كك ووا نیارخیدنع
6 

 و رود م 247

 رص

 | ريِصِبلاو ئمعأل ا ىوت رل رى رتا
EKÎير ر رع رض ع 07 2 | و ل +  

 2 ًاوبَرِذنَأَو @ نو
 0 5 ٣

 وی مهل عیفشالو لو ونود نول سیل م هير کل
3l 3 eرر 1  

 وقفت تت تای کا 9

 < سر نم مهباس - نمک 1

 هم وحرس 2 م

 َكياَسِح مامو ءىش ل

 | @ توردا یدک مشد ی نم ھی
 م ا

 [وأ «شيرق نم] اًسانأ نأ «تايآلا هذه لوزن ببس ناكو

 كل نمؤن نأ تدرأ نإ :ِةْلَك يبنلل اولاق «برعلا فالجأ نم

 انإف «ةباحصلا ءارقف نم اًسانأ ءانالفو اًنالف درطاف «كعبتنو

 .ءارقفلا ءالؤه عم نيسلاج برعلا انارت نأ يبحتسن

 «كلذب هسفن هتثدحف «هل مهعابتاو مهمالسال هبح هلمحف

 .اهوحنو تايالا هذهب هللا هبتاعف

 ن هع كر آوا اويل ضعي مصعب اف كل كيذَكر »ل

 0 ثيح .«هدابعل هللا ءالتبا نم اذه :يأ « ذِي د

 ل لا ل و

 ةنحم لحم كلذ ناك ؛ عيضولا وأ «ريقفلا ىلع ناميالاب هللا َّنَم

 . فيرشلاو ينغلل
 نم هعنمي ملو «ملسأو نمآ هعابتاو قحلا هدصق ناك نإف

 نكي مل نإو «فرشلا وأ ىنغلاب هنود هاري يذلا ةكراشم كلذ

 . قحلا عابتا نع هدرت ةبقع هذه تناك «قحلا بلط يف اقداص

 هَل كم وها :مهنود مهنوري نمل نيرقتحم اولاقو
 هر هل

 ءمهتاكز مدعل «قحلا عابتا نم اذه مهعنمف 4 اني أَم ره



 عباسلا ءزجلا

 يف هللا ىلع ضارتعالا نمضتملا مهمالكل اًبيجم - هللا لاق

 درشل ملعب هلأ سلا : مه مهتياده مدعو «ءالؤه ةياده

 نم هيضتقت امب نوموقيو ءاهب نورقيو «ةمعنلا نوفرعي نيذلا
 سيل ْنَم نود «مهيلع هتتمو هلضف عضيف .حلاصلا لمعلا

 .ركاشب
 «لهأب هل سيل ْنَم دنع هلضف عضي ال «میکح ىلاعت هللا نإف

 مهيلع هللا نم ْنَم فالخب فصولا اذهب نوضرتعملا ءالؤهو

 ىهن املو «نوركاشلا مه مهنإف مهريغو ءارقفلا نم «ناميالاب

 ماركالاب مهتلباقمب هرمأ «نيتناقلا نينمؤملا درط نع هلوسر هللا

 بيلا 13ج ایا :لاقف «مارتحالاو ليجبتلاو «ماظعالاو

 «نونمؤملا كءاج اذإو :يأ كع مس ليم انا مم
 امب مهرشبو ءاّمالسو ةيحت كنم مهقلو مهب بخرو «مهّيحف
 هدوج ةعسو «هللا ةمحر نم «مهممهو مهمئازع طشني

 .كلذل لصوي قيرطو ببس لك ىلع مهثحو «هناسحإو
 نم ةبوتلاب مهرمأو «بونذلا ىلع ةماقالا نم مهبّمرو

 ېک ل :لاق اذهلو ءهدوجو مهبر رف اولا +يطاعبلا
 رف واي اس مکن لع ذم نا ةا سنت ع كك

 عالقالاو بونذلا كرت عم دب الف : يأ «َمَلَصَأَو ودب ْنِم بات
 هللا بجوأ ام ءادأو «لمعلا حالصإ نم ءاهيلع مدنلاو

 . ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا نم دسف ام حالصإو

 مهيلع بص : يأ محي روق مَا هلك كلذ دجو اذإف

 .هب مهرمأ امم «هب اوماق ام بسحب «هتمحرو هترفغم نم

 نيب زيمنو ءاهنيبنو اهحضون : يأ «ٍتيآلا لَ كلادكر#
 كلذب يدتهيل «داشرلاو يغلاو «لالضلا نم ىدهلا قيرط

 . هكولس يغبني يذلا قحلا نيبتيو «نودتهملا

 هللا طخس ىلإ ةلصوملا 4مل ليس تول
 نكمأ «تحضتاو تنابتسا اذإ نيمرجملا ليبس نإف «هباذعو

 «ةسبتلم ةهبتشم تناك ول ام فالخب ءاهنم دعبلاو ءاهبانتجا
 . ليلجلا دوصقملا اذه لصحي ال هنإف

 دن نيذلا دبع نأ تہ نإ لق (08- ه5(
0 

 و اذإ ت لف ا ي 3

 لرش تا ا و ق نتي ااا نق دوب
 هللا عم نوع رينا نا ءال لم : لب هيبنل ىلاعت
 نم 26 نود نم َنوعَدَت بلآ أ نأ تيه م ین : ىرخأ ةهلآ

 الو اًنوم الو ءاّرض الو اًعفن كلمت ال يتلا ناثوألاو دادنألا

 الو ةجح هيف مكل سيلو «لطاب .اذه نإف ءاًروشن الو ةايح
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 :لالضلا مظعأ هعابتا يذلا ىوهلا عابتا الإ ‹ةهبش

 نإ :يأ 5إ ْتْنَكَص ْدَق مهره ُهّيَأ آل ل :لاق اذهلو

 .هوجولا نم هجوب #َنييهَمْلا تم انآ انو مكءاوهأ تعبتا
 وه هنإف هل لمعلا صالخإو «هللا ديحوت نم هيلع انأ ام امأو

 . ةعطاقلا ةلدألاو نيهاربلا هيلع موقت يذلا قحلا

 «هتحصب «نيبم نيقي ىلع :يأ قر نم ٍةَنَيَب لع انأو
 لبقت ال «ةمزاج لوسرلا نم ةداهش هذهو «هادع ام نالطبو

 قدصف «قالطالا ىلع قلخلا نم دوهشلا لدعأ وهو «ددرتلا

 َّنَم ام بسحب ءاهقدصو اهتحص نم مهل نيبتو «نونمؤملا اهب

 . مهيلع هب هللا

 ال وهو يي ٌمْبَّدَك 9 - نوكرشملا اهيأ مكنكل ول
 اذإو ءقيدصتلا الإ هب قيلي الو ءمكنم اذه قحتسي
 ال مكب عقاو باذعلا نأ اوملعاف «مكبيذكت ىلع ''”متررمتسا

 فيكو «ءاش اذإ مكيلع هلزني يذلا وه «هللا دنع وهو ةلاحم

 کلا نإ ءيش رمألا نم يديب سيلف هب متلجعتسا نإو ءءاش

 )١( متيرمتسا :أ يفو «ب يف اذك .



 عباسلا ءزجلا

 رمأف ءيعرشلا مكحلاب مكح يذلا وه هنأ امكف 4ّ لإ

 بسحب بقاعيو بيثيف «يئازجلا مكحلاب مكحيس هنإف «ىهنو
 دقو «عوفدم اًقلطم همكح ىلع ضارتعالاف «هتمکح هيضتقت ام

 هب عطق ءاّصق قحلا هدابع ىلع صقو «ليبسلا حضوأ
 نب نع كله ْنَم كلهيل «مهتجح هل تعطقناو «مهريذاعم
 . ةنيب نع ّيح ْنَم ايحيو

 لصفيف «ةرخآلاو ايندلا يف هدابع نيب يللا ريح َوْهَو

 قحلا هجوو هيلع يضق ْنَم ىتح هيلع هدمحي ,ءالصف مهنيب

 .هوحن
 وَلا :اًملظو اًدانعو اًلهج «باذعلاب نيلجعتسملل لفل

 ر ا طفت قب للا يل طوي وا اج فيقع ذأ
 . كلذ يف مكل ريخ الو مكب

 ءنوصاعلا هيصعي يذلا ءروبصلا ميلحلا دنع رمألا نكلو

 يدسيو «مهقزريو «مهيفاعي وهو .نوؤرجتملا هيلع أرجتيو >>

 ال «تيطلأب ْمَلَعَأ لاول .ةنطابلاو ةرهاظلا «همعن مهيلع

 . مهلمهي الو مهلهميف ؛ءيش مهلاوحأ نم هيلع ىفخي
 رشي بل هما رورو جت 0200 ماس يبس م

 فف ام ْمَلَعَيَو وه الإ اهملَعي ال بيلا َحِياَمَم مدنعو## (9)
 ر ی نيم ال جا ب هما A رس عج ر لدم

 ٍتنملظ ىف بح الو اَهَمْلَمَي الإ َةَقَرَو نم طمس امو رحبلاو ملا

a 

32 
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 نم ةميظعلا ةيآلا هذه 4 ِنيُم كك ىف الإ باي الو بطر الو ٍضرأْل 3

 بويغلل لماش هنأو «طيحملا هملعل «اليصفت تابآلا مظعأ

 هملع ىوط اهنم ريثكو «هقلخ نم ءاش ام اهنم علطي يتلا اهلك
 مهريغ نع الضف «نيلسرملا ءايبنألاو «نيبرقملا ةكئالملا نع
 نم «رافقلاو يراربلا يف ام ملعي هنأو «نيملاعلا نم

 امو «بارتلاو ءىصحلاو لامرلاو «راجشألاو «تاناويحلا

 «كلذ ريغو ءاهديصو ءاهنداعمو ءاهتاناويح نم ءراحبلا يف
 . اهؤام هيلع لمتشيو ءاهؤاجرأ هيوتحت امم

 نادلبلاو «رحبلاو ربلا راجشأ نم ؛ٍةَقَرَو نم طفش امو
 ٍتْلَظ يف َةََبَح وا اهملعي الإ «ةرخآلاو ايندلاو ءرفقلاو
 يتلا روذبلا بوبحو «عورزلاو رامثلا بوبح نم #« ٍضرْل

 فانصأ اهنم ءىشني يتلا ةيربلا تباونلا روذبو ؛قلخلا اهرذبي
 ۰ . تاتابنلا

 کک ف الإ صوصخ دعب مومع اذه 4 ني او بطر الو
 ءاهيلع لمتشاو اهاوح دق .ءظوفحملا حوللا وهو 4ٍ

 ءءالبنلا ةدئفأ لهذيو «ءالقعلا لوقع رهبي روكذملا اذه ضعبو

 . اهلك هفاصوأ يف ءهتعسو ميظعلا برلا ةمظع ىلع اذه لدف

 نأ ىلع اوعمتجا ول - مهرخآ ىلإ مهلوأ نم - قلخلا نأو
 «كلذ يف عسو الو «ةردق مهل نكي مل «هتافص ضعبب اوطيحي

 ءديجملا ءديمحلا «ميلعلا عساولا «ميظعلا برلا كرابتف

 ١۹-٠۲ :تايآلا .ماعنألا ةروس ريسفت -5 584

 . طيحملا «ديهشلا

 ىلع ىنثأ امك وه لب «هيلع ءانث دحأ يصحي ال هلإ نم لجو
 هملع ىلع تلد ةيآلا هذهف اع واک يك ام فوكو «هسفن

 . ثداوحلا عيمجب «طيحملا هباتكو «ءايشألا عيمجب طيحملا

 رالي متخرج ام ْملْنَيَو للاب مُكدوَتَب ىلا وهو (11-70)

 هلأ لإ أدر مث © نوط ال مو اسر هوت ٌتَوَمْلا مدح هاج اإ
 ريرقت هلك اذه 4 يأ مَ كلل هل الآ سلا مهل
 ىلاعت هنأ نايبو ءهب نيكرشملا ىلع جاجتحاو «هتيهولأل

 هنأ ربخأف «ماركالاو لالجإلاو «ميظعتلاو بحلل قحتسملا

 مهافوتي هنأو «مهمانمو مهتظقي يف «هدابع ريبدتب درفتملا هدحو

 مهثعبيو «مهنادبأ حيرتستو «مهتاكرح أدهتف «مونلا ةافو ليللاب

 ةينيدلا. مهحلاصم يف اوفرصتيل ءمهمون نم ةظقيلا يف
 . ةيويندلاو

 كلت نم اوبسك امو اوحرج ام ملعي - ىلاعت - وهو
 اوفوتسي ىتح « مهيف فرصتي اذكه ىلاعت لازي ال مث «لامعألا

 لجأ :وهو ء«ىمسم لجأ ريبدتلا اذهب ىضقيف «مهلاجآ
 «توملا دعب ثعبلا وهو .كلذ دعب اميف رخآ لجأو «ةايحلا

 امي مكب تل هريغ ىلإ ال «مُكَمِجْرم هَل نل :لاق اذهلو
 . رشو ريخ نم دوم مك

 هتدارإ مهيف ذفني #وِداَبِع قره رهاقلا» ىلاعت وهو
 الو ءاّئيش رمألا نم نوكلمي اوسيلف «ةماعلا هتئيشمو .ةلماشلا

 .هنذإب الإ نونكسي الو «نوكرحتي

 نوظفحي «ةكئالملا نم ةظفح دابعلاب لكو دقف كلذ عمو

 ہک لَو :ىلاعت لاق امك ءلمع ام هيلع نوظفحيو دبعلا

 للا نو نيا نعال .4 نت ام نولي © نبك مارک © نيف
 يف مهل هظفح اذهف دنع بِي هتل لإ لو ني طلي اك ه ی
 . ةايحلا لاح

 ةكئالملا :يأ اسر هنو ُتَوَمْلا ُمَدَعَأ كج اإ يحل

 الف كلذ يف دوري ال ْمُهَرل «حاورألا ضبقب نولكوملا

 نوذفني الو .نوصقني الو .ءهاضقو هللا هردق امم ةعاس نوديزي

 .ةينابرلا ريداقتلاو «ةيهلالا ميسارملا بسحب الإ «كلذ نم

 ريتا نم اه انو.« ةيعرربلا ةايدنلاو توملا دعب 439
 همكحب مهالوت يذلا : يأ 4 يحل ُمُهَلْوَم هَ ىلإ ادر# رشلاو
 هرمأب مهالوت مث «ريبدتلا عاونأ نم ءاش ام مهيف ذفنف «يردقلا

 .بتكلا مهيلع لزنأو «لسرلا مهيلإ لسرأو ءهيهنو

 ام ىلع مهبيثيو ءءازجلاب مهيف مكحلا ىلوتيل هيلإ اودر مث



 عباسلا ءزجلا

 اذهلو «تائيسلاو رورشلا ىلع مهبقاعيو «تاريخلا نم اولمع

 نيل سا وهو هل كيرش ال هدحو کلا هل الآل :لاق

 ‹ظوفحملا حوللا يف هتبثأ امب ءمهلامعأل هظفحو هملع لامكل

 . مهيديأب يذلا باتكلا يف هتكئالم هتتبثأ مث

 رهاقلا وهو «ريبدتلاو قلخلاب درفنملا وه ىلاعت ناك اذإف
 «مهلاوحأ عيمج يف ءانتعالا لك مهب ىنتعا دقو «هدابع قوف

 مكحلاو «يعرشلا مكحلاو .يردقلا مكحلا هل يذلا وهو

 ءهتعنو هفصو اذه نم نع لودعلا نيكرشملل نيأف «يئازجلا

 نم ةرذ لاقثم هدنع الو «ءيش رمألا نم هل سيل ْنَم ةدابع ىلإ

 ٠ !؟ةدارإو ةردق هل الو «عفتلا
 مهب هتمحرو هوفعو «مهيلع هللا ملح اوملع ول !هللاو امأ

 هتمظع ىلع نوؤرجتيو «نارفكلاو كرشلاب هنوزرابي مهو

 مهيعاود تبذجنال مهقزريو مهيفاعي وهو «ناتهبلاو كفالاب
 دشأ مهسفنأ اوتقملو .هبح يف مهلوقع تلهذو «هتفرعم ىلإ

 يزخلل بجوملا «ناطيشلا يعادل اوداقنا ثيح «تقملا

 .نولقعي ال موق مهنكلو «نارسخلاو

 ر موعد رتا ولأ تط نم یجب س لق (14 03
 اني مکی هلآ ل 0 ركل ّن تل وذ ن اعا نیل یخو
 هاب نيكرشملل ل : يأ نوکر ا پرک 11 نمو

 ديحوت نم هوتبثأ امب مهل اًمزلم «ىرخأ هلآ هعم نيعادلا
 نم ٌكَينُب صل :ةيهلالا ديحوت نم اوركنأ ام ىلع «ةيبوبرلا
 وأ رن نو «امهتافشمو امهدئادنق : يأ 4 رتباو يلا تاع

 بلقب اًعرضت مكبر نوعدتف «ةليحلا هجو مكيلع رسعتي
 - نولوقتو «ءاعدلا يف هتجاحب جهلي لازي ال ناسلو « عضاخ

 انعقو يتلا ةدشلا وذم ني انصب نيل :لاحلا كلت يف متنأو

 نيعضاولا «هتمعنب نيفرتعملا : يأ هلل 4ك نب كَل اهيف
 يف اهولذبي نأ نع اهوظفح نيذلا «مهبر ةعاط يف اهل

0 

05 
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 ةدشلا هذه نم : : يأ پرک يک نيَو ابنَ : کب هل ك

1 2 
 نوفت ال ورش ما

 ؛ اذه نم حضوأ ناهرب يأف مكيلع همعن نوسنتو «متلق امب هلل

 !!؟ديحوتلا ةحصو «كرشلا نالطب ىلع

 أ کيو ني اًباَذَع ْمكِيَلَع تعب نأ لع رولا ره لف (517-14)
 500 نا ب اعيش يسلب ذأ کرا تح نم

 يب رم رور 291 هع
 م حلا وهو كسوف وب بدو ٥ توقف مهل ت

 : يأ 4ًَ َقْوَسَو رقم رت زن د كو
 نِ ْوَأ مو نِي :ةهج لك نم مكيلإ باذعلا لاسرإ ىلع رداق
 ساب صعب دو اعيش مكطلخي : يأ «كَسِنَي وأ جرا ت

 ٦۳-٠۷ :تايآلا «ماعنألا ةروس ريسفت -5 ۲۸۹
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 © نطل ملام یرڪ رادع دعقل نطيل

 . اًضعب مكضعب لتقو «ةنتفلا يف : يأ ب

 ىلع ةماقالا نم اورذحاف ءهلك كلذ ىلع رداق وهف

 اذه عمو «مكقحميو مكفلتي ام باذعلا نم مكبيصيف «هيصاعم

 هذه نع عفر نأ هتمحر نم نكلو «كلذ ىلع رداق هنأ ربخأ دقف

 نمو «هوحنو «بصحلاو «مجرلاب مهقوف نم باذعلا ةمألا
 .فسخلاب مهلجرأ تحت

 سأب مهضعب قاذأ نأب «مهنم بقاع نم بقاع نكلو
 اهاري ةلجاع ةبوقع «ضعب ىلع مهضعب طلسو «ضعب
 . '"”نوملاعلا اهب رعشيو «نوربتعملا

 ىلع اهب يتأنو ءاهعونن :يأ بيلا فرص فك رظنأ»

 : يأ وهمي ممل قحلا ىلع لاد اهلكو ةريثك هجوأ
 ‹ةيعرشلا قئاقحلا نوهقفيو «هلجأ نم اوقلخ ام نومهفي

 . ةيهلالا بلاطملاو

 ةيرم ال يذلا 4 يحل وهو كمر نآرقلاب : يأ دب َبدكَول
 ءمكلامعأ ظفحأ «ليكوب مَع ُتْمَل فل هيرتعي كش الو «هيف

 .نولماعلا : ب يف )١(



 عباسلا ءزجلا

 . غلبمو رذنم انآ امنإو ءاهيلع مكيزاجأو
 مدقتي ال نامزو 0 : يأ 4 ٌةقَتْسُم ربت لكل

 ET وك اهاك# الت قرم
٤ 

 فوسو ‹رخاتي الو هنع

2+ ret ور 2 e 2 

 .باذعلا

 ىح مع ضرع ا١٤ يف وضو نیلا تار اقوا (1424)

 هت نرس دن دمت ا طبل كب ا بك نیک فرش

 وت نٿ مهباكح نم نوفي تا لع اَمر © نيالا ِرْوَتْل

 تايآ يف ضوخلاب دارملا 4رب ململ ىرڪذ نكر
 ءةلطابلا تالاقملا نيسحت نم ا تب کا : هللا

 حدقلاو «قحلا نع ضارعإلاو ءاهلهأ حدمو ءاهيلإ ةوعدلاو

 نم اوأر اذإ ءاَعبت هتمأو ءالصأ هلوسر هللا رمأف .هلهأ يفو هيف

 مدعو «مهنع ضارعالاب ركذ امم ءيشب هللا تايآب ضوخي
 كلذ ىلع رارمتسالاو لطابلاب نيضئاخلا سلاجم روضحب

 مالك يف ناك اذإف .هريغ مالك يف ضوخلاو ثحبلا نوكي ىتح

 .روكذملا يهنلا لاز هريغ

 ريغ ناك كلذ ريغ ناك نإو «هب اًرومأم ناك ةحلصم ناك نإف

 ثحبلا ىلع ثح لطابلاب ضوخلا مذ يفو «هب رومأم الو ديفم
 . قحلاب ةرظانملاو رظنلاو

 «مهعم تسلج ناب : يأ نطيل كتبي كيني امل : لاق مث
 رولا عم م رڪ لا دعب دعقت الق# ةلفغلاو نايسنلا هجو

 وأ «مّرحمب ملكتم لكو «لطابلاب نيضئاخلا لمشي «(كييظل
 روضح دنع روضحلاو سولجلا مرحي هنإف ؛مرحمل 71
 . هتلازإ ىلع ردقي ال يذلا ءركنملا

 ىوقت لمعتسي ملو «مهعم سلج نمل ميرحتلاو يهنلا اذه
 تكسي وأ «مرحملا لمعلاو لوقلا يف مهكراشي ناك نأب «هللا

 ناك نأب ىلاعت هللا ىوقت لمعتسا نإف ءراكنإلا نعو مهنع

 ءمهنم ردصي يذلا مالكلاو رشلا نع مهاهنيو «ريخلاب مهرمأي

 جرح هيلع سيل اذهف - هفيفخت وأ رشلا لاوز كلذ ىلع بترتيف

 نم مهباسح نم نوفي لا ل امر :لاق اذهلو «مثإ الو

 .مهركذيل نكلو : يأ 4 وق َرْهَلَعل ئركحز نڪو ءىش

 . ىلاعت هلل هللا نوقتي مهلعل « مهظعيو

 مالكلا نم ركذملا لمعتسي نأ يغبني هنأ ىلع ليلد اذه يفو

 هنأ ىلع ليلد هيفو ر لوصح ىلإ برقأ نوكي ام
 «هرش ىلإ اًرش ظوعوملا ديزي امم «ظعولاو ريكذتلا ناك اذإ
 ناك ءدوصقملا ضقان اذإ هنأل بجاولا وه هكرت نأ ىلإ

 دل هع انهو اذهل ودام نوب
 بود نم ال سیل تبسک ام

 ٦- :تايآلا «ماعنألا ةروس ريسفت ۷۳-۹۸ ۹۰

 يلا کير ان ذوب ال لع لڪ لد إو ميس ک اَ لَو ها

2 Ar اذ اي ا فاق ريغ نو رك قت تك ذي اذ 
 ناي 5 هلل اوصلخي نأ دابعلا نم دوصقملا *َتَوُرْتْكَي

 هتاضرم يف مهرودقم اولذبيو «هل كيرش ال هدحو هودبعي

 ءهيلإ ههجوتو هللا ىلع بلقلا لابقال نمضتم كلذو «هباحمو
 شا هجول اًصالخإو ءاّلزه ال اًدجو ءاّعفان دبعلا يعس نوكو
 ةو ءايراإل

 هنأ معز ْنَم امأف «نيد هل لاقي يذلا يقيقحلا نيدلا وه اذه

 اعل هنيد ذختا دقو «ىوقتو نيد بحاص هنأو «قحلا ىلع

 ام لك ىلع لبقأو «هتفرعمو هللا ةبحم نع هبلق اهل نأب ءاّرهلو
 يعسلاو لمعلا نأل «هندبب هيف بعلو «هلطاب يف اهلو «هرضي
 كرتي نأ ىلاعت هللا رمأ اذهف .بعل وهف هللا ريغل ناك اذإ

 رتغي الو «هلاعف نم رذحيو «هلاح رظنتو «هب رتغي الو «رذحیو

 . هللا ىلإ برقي اًمع هقيوعتب
 ءاّرمأ «دابعلا عفني ام نآرقلاب ركذ :يأ ءب ردو

 امو «نسحلا فاصوأ نم هيف ام ركذب «هل اًئيسحتو ءاليصفتو

 نم هيف ام نايبو «هعاونأل اًليصفتو «هنع اًيهن دابعلا رضي
 . هكرتل ةيعادلا «ةعينشلا ةحيبقلا فاصوألا

 ماحتقا لبق :يأ «تبسك امب سفن لسبت الئل اذه لكو

 ىلع هرارمتساو «بويغلا مالع ىلع هئرجتو بونذلل دبعلا

 فكتو ءرجزنتو عدترتل ؛اهظعو ءاهركذف «بوهرملا كلذ

 . اهلعف نع

 : يأ حیف او لَو هنأ ود نم ا سیل :هلوقد
 2 «قلخلا نم دحأ اهعفني ال مث ءاهبونذ اهب طيحت [نأ]

 اهل عفشي الو ءدحأ هللا نود نم اهالوتي الو ءقيدص الو

 . عفاش

 ءلمب ولو «ءادف لكب يدتفت : يأ لدم لڪ رَ نول
 .ديفي الو لبقي ال : يأ اني ذوب الط اًيهذ ضرألا

 يأ «اوثينأ َنِْلا» ركذ امب نوفوصوملا 4َكِيلو»
 57 3 E اميل كلذو ءريخلا نم اوسيأو اوكلهأ
 ءمههوجو يوشي «هرح ىهتنا دق «راح ءام :يأ ميڪ

 .( ورثت اوك امي يأ بادو مهءاعمأ عطقيو

 درو ارضي الو اتق ال ام هما وذ ني وعدنا لف (۷۳-۷۱)
 ضّرَألأ ىف ُنيِطيَّشلا ُهَتْوُهَتْس ىلا هَل انده دل دب اًنباَقَعَأ ج

 هيب تلا ع
 ةهنوع ذي بحص هع 3

 بجاولا وه هكرت ناک :ب يف )١(



 عباسلا ءزجلا

 تولا لَ ىززأأ وهو © ترورشع هل یدل وه دک مرک روك ي ا ر روع
 57 ر وے رور اگر مم ر

 كلزمْل ل ل لوق نڪ نڪ مودو قحلاب ضا 1

 سوم سا عرس ry لوس

 ميلا ٌوْهَو َوَدَهّنلاَو بيلا ملل ٌروُصلأ ىف

 هعم نيعادلا «هللاب نيكرشملل لوسرلا اهيأ اي( 4ُدِيَل ريل
 فصول اًحراشو اًنيبم «مهنيد ىلإ مكنوعدي نيذلا «هريغ

 نإف ءاهنع يهنلا نع ءاهفصو ركذب لقاعلا يفتكي يتلا «مهتهلآ
 ماقت نأ لبق هنالطبب مزج نيكرشملا بهذم روصت اذإ لقاع لك

 الو اَنْعَمني ال ام هلأ بو نم ْاَوْعَدَنأأم : لاقف «كلذ ىلع نيهاربلا
2 

 ال هنإف هللا نود نم دبع نم لك هيف لخدي فصو اذهو

 . هلل الإ ٌرمألا نإ ءءيش رمألا نم هل سيلو رضي الو عفني
 رر چ مور 2 مدد علوم

 ةياده دعب بلقننو : يأ مَ اَسَدَه ْذِإ دعب اَياَقْعَأ جلع درنو

 طارصلا نمو «يغلا ىلإ دشرلا نمو «لالضلا ىلإ انل هللا

 اهكلاسب يضفت يتلا قرطلا ىلإ «ميعنلا تانج ىلإ لصوملا
 . ميلألا باذعلا ىلإ

 ُهَتْوهَتْسأ لَك اهبحاصو «دشر وذ اهيضتري ال لاح هذهف

 .هجهنمو هقيرط نع هتهيتو هتلضأ : يأ ضال ىف يطيل
 ا و ق وا

 حلا

 لل هن وعدي

 نييعادلا نيب 0 «ىدرلا ىلإ هنوعدي نيطايشلاو «ىَدَهْل
 . اًرئاح

 مهنإف «ىلاعت هللا همصع نم الإ مهلك سانلا لاح هذهو

 ةلاسرلا يعاود «ةضراعتم ''”يعاودو بذاوج مهيف نودجي

 #« ىَرَهْلا كلِ ت وعدي ةميقتسملا ةرطفلاو ‹ حيحصلا لقعلاو

 .نييلع ىلعأ ىلإ دوعصلاو
 ةراّمألا سفنلاو .هكلسم كلس ْنَمو «ناطيشلا " ”يعاودو

 «نيلفاس لفسأ ىلإ لوزنلاو «لالضلا ىلإ هنوعدي «ءوسلاب

 وأ اهلك هرومأ يف «ىدهلا يعاد عم نوكي ْنَم سانلا نمف

 . اهبلغأ

 . كلذ نم سكعلاب ْنَم مهنمو

 هدنع ضراعتيو «نايعادلا هيدل ىواستي ْنَم مهنمو

 لهأ نم ةداعسلا لهأ فرعت عضوملا اذه يفو «نابذاجلا

 .ةواقشلا

 الإ ىدهلا سيل : يأ ىدا وه َوُه ہلا ىده تإ لف :هلوقو

 وهف هادع امو 0 ناسل ىلع هللا اهعرش لا قيرطلا

 داقنن نأب #*تيلتعلا برب مسل اتر راو كالهو ىدرو لالض

 قر تحت ا ا هرماوأل ملستسنو «هديحوتل

 لمكأو «دابعلا ىلع اهب هللا معنأ ةمعن لضفأ اذه نإف «هتيدوبع

 . مهيلإ اهلصوأ ةيبرت

 ٦- :تايآلا «ماعنألا ةروس ريسفت ۸۳-۷٤
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 ريا نو نمت 25 0 ؛ ا

 اات ده دادب اباَمَعآ لع درنو ارضی ل وانغ نیل ام

 تک ازح ض رأل فوط هته يَ
 موي جص ربا هير 2ر روع رو ج

 ار هلا ىَدُه كر لقانا ىَدُهْلا وعدي
 واصلا اويا ناو ل تییکعا تري مسل اترا A سا مري 5 2

2A 10 ر 2  

 ىززلأَوه د 0 توزن دبل لوطا وقتاو
 2 و وشر يدك مارس ج رس م ا

 نك لوقي مودو قحل اڀ ارال و ِتاومسلا تلخ
 4۸ ب ورو 70 ر مو و

 روصلا ىف ىف حفني موي كزملا هل او قحل ا هلوق نوڪ

 ©9 ريل ميڪ رهو ةدنَهَّشلاَو يعل مَع 1

 اهناكرأب ة ةالصلا ميقن نأ انرمأو : يأ 4 ةركصل راسلا ًاوُبيِقَأ نار

 «هب رمأ ام لعفب رئو اهتالمكمو اهننسو اهطورشو

 : يأ ر دل ىلا وهو ىهن هنع ام بانتجاو

5 

 .اهرشو

 دابعلا رمايل قلي تلا توكسلا كلك ىلا ومر
 ا نك لوفي موو مهبقاعيو مهبيثيو ۰ مهاهنيو

 TY «ةيونثم الو هيف ةيرم ال يذلا 4 ُنَحْلأ

 - ركذلاب هصخ «ةمايقلا موي : يأ 4ّروُصلا ىف حمب موي كمل

 ا ل ا ا ل

 وهو E ِبيَمْلا مللع# راهقلا دحاولا هلل الإ كلم

 «ةغباسلا ةمعنلاو «ةماتلا ةمكحلا هل يذلا 4ٌريَِصْلا ميل

 نطازيلاونئارسلاب طلا لاو شعلا :ناسعنالاو
 .هاوس بر الو ءوه الإ هلإ ال ءايافخلاو

 i اًماَنَضَأ دستا را٤ هيل مهل َلاَك دو ۸-۷9

 اذك (۳) .عاد :أ يفو «ب يف اذك )١( .عاود :أ يفو «ب يف اذك )١(

 . يعاد :أ یفو «ب ىف



 عباسلا ءزجلا

 تكلم ميه ىز تلدگو © نیم للص ىف موو کرا نإ
 لوقي «ةصقلا رخآ ىلإ #نييِقوُمْلا َنِم َنوكَلَو ٍضراْلاَو توسل

 هيلع اًينثم «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ةصق ركذاو : ىلاعت
 لاق ذإ كرشلا نع هيهنو «ديحوتلا ىلإ هتوعد لاح يف اًمظعمو
 : رزآ هيبأل

 نم اهل سيلو رضت الو عفنت ال : يأ هل مات ااو
 ْنَم متدبع ثيح نيم لكص ىف َكَمْرَوَو كرا نإ «ءيش رمألا
 مكقزارو «مكقلاخ ةدابع متكرتو «اًنيش ةدابعلا نم قحتسي ال

 . مكربدمو

 َميِهبِا ىر هيلإ ةوعدلاو ديحوتلل هانقفو نيح (كلدكر
 هيلع تلمتشا ام هتريصبب ىريل : يأ ضرار ٍتومَسلا َتْوْكَلَم
 نم كيلوا ةعطاسلا نيهاربلاو ءةعطاقلا ةلدألا نم
 ملعلاو «ناقيالا هل لصحي ةلدألا مايق بسحب هنإف . يَوْم

 Sk مح ماتلا

 نم هلعل 4 انكي اي رل ملظأ :يأ لي ِهِنَلَع َّنَج امل
 نع هتدايز ىلع لدي ركذلاب هصيصخت نأل < ‹ةئيضملا بكاوكلا

 .ةرهزلا هنإ :لاق ْنَم لاق - ملعأ هللاو - اذهلو ؛ هريغ

 اذه : يأ مصخلا عم لزنتلا هجو ىلع : يأ ىر اده ام

 ىلع ليلد انل موقي لهو ؟ةيبوبرلا قحتسي له ءرظنن ملهف «يبر
 الو ةجح ريغب هاوه ههلإ ذختي نأ لقاعل يغبني ال هنإف ؟كلذ

 .ناهرب

 ُثِحأ آل لاق بكوكلا كلذ باغ :يأ لأ مل

 ا نإف «هدبع نّمع يفتخيو بيغي يذلا : يأ (تييلفألا
 عيمج يف هل اًربدمو ءهدبع نم حلاصمب اًمئاق نوكي نأ دب ال

 .هنوؤش

 قحتسي نيأ نمف «بئاغ وهو ريثك تقو يضمي يذلا امأف

 ؟لطابلا لطبأو «هفسلا هفسأ نم الإ الإ هذاختا لهو ؟ةدابعلا

 رون ىلع هتدايز ىأر ءاًعلاط : يأ ازا َرمَصْلا اي امل

 نيل لاق لأ املك اًلزنت یر ادم لق اهل هتفلاخمو بكاوكلا

 ىلإ راقتفالا ةياغ رقتفاف # َنيلاَصلَأ روقان توڪل ي 57 قد ل

 هنعي مل نإو ءهل يداه الف هللا هدهي مل نإ هنأ ملعو «هبر ةياده
 . هل نيعم الف هتعاط ىلع

 نم 0_1 ل اذه یر اده لاق راب َسْمَّشلأ ر ال

 ءىدهلا ذئنيح ررقت تأ و ءرمقلا نمو بكوكلا

 ماق ثيح 4 َنورْْم امم *ىر نإ وَفِي لاق ف ىدرلا لحمضاو

 . هنالطب ىلع حضاولا قداصلا ناهربلا

 «ًائينح آلات بؤتللا ٌرط ىل یهو تهم إل
 أنآ ار هاوس ْنَم نع اًضرعم «هيلع البقم ءدحو هلل : يأ
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 000 داو
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 | اذه راده لاق ةع
 ه2 )# مس 2م ي سوک

 رشد اَممء ورب ىف
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 را ا

 هویت و ق

0 

 و نم
 ماقأو «ديحوتلاب نعذأو ءكرشلا نم أربتف E E ب

 تايآلا هذه ريسفت ىف انركذ يذلا اذهو] ءناهربلا كلذ ىلع

 .هموقل ميهاربإ نم «قرظانم ماقم ماقملا نأ وهو «باوصلا وه
 :لاق ْنَم امأو ءاهريغو ةيولعلا مارجألا هذه ةيهلإ نالطب نايبو

 . "”[ليلد د هيلع سيلف «هتيلوفط لاح يف رظن ماقم هنا
 ومو همس
 ةدئاف يأ 4 َنْسَدَه د قو هللا ف نوت ل موف دباو #

 احمل لصوو هللا هاده ْنَم امأف ؟ىدهلا هل نيبتي مل نم ةج

 ىلإ سانلا وعدي - هسفنب وه - هنإف «نيقيلا تاجرد ىلعأ ىلإ

 . هيلع وه ام

 عمت ناو قرصا نل اهنإف وب توكرشم ام فاح لوا
 نس es مع نأ اإ اًئيش عفنلا نم ينع

 ضيفنا هويعبلا توجو د ها نرتنمف 4 كتك الكا املي

 . ةيدوبعلل
 مدعو «زجعلا لاح اهلاحو 4 كرما آم فاح ٌفَيَحَو#

 ع وب نر مك ام لاب متکرشا ئا توقا الوإ# عفنلا

 .- هللا همحر - خيشلا طخب يهو ءاب شماه نم ةدايز )١(

 .نمل ةجاحملا :أ يفو ءب
 يف اذك (۲)



 عباسلا ءزجلا

 سالاي ىحأ ِنَعيِرمْلا ىد ىوهلا عابتا درجمب الإ : يأ طاس

 . «توثكتت مك دإ
 َرَلَو اونَماَ يبل :نيقيرفلا نيب الصاف ىلاعت هللا لاق

 مشر دال مك كيلوا رل رهتسبإط اوطلخي :يأ 4اس
 ةيادهلاو «ءاقشلاو باذعلاو «فواخملا نم نمألا ر

 ملظب مهناميإ اوسبلي مل اوناك نإف «ميقتسملا طارصلا ىلإ

 «ماتلا نمألا مهل لصح «يصاعمب الو «كرشب ال ءاًقلطم

 . ةماتلا ةيادهلاو

 مهنكلو «هدحو كرشلاب مهناميإ اوسبلي مل اوناك نإو
 «نمألا لصأو «ةيادهلا لصأ مهل لصح «تائيسلا نولمعي

 . اهلامك مهل لصحي مل نإو
 «نارمألا مهل لصحي مل نيذلا نأ «ةميركلا ةيآلا موهفمو

 .ءاقشلاو لالضلا مهظح لب «نمأ الو «ةياده مهل لصحي مل

 نيهاربلا نم هب نيب امب مالسلا هيلع ميهاربال مكح املو

 : يأ هير ىلع ميِهازإ اهنا احح َكَرِتَوأ# :لاق ةعطاقلا

 . اهب مهجلقو «مهيلع اهب الغ

 هيلع ميهاربإ تاجرد انعفر امك اک نم تجرد مفر
 قوف هبحاص هب هللا عفري ملعلا نإف «ةرخآلاو ايندلا يف مالسلا

 هلعجي هنإف «ملعملا لماعلا ملاعلا اًصوصخ «تاجرد دابعلا

 ,هراثآ ىفتقتو «هلاعفأ قمرت «هلاح بسحب سانلل اًمامإ هللا

 .هروجيد ةملظ يف هملعب ىشميو «هرونب ءاضتسيو

 ملل أوثوأ ذلو كسي انما نذل ها شری :ىلاعت لاق
 را 3

 تحد

 يف الإ ةمكحلاو ملعلا عضي الف بيع كح كر إ3

 يي اعبو «لحملا كلذب ملعأ وهو ءاهب قئاللا لحملا

 انه لڪ َبوُهَنَيَو حن ل توو (40-85)
 سویو تدر َنَمْيَلُْسَو دود ِفَييَرُد نمو نع اَنّيَدَه اوو

 ئَسعَو یو يركز o كينيا یز كلذ ن رو سومو
 ا ر

 اول نضْوبَو 0 لیومشإو © َتيِحِلِبَّصلَ نق لک سالو

 نم ءوب یول للا ىّنش كل © ویت لص کل هيدهو ل

 كيلو © َنوُلَمتَي أنك ام مھتع طل اشا ولو ٌوِداَبِع نم اس

 ب ذقن الم اي كي د و لا هبل تت یا

 هدأ مده ها ىذه بيا يأ ٥ ترفگب ا اوس امو

3 

 م
 ٠ سرك هباء نهو 0 َنيِمِلحَعْلا

 هدمت 2

 ركذ امل € ىَركَو الإ ره نإ ا ھی ع کتا هَل لق

 هللا نم ام ركذو «مالسلا هيلع ميهاربإ هليلخو هذبع ىلاعت هللا

 نم هب هللا همركأ ام ركذ ءربصلاو ةوعدلاو ملعلا نم هب هيلع

 قلخلا ةوفص لعج هللا نأو «بيطلا لسنلاو «ةحلاصلا ةيرذلا
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 نمل أمه كبل وأ يلظب مهتاميإ أوسلو او اونم اء نيذلا

 al ونص وع 3 عرب مار
 لع م يها ھنن اسبح َكَلِتَو © نودتهم مهو

 ا رے ر € هه

 © دعك كبر ا نت دج حر ویو
 ے ر رآ رے صا و

 م د دو قلحس 9 اتش وو

 ا ی شو داد درنو

 6 9 َنيِيِسَحْمْلاى رج ك لذکر وردک یوو کشو 5

 © TA 6 واير رو

 1ََعاَنْلََصَف تح طلو یوو ےس لار یوکس
A 1200  

 متیبلجاو مهنوحلو م وو وبنو یکم

 0 © رف طال نكت
 اي FoR l0 220 روي هه

 طبحل أوكرُش اولو وداع عنو ءاشينم دپ
 aS د رس سس وو س دس 2

 ll دکل ا مهنبتاء نزلا ك َكِيَلْوأ © ام ن
 5 و 5 50 > ر ر ا ا

 یگ با اوس امواچ اتو دق لوھ ا رکی ن
 @ 0 e و هت ج م ا رر ر کم ص ص

 09 تکل ٰیرکد دکر وهاج

 ال يتلا «ةميسجلا ةماركلاو ةبقنملا هذهب مظعأو «هلسن نم

 «هنبا «ٌبوُقَمَيَو َقَحْسِإ 4[ اتَبَوَو :لاقف ريظن اهل كردي
 ؟نيقلاعلا قاع هليعت يذلا عشا وأ «ليئارسإ وه يذلا

 هملع يف «ميقتسملا طارصلا 4َنِيَدَمل امهنم 4إ
 .هلمعو

 تايادهلا "عاونأ نم هتيادهو لَن نيإل 4اَنَيَدَم اَول
 مزعلا ولوأ مهو ؛ملاعلا نم دارفأل الإ لصحت مل يتلا ةصاخلا

 .مهدحأ وه يذلا «لسرلا نم

 هنأل «حون ىلإ دئاع ريمضلا نأ لمتحي 4 هْيَيَرُد نيول

 ةيرذ نم وهو ءاطول ركذ ْنَم عم ركذ هللا نأل ءروكذم برقأ

 . هيخأ نبا هنأل ميهاربإ ةيرذ نم ال «حون
 ميهاربإ ىلإ دوعي ريمضلا نأ لمتحيو

 «هيلع ءانثلاو هحدم

 هدي ىلع نمآ نمم هنإف - هتيرذ نم نكي مل نإو - طولو
 . هل نبا درجم هنوك نم غلبأ كلذب هتليضفو ليلخلا ةبقنم ناكف

 يف قايسلا نأل ؛

 )١( عاونأ ىلعأ : ب يف .
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 هع مكس ل :كتوعد نع اوضرعأ نيذلل 0 بوقعي نب سويو َبْوْيَأَو# دواد نب *َنمِيَلَْسَو دوا
 ةيرذ انحلصأ امك 4َكَِدَكَو# نارمع ينبا کر نورا
 عفن يف نسحأو هير ةدابع يف نسحأ هنأل «ليلخلا ميه اربإ

 ءانثلا نم مهل لعجن نأب كينيا ىر َكِلَذَكظ قلخلا

 مهناسحإ بسحب ةحلاصلا ةيرذلاو «قدصلا

 نم لک ساو میرم نبا 4 ىسيِعَوإل هنبا یو اًيِركَرَول
 ءمهمولعو مهلامعأو مهقالخأ يف *تيديصلأ تي ءالؤه
 . مهتمئأو « مهتداقو نيحلاصلا ةداس مه لب

 لضفأ وه يذلا بعشلا وبأ ميهاربإ نب #َليِعَمَسِإَو
 الب دمحم مدآ دلو ديس دلاوو «يبرعلا بعشلا وهو «بوعشلا
 0 يخ ءناراه نب 4 ولو ىتم نب 4 َشَوُبَو

 تاس نيلسرملاو ءايبنألا ءالؤه نم الكر
 هللا 0 يتلا يهو - عبرأ لئاسفلا تاجرد نأل َنيِيَلَمْلَ

 نم مع 4 مآ بلآ م كوا لوسا هللا عطب نمو : هلوقب

 ءايلعلا ةجردلا نم ءالؤهف 4َنيِحِلَصلاَو آدَبُشلاَو بقيد حيييل

 . قالطالا ىلع لسرلا لضفأ مه لب
 صقي مل نمم لضفأ «هباتك يف هللا مهصق نيذلا لسرلاف

 . كش الب مهأبن انيلع
 ردو نيروكذملا ءالؤه ءابآ :يأ هيام نمو

 .مهناوخإو مهتايرذو ءالؤه ءابآ نم انيدهو :يأ وخلو

 . © و ِيِقَّتْسُ طاص لإ م مهانرتخا : يأ * ميج

 الإ ىده ال يذلا هلآ ىَدُم# روكذملا ىدهلا كلذ
 هنإف ىدهلا هنم اويلطاف © وِداَبِع نم اسي نم فب ییہ .هاده

 ءالؤه هتياده ءاش نممو «هریغ مكل يداه الف « مکدهی مل نإ

 .نوروكذملا

 اوك ام مُمْنَع طَْحَل» ريدقتلاو ضرفلا ىلع أرض وول

 «رانلا يف دولخلل بجوم «لمعلل طبحم كرشلا نإف َولَمَم

 - مهاشاحو - اوكرشأ ول ءرايخألا ةوفصلا ءالؤه ناك اذإف

 . ىلوأ مهريغف «مهلامعأ تطبحل

 4دا ا مهند هلا ىَدَه برا نوروكذملا 4كيلو

 ءايبنألا ءالؤه فلخ - ميركلا لوسرلا اهيأ - شما :يأ

 .مهتلم عبتاو «رايخألا

 لك عمجو «هلبق لسرلا يدهب ىدتهاف لب لثتما دقو

 عيمج اهب قاف ‹صئاصخو لئاضف هيدل تعمتجاف . مهيف لامك

 هللا تاولص «نيقتملا مامإو «نيلسرملا ديس ناكو «نيملاعلا

 .نيعمجأ مهيلعو هيلع همالسو
 نأ «ةباحصلا نم لدتسا نم هذهب لدتسا ظحلملا اذهبو

 . مهلك لسرلا لضفأ ةي هللا لوسر

 يغالي نع ءازج ءالامو اًمرغم مكنم بلطأ ال :يأ 4

 يرجأ نإ «مكعانتما بابسأ نم نوكيف 3 يتوعدو 0

 مهعفني ام هب نوركذتي تيم ىر لإ وه نإ هللا ىلع الإ

 «مهبر ةفرعم هب و «هنورذيف مهرضي امو «هنولعفيف

 قرطلاو «ةديمحلا قالخألا هب نوركذتيو «هفاصوأو «هئامسأب

 ءاهيلإ ةيضفملا قرطلاو «ةليذرلا قالخألاو ءاهيلإ ةلصوملا
 «مهيلع اهب هللا معنأ ةمعن مظعأ ناك «نيملاعلل ىركذ ناك اذإف

 اهيلع ركشلاو اهلوبق مهيلعف
 ٠ نم رسب ىلع ُهَّمأ لآ آم أولاَم ذل و 0

 وم ساتل ىدهو ارو یوم ب َءاج یا بكل لا نم ل ءس

 ل گابا کو کک ا اتو سیار

RO EE Iىفن ْنَم ىلع عينشت  

 لزنأ ام هللا نأ معزو E دوهيلا نم] «ةلاسرلا
 الو «هردق قح هللا ردق امف ءاذه لاق نمف «ءيش نم رشب ىلع

 كرتي هنأ معزو «هتمكح يف حدق اذه ذإ «هتمظع قح همظع

 نتما «ةنم مظعأل ىفنو .مهاهني الو مهرمأي ال ءالمه هدابع

 لين ىلإ دابعلل قيرط ال يتلا ةلاسرلا يهو «هدابع ىلع اهب هللا
 هللا يف حدق يأف ءاهب الإ «حالفلاو «ةماركلاو «ةداعسلا

 !!؟اذه نم مظعأ

 : -نورقي هب امب ءمهررقو مهلوق داسفب اًمزلم - مهل €
 . ةميظعلا ةاروتلا وهو «ىَموُم وب هب ىلا َبتكلا لَآ نم

 ىلإ اًيداهو ءةلالضلا نم 4ىّدُمَوأل لهجلا تاملظ يف ارو

 عاش يذلا باتكلا وهو .المعو اًملع ميقتسملا طارصلا

 اولعج مهنإ ىتح «عامسألاو بولقلا هركذ المو «عاذو

 قفاو امف ءاوءاش امب هيف نوفرصتيو «سيطارقلا يف هنوخسانتي
 «هومتكو هوفخأ كلذ فلاخ امو «هورهظأو هودبأ هنم مهءاوهأ

 .ريثك كلذو

 امد ليلجلا باتكلا كلذ ببسب يتلا مولعلا نم 4 رّتَملعو#
 | باتكلا اذه لزنأ ْنَم نع مهتلأس اذإف € گز لو رئ ا ہک

 02 لأ لف*و لاؤسلا اذه نع بجأف تافصلا كلتب فوصوملا

 «سمشلا لثم يلجنيو .قحلا حضتي ذئنيحف «هلزنأ يذلا

 ` يف مهد مازلإلا اذهب مهتمزلأ اذإ مث ءةجحلا مهيلع موقتو

 امب اوبعليو «لطابلا يف اوضوخي مهكرتا : يأ 4َنْوبعْني ْمِْصْوَح
 وایو يذلا عيوب اوف دلي ی دق اتاك

 هل د خس رس
 أ دو دیدی نب ییا قد كرابم هتلر كسك ادھر (9؟)

 ب :شماه نم ةدايز )١(



 عباسلا ءزجلا

 لص ر در لم ر ےک 2 e ت 164 هد جرار

 الص لع مهو هي نومي ةزحألاب نومي نيذلاو e ئَرفْلا

 ١ كيلإ لر يذلا نآرقلا ادو : يأ *َتوظِواَي
 هتاربم ةعسو «هتاريخ ةرثكل كلذو .ةكربلا هفصو : يأ

 دهاشو «ةقباسلا بتكلل قفاوم : يأ # ديد نب ىلا ُقَدَِصُت ودم

 .قدصلاب اهل

 مأ رزدنت ؛اًضيأ هانلزنأو : يأ او نمو ىلا هَ رسوم

 لب لا ناك وم اهلوح ْنَمو .ةمركملا ةكم يهو «ىرقلا

 ىمألا هذخأو «هللا ةبوقع سانلا رذحتف «نادلبلا رئاس نمو

 . كلذ بج وی ارو

 يف ناك اذإ فوخلا نأل ب ووي ةزجآلاب نومي َندلاَو#

 . هللا يضارمل داقناو ءهناکرأ ترمع «بلقلا

 ءاهيلع نوموادي :يأ 34 وظف حي ْمِماَلَص لع مهو

 ءاهتالمكمو ءاهبادآو اهطورشو اهدودحو اهناكرأ نوظفحيو

 لا ییا لاق وأ دك أ لع رع رفا نم أ تو 00
2 6 i, و 2 

 لأ ا آم لسم لرأس لاق سو ءىس هل إّ و

eرخل ويا  

 ا ا وڈ تتم 2 ا ورب 3 4 لیا و 4-0 يَ

 2 KG ا يا س

 کاش اقش هکعم یر 7 مرو ءارو ا مترو رم ا

 اک مَع لسو مکتبہ طق دق اگر کیف یا متع لآ

 ربكأ الو ءاّملظ مظعأ دحأ ال : ىلاعت لوقي وعر مک

 اًمكح وأ اًّلوق هللا ىلإ بسن نأب هللا [ىلع] بذك نمم ءاّمرج

 نم هيف نأل «قلخلا ملظأ اذه ناك امنإو «هنم ءيرب ىلاعت وهو

 ىلإ كلذ ةبسنو ءاهعورفو ءاهلوصأ «نايدألا رييغتو «بذكلا

 .دسافملا ربكأ نم وه ام - هللا

 وهو «هيلإ يحوي هللا نأو «ةوبنلا ءاعدا كلذ ىف لخديو

 هتمظع ىلع هتأرجو هللا ىلع هبذك عم - هنإف « كلذ يف بذاك

 ىلع مهدهاجيو «هوعبتي نأ قلخلا ىلع بجوي - هناطلسو

 .مهلاومأو هفلاخ نم ءامد زحتسي دو كلذ

 ةمليسمك «ةوبنلا ىعدا نَم لك ةيآلا هذه يف لخديو

 فصتا نمم مهريغو «راتخملاو «يسنعلا دوسألاو «باذكلا

 . فصولا اذهب

 معز نمم ملظأ نمو : يأ 4م لأ 1م لي لرأس لا سو
 .هماكحأ يف هللا يراجيو هيلع هللا ردقي ام ىلع ردقي هنأ

 ْنَم لك اذه يف لخديو هللا هعرش امك عئارشلا نم عرشيو

 يتأي نأ هناكمإ يف هنأو «نآرقلا ةضراعم ىلع ردقي هنأ معزي

 ٦- :ناتيآلا هل فم “44297 140
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 لع رفا سلط نمو وفا موتالص عمو هده وعام
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 زاس اتمر ءشول مو کیو لاو اكن
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 ت
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 غو رتو کک 7
 اک 2 م متمعز نبذل عفش مک عم یرامو ر 2 و 0 اک ري يصر ل يع

 © ر 2 1

 صقانلا «تاذلاب زجاعلا ريقفلا ىوعد نم مظعأ ملظ يأو

 قلطملا لامكلا هل يذلا «ينغلا يوقلا ةكراشم ءهجو لك نم

 !!؟دتافصو هئامسأو هتاذ يف «هوجولا عيمج نم

 لاح يف ةبوقعلا نم مهل دعأ ام ركذ نيملاظلا مذ املو

 ىف َنوُمِدَلا ذإ َةكَرَم ُوَلَو#» :لاقف ةمايقلا مويو «راضتحالا

 - ةعينشلا هبركو «ةعيظفلا هلاوهأو هدئادش : يأ تولا تَرَ

 0 ا ل

 نيملاظلا كئلوأ ىلإ * ْمِهِيِدَل اطياب ةكيملاو

 ةعزانم دنع مهل نولوقي «باذعلاو «برضلاب نيرّضتحملا

 اجرا :نادبألا نم جورخلل اهيصعتو و مهحاورأ

 ءديدشلا باذعلا : يأ «ِنوُهْلَأ َباَدَع ور مول متل

 . لمعلا سنج نم ءازجلاو ءمكلذيو مكنيهي يذلا

 نم 4ّيَلُأ ريع هلأ لع نولوفت منك امي باذعلا اذه نإف

 نع مشو لسرلا هب تءاج يذلا «قحلل مكدرو «هيلع مكبذك
 مالستسالاو ءاهل دايقنالا نع نوعفرت : يأ كورس هيي

 نإف «هميعنو خزربلا باذع ىلع ليلد اذه يفو ءاهماكحأل

 دنع وه امنإ مهيلإ هجوملا باذعلاو ءباطخلا اذه



 عباسلا ءزجلا

 حورلا نأ ىلع ليلد هيفو «هدعبو توملا ليبقو ءراضتحالا

 .هقرافيو «دسجلا نكاسيو «ءبطاخيو « جرخيو لخدي «مسج

 . خزربلا يف مهلاح هذهف
 نيسلفم اهودرو ءاهودرو اذإ مهنإف «ةمايقلا موي امأو

 ءراصنأ الو ءدونج الو دالوأ الو «لام الو لهآ الب ىدارف

 ءايشألا نإف «ءيش لك نم نيراع «ةرم لوأ هللا مهقلخ امك

 . اهبابسأ يه يتلا ءاهبابسأب كلذ دعب لصحتو لومتت امنإ
 يف دبعلا عم تناك يتلا رومألا عيمج عطقنت مويلا كلذ يفو

 ةدام وه يذلا ss .حلاصلا لمعلا ىوس ءايندلا

 ءاهحبقو اهنسح نوكيو «هنع أشنت يذلا ءةرخآلا رادلا

 «لامعألا بسحب ءاهميعنو اهباذعو ءاهمومغو اهرورسو
 لهألا نم اهاوس امو ءرست وأ ءوستو ءرضت وأ عفنت يتلا يهف

 فاصوأو «ةيجراخ يراوعف ءراصنألاو لاملاو ءدلولاو

 ئدرف انوُمُتَتِح دقلو# : ىلاعت لاق اذهلو «ةلئاح لاوحأو «ةلئاز
 انمعنأو «مكانيطعأ : يأ 4 كلو ا منکر ورم لوا مگتفلخ اك

 مکس ات امو ايش مکنع نونغي ال 4 مروه دول مكيلع هب
 . 4 اؤكرش مكي بأ متع نيا :كمعقش

 ءةكئالملا هعم نودبعيو «هللاب نوكرشي نيكرشملا نإف

 مهنكلو < هلل مهلك مهو « مهريغو «نيحلاصلاو ءايبنآألاو

 يف ةكرشو «مهسفنأ نم اًبيصن تاقولخملا هذهل نولعجي
 هللاو هلل ديبع عيمجلا نإف «ملظو مهنم معز اذهو «مهتدابع

 اهفرصو «ةدابعلا يف مهكرشف « مهتدابعل قحتسملاو «مهكلام

 موي نوخبويف «كلاملا قلاخلا ةلزنم مهل ليزنت «ديبعلا ضعبل
 : ةلاقملا هذه مبا لاعبو ناقل

 دك ًاوَكَيُم كيف أ و ةءَعَفَْس كَمَم رت امو

 نيبو مكنيب بابسألاو لصولا تعطقت :يأ 4 کتب 0

 . اًئيش ِدْجَت ملو عفنت ملف . ا «مکئاکرش

 «نمألاو «حبرلا نم 4َنوُمْعَ مك ات مْكحَع لول
 يف اهنّسحو «ناطيشلا مكل اهنيز يتلا «ةاجنلاو «ةداعسلاو

 «لطابلا معزلا اذهب متررتغاو .مكتنسلأ اهب تقطنف «مكبولق

 «نومعزت متنك ام ضيقن مكل نيبت نيح «هل ةقيقح ال يذلا

 En و ا «مكسفنأل نورساخلا مكنأ رهظو
 يملأ ني لأ جم وتلا لَك لاف هلآ نإ (48-965)

 0 حابضإلا قلا © َنوُكَفْوُ نا دي كَ سلا نم ِتيْمْلَ حو

 َوْهَو © مِيِلَعْلا ْرِيعْلا ريل کرد ًاناَبَسُح َرَمَقْلاَو سلاو نكس للا

 ْ : ىف اي أودي ميلا كك کم ییا
 دفاع و< ر سس ےب ىلا ريس ع "0 ر موت ھي

 همس رک تگ یت کاک ىِذلا وهو ٥ ومعي مول تيل
 e s2 اا

 ءهلامك نع ىلاعت ربخي *تروُهَتْفَي مومل تبل انضم د عرس و

 ٩٩-۹۸ :تايآلا «ماعنألا ةروس ريسفت -5 ۹3

 .همرك مومعو «هتمحر ةعسو «هرادتقا ةوقو «هناطلس ةمظعو

 رئاسل لماش بملأ لاف هلأ نإ :لاقف ءهقلخب هتيانع ةدشو

 ءاهنورشابي ال يتلاو ءاهعرز سانلا رشابي يتلا «بوبحلا

 بوبحلا قلفيف «رافقلاو يراربلا يف هللا اهثبي يتلا بوبحلاك
 ءاهلاكشأو ءاهعاونأ فالتخا ىلع «تباونلاو عورزلا نع

 . اهعفانمو

 ريغو «هكاوفلاو «ليخنلا نم «راجشألا نع ىونلا قلفيو
 نوعتريو «باودلاو ماعنألاو نييمدآلا نم قلخلا عفتتيف «كلذ

 نوعفتنيو «نوتاتقيو «ىونلاو «بحلا نم ء.هللا قلف اميف
 . كلذ يف هللا اهلعج يتلا «عفانملا عاونأ عيمجب

 لهذيو «لوقعلا رهبي ام هناسحإو هرب نم هللا مهيريو
 هب ام «هتمکح لامكو «هتعنص عئادب نم مهيريو «لوحفلا

 هاوس ام ةدابع نأو «قحلا وه هنأ نوملعيو «هنودحويو هنوفرعي

 . ةلطاب

 نمو ءاّناويح ينملا نم جرخي امك تيما نب ل جبل
 . اًرجشو اًعرز ىونلاو بحلا نمو ءاخرف ةضيبلا

 نيل حور ال وأ «هيف ومن ال يذلا وهو تبل عَ

 «بحلاو ىونلا عورزلاو راجشألا نم جرخي امك 4 ل

 . كلذ وحنو اًضيب رئاطلا نم جرخيو
 ءايشألا هذه قلخب درفناو «لعف ام لعف يذلا مكلَد#

 ىلع ةدابعلاو ةيهولألا هل يذلا :يأ مكبر هلأ اهريبدتو

 مهاذغو «همعنب نيملاعلا عيمج ىّبر يذلا وهو « نيعمجأ هقلخ

 نع نودصتو «نوفرصت ىنأف :يأ *تركَفْؤُي ا همركب
 الو اًعفن هسفنل كلمي ال ْنَم ةدابع ىلإ «هنأش اذه ْنَم ةدابع

 !!؟اًروشن الو ةايح الو اًئوم الو ءاًرض

 ةئيهتب هتنم ركذ .تاوقألا قلخ ةدام ىلاعت ركذ املو

 ءايضلا نم ءدابعلا هيلإ جاتحي ام لك هقلخو «نكاسملا
 حلاصملاو عفانملا عاونأ نم كلذ ىلع بترتي امو «ةملظلاو

 «ىونلاو بحلا قلاف هنأ امك : يأ # حابصولا لاق :لاقف

 هجو ىلع امل لماشلا «يجادلا ليللا ةملظ قلاف وه كلذك

 بهذت ىتح ءائيشف اًئيش هقلفي يذلا حبصلا ءايضب «ضرألا

 فرصتي يذلا «ماعلا رونلاو ءايضلا اهفلخيو ءاهلك ليللا ةملظ

 . مهايندو مهنيد عفانمو «مهشياعمو مهحلاصم يف قلخلا هب

 رارقتسالاو نوكسلا ىلإ نيجاتحم قلخلا ناك املو

 هللا #َلَمَج رونلاو راهنلا دوجوب الإ متت ال يتلا «ةحارلاو

 ءمهمانمو مهرود ىلإ نويمدآلا هيف نكسي كس ليال
 نم اهبيصن ذخأتف ءاهراكوأ ىلإ رويطلاو ءاهاوأم ىلإ ماعنألاو

 . ةمايقلا موي ىلإ اًدبأ اذكهو ءءايضلاب كلذ هللا ليزي مث ؛ةحارلا



 عباسلا ءزجلا

 فرت ام ا رتا نيمقلا»_ىلاعت لعج 3
 لاجآو «تادابعلا تاقوأ كلذب طبضنتف «تاقوألاو ةنمزألا

 الول يتلا تاقوألا نم ىضم ام ةدم اهب فرعيو «تالماعملا

 فرع امل - امهفالتخاو ءامهبوانتو ءرمقلاو سمشلا دوجو
 الإ هفرعي ال ناك لب .هملع يف اوكرتشاو «سانلا ةماع كلذ

 حلاصملا نم توفي كلذبو «داهتجالا دعب سانلا نم دارفأ

 . توفي ام ةيرورضلا

 نم - يذلا ريل ملا بيت روكذملا ريدقتلا 4كِلَدل
 ةللذم ترجف «ةميظعلا تاقولخملا هذه هل تداقنا - هتزع

 هنع مدقتت الو ءاهل هللا هدح ام ىدعتت ال ثيحب «هرمأب ةرخسم

 .رخأتت الو

 لئاوألاو «نطاوبلاو رهاوظلاب هملع طاحأ يذلا ململ

 .رخاوألاو

 هذه ريخست هملع ةطاحإ ىلع ةيلقعلا ةلدألا نمو

 لوقعلا ريحت « عيدب ماظنو «ريدقت ىلع «ةميظعلا تاقولخملا
 .مكحلاو حلاصملل هتقفاومو هلامكو هنسح يف

 راو يلا تسلط ىف اي م اود مجدل مک عج یا وهو

 لعجف «كلاسلا هريس يف ريحتيو «كلاسملا مكيلع هبتشت نيح
 اهكولس ىلإ نوجاتحي يتلا لبسلا ىلإ قلخلل ةياده موجنلا هللا

 . مهرافسأو «مهتاراجتو «مهحلاصمل

 . اهلحم نع ریست الو «ىرُت لازت ال موجن : اهنم
 ةفرعملا لهأ هريس فرعي ءريسلا رمتسم وه ام :اهنمو

 .تاقوألاو تاهجلا هب نوفرعيو «كلذب

 يخوت ريع لع تورم طارح وحاب

 الو ةيادهلا متت ال هنإف ءرييستلا ملع ىمسي يذلا اهلاحمو

 . كلذب الإ نكمت

 لك انزيمو ءاهانحضوو ءاهانيب :يأ «ِتيآلأ انف دم
 ةيداب هللا تايآ تراص ثيحب ءرخآلا نع اهنم عونو سنج

 مهنإف «ةفرعملاو ملعلا لهأل :يأ «نوُملَحِي وقل «ةرهاظ

 فالخب «باوجلا مهنم بلطيو «باطخلا مهيلإ هجوي نيذلا
 ملعلا نعو «هللا تايآ نع نيضرعملا «ءافجلاو لهجلا لهأ

 ليصفتلاو ءائيش مهديفي ال نايبلا نإف «لسرلا هب تءاج يذلا

 . الكشم مهل فشكي ال حاضيالاو ءاّسبتلم مهنع ليزي ال
 .مالسلا هيلع مدآ وهو 4دو نيش نم مک انآ دلا ره و

 ملو «ضرألا ألم دق يذلا ؛يمْدآلا رصنعلا اذه هنم قل

 «هقلخو هقالخأ يف توافت دق يذلا ءومنو ةدايز يف لزي

 .هفصو كردي الو ءهطبض نكمي ال اًتوافت هفاصوأو

 ةياغو ءهيلإ نوهتني ىهتنم :يأ ءاّرقتسم هللا لعجو

 ۹٩ :ةيآلا «ماعنألا ةروس ريسفت -1 4¥
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 الو ءاهءارو رقتسم ال يتلا رارقلا راد يهو ءاهيلإ نوقاسي

 ءاهانكسل قلخلا قلخ يتلا يه رادلا هذهف ءاهقوف ةياهن

 رمعتو اهيلع أشنت يتلا ءاهبابسأ يف اوعسيل ايندلا يف اودجوأو

 و . اهب

 يف مث ءمهتاهمأ ماحرأو «مهئابآ بالصأ يف هللا مهعدوأو

 ا توسل لل هدا 0

 .رممو عدوتسم اهنإف ءرادلا هذه امأو رقتسملا يه

 نومهفيو «هتايآ هللا نع *تروُهَقْنَي ِرَوَِل بلا اس دمج

 . هتانئيبو هججح هنع

 َلّرَنَأ هىِرلا وهوا (49)
3 

 3 توفي

 هرم ر سر رس حض اس سرس مسلس 7
 ر لك كاب دب انجرحأف هم ِءآَمَّسلأ َّن

E A رح a e عع 

 2 ني للا نيو اًبكحارُم ايڪ هني ج

e 
 يخت اره هن اجاق ویک

 رمو اهيتشم نامرلاو توتيرلاو بنغأ نم تنجو هيد ناو اهمّلط
 موق تيل كلَ يف َّنِإ ّوهْنيَو َرمْثَأ 15إ ورت لإ اورظنأ لستم

 ءقلخلا اهيلإ رطضي يتلا ةميظعلا هننم مظعأ نم اذهو نومو
 ءاٌعباتتم ءام ءامسلا نم لزنأ هنأ وهو ءمهريغو نييمدآلا نم

 لكأي امم «ءيش لك هب هللا تبنأف ءهيلإ سانلا ةجاح تقو



 عباسلا ءزجلا

 ءهقزرب اوطسبناو هللا لضفب قلخلا عترف «ماعنألاو سانلا

 ءطحقلاو سأيلاو بدجلا مهنع لازو «هناسحإب اوحرفو

 ةمحر نم دابعلل لصحو «هوجولا ترفسأو «بولقلا تحرفف

 مهل بجوي ام «نوعتري هبو ءنوعتمتي هب ام «ميحرلا نمحرلا

 ةبانالاو هتدابعو EE رول ناو اولذبي نأ

 .هل ةبحملاو «هيلإ

 راجشألا عاونأ نم ءءاملاب تبني ام مومع ركذ املو

 'اًنوق امهنوكو امهعفن ةرثكل «لخنلاو عرزلا ركذ «تابنلاو
 ءش ام ب وع

 نم : يأ هن جر اًِصَح ةن اجلك :لاقف سانلا رثكأل

 .رضخلا تابنلا كلذ

 «ريعشو «رب نم «ضعب قوف هضعب كاَبكاَرُم اب
 . عورزلا فانصأ نم كلذ ريغو «زرأو «ةرذو

 «ةددعتم هبوبح نأ ىلإ ةراشإ «بكارتم هنأب هفصو يفو

 يه لب ءطلتخت ال يهو «ةدحاو دام نمر دعس اجو

a eيترك لإ اضرأ ةراشإرا#  

 ةريثك ةيقب ىقبيو ءرذبلا لصأ ىقبيل ءاهتلغو اهعير لومشو

 .راخدالاو لكألل

 ءىرفكلا وهو هيَ ني» هللا جرخأ 4لت مر
 ُناوْنِق# ءاعولا كلذ نم جرخيف «هنم ونقلا روهظ لبق ءاعولاو
 ءاهدارأ ْنَم ىلع ةيلدتم «لوانتلا ةلهس ةبيرق :يأ *ٌةَيناَد

 اهيف دجوي هنإف «تلاط نإو لخنلا نم لوانتلا رسعي ال ثيحب

 .اهدوعص لهسي «قارمو برك

 نامل نورو بع نم ٍبّنَج ءاملاب ىلاعت جرخأ 4و»
 كلذلف ءعقولا ةميظعلا «عفنلا ةريثكلا راجشألا نم هذهف

 . تباونلاو راجشألا عيمج مع نأ دعب ركذلاب هللا اهصصخ

 نامرلا ىلإ عجري نأ لمتحي 4ِةَيََّتم رو اًهبكشم» : هلوقو
 يف هباشتم ريغ «هقروو هرجش يف 0 : يأ «نوتيزلاو

 .هرمث
 نأو ءهكاوفلاو راجشألا رئاس ىلإ كلذ عجري نأ لمتحيو

 اهضعب

 ءدابعلا هب عفتني لكلاو «هريغ نيبو هنيب ةهباشم ال اهضعبو

 رابتعالاب ىلاعت رمأ اذهلو «نوربتعيو «نوتاتقيو «نوهكفتيو

 : يأ سَ لإ رابتعاو ركف رظن 4اوُيظنأ» :لاقف «هب
 .رمثأ اذإ ءلخنلا :اًصوصخ ءاهلك راجشألا

 هجضن تقوو «هعالطإ تقو هيلإ اورظنا : يأ وينو

 ةمحر ىلع اهب لدتسي «تايآو ءاّربع كلذ يف نإف «هعانيإو
 ا ا ب افا لامك مورد هند ةحكو للا

 كردأ ركفت ْنَم لك سيلو «ركفتيو ربتعي دحأ لك سيل نكلو

 .هفاصوأ ضعب يف براقتيو ءاّضعب هضعب هبشي «هبتشم

 ٠٠١-٠١4 :تايآلا ,ماعنألا ةروس ريسفت - = ۲۹۸

 نينمؤملاب تايآلاب عافتنالا ىلاعت دّيق اذهلو «دوصقملا ىنعملا

 مهلمحي نينمؤملا نإف 4كوب ِرَوقِل تنبأ لَك ىف نإ :لاقف
 يتلا ءهمزاولو هتايضتقمب لمعلا ىلع «ناميالا نم مهعم ام

 امو ءاهنم داري ام اهنم جاتنتسالاو هللا تايآ يف ركفتلا : اهنم

 . اًعرشو ةرطفو اقع هيلع لدت

 نيب هَل ارو َمُهَتلَعَو ن كرش ولر اوَعَجَوط )٠-٠١4(
 و 2 ر

 ٍتاونَمَسلَأ ميِد ٥ حروفِصَي ر اع دعت مكبس ولع ربت ِتَنَبَو
2000 

 م جمر

 ل رر و لک قانو مص زل كك رکو كو لو داو مل نیکی نأ ن ِضرالاو

 تم لڪ ليڪ وه الإ َهَلِإ ا ۾ 4و قل ملک د ےک یک

 5 رسالا ردت ال © ليڪو ءىش لک لع وهو هوبات

 نم اصب ماج دف © دلك ٌثيِطَللا و ألا كردي

 0 اهيل ىع ْنَمَو ةع صبا نمم
 «تانيبلا هتايآب مهيلإ هفرعتو «هدابعل هناسحإ عم هنأ ىلاعت

 ءمهريغو شيرق نم «هب نيكرشملا نأ - تاحضاولا هججحو
 «ةكئالملاو نجلا نم مهنودبعيو مهنوعدي ءاكرش هل اولعج

 ةيبوبرلا صئاصخ نم مهيف سيل « هللا قلخ نم قلخ مه نيذلا
 وهو «رمألاو قلخلا هل نمل ءاكرش اهولعجف «ءيش ةيهولألاو
 كلذكو ءمقنلا عيمجل عفادلا ءمَعَّنلا فانصأ رئأسي معنملا

 هلل مهسفنأ ءاقلت نم اورتفاو ءاوكفتتا : يأ «نوكرشملا قرخ»

 . مهنم ملع ريغب تانبو نينب
 عنشأ هيلع ىرتفاو «ملع الب هللا ىلع لاق نمم ملظأ نمو

 ! ! ؟هنع هللا هيزنت بجي يذلا «صقنلا

 :لاقف نوكرشملا هيلع هارتفا اّمع هسفن هزن اذهلو

 لكب فوصوملا ىلاعت هنإف وفي اَمَع للعتو ٌمْسَحِبْس#

 . بيعو ةفآو صقن لك نع هزنملا «لامك
 ءامهتعنص نقتمو ءامهقلاخ : يأ 4 ٍضرَأْلاَو ٍتْومَسل يي

 حرتقت ال ءءاهبو ماظنو قلخ نسحأب «قبس لاثم ريغ ىلع
 . كراشم امهقلخ يف هل سيلو «هلثم بابلألا يلوأ لوقع

 هلل نوكي فيك : يأ 4م ُهَل كَم راو "و د نكي یا

 ال :يأ هل ةبحاص ال يذلا دمصلا ديسلا هلالا وهو ءدلولا

 ةرطضم «هيلإ ةريقف اهلكو «هتاقولخم نع ينغلا وهو ءهل ةجوز
 .هيلإ اهلاوحأ عيمج يف

 لك قلاخ هللاو ءهدلاو سنج نم نوكي نأ دب ال دلولاو

 نم هجوب هلل اًهباشم تاقولخملا نم ءيش سيلو «ءيش
 .هوجولا

eS 

 ىلإ ةراشإ ءقلخلا دعب ملعلا ركذ يفو لَ ِءْىَش لكي َوْهَو
  1امو «تاقولخملا هذه وهو «هملع توبث ىلإ يلقعلا



 عباسلا ءزجلا

 كلذ يف نإف ءرهابلا قلخلاو «ماتلا ماظنلا نم هيلع تلمتشا

 : ىلاعت لاق امك «هتمكح لامكو .قلاخلا ملع ةعس ىلع ةلالد

 وهَو# :ىلاعت لاق امكو 4 رك ثيل وهو قل نم ملي الأ

 رّدق ام رّدقو ا 4«مكَِد» «ريتلأ قل
 «لذلا ةياهن قحتسي Ea يأ 43 در هل

 فرصو «مَّعنلاب قلخلا عيمج ىّبَر يذلا برلا لا ةياهنو

e 
 مم لڪ لڪ وه الا هل لو

 eT وه الإ هلإ ال يذلا هللا هنأ تبثو رقتسا

 اذه نإف ءههجو اهب اودصقاو « هلل اهوصلخأو «ةدابعلا عاونأ

 نَا ُتَنَلَح امو# هلجأل اوقلخ يذلا قلخلا نم دوصقملا وه

 . « نودي الإ نضال

 تحت ءايشألا عيمج :يأ «ٌليكحَو ونت لک لع وشل
 . افيرصتو اًريبدتو اًقلخ «هريبدتو هللا ةلاكو

 «هتماقتسا نوكي هيف فرصتملا رمألا نأ مولعملا نمو

 هتلاكوو «هیلع ليكولا لاح بسحب «هماظتنا لامكو «همامتو

 مهتلاكو نإف «قلخلا ةلاكو سنج نم تسيل ءايشألا ىلع ىلاعت
 . هلكومل عبات اهيف ليكولاو «ةباين ةلاكو

 «هسفنل هسفن نم هتلاكوف «ىلاعتو كرابت يرابلا امأو

 «لدعلاو هيف ناسحالاو ريبدتلا نسحو «ملعلا لامكل ةنمضتم

 هقلخ يف ىري الو «هللا ىلع كردتسي نأ دحأل نكمي الف

 . اًبيعو اًصقن هريبدت ىف الو ءاّروطف الو ءاللخ

 نع هظفحو ءهنيد نايبب لكوت یلاعت هنأ :هتلاكو نمو

 مهتمصعو نينمؤملا ظفح ىلوت هنأو «تاريغملاو تاليزملا

 . مهنيدو مهناميإ ليزي اًمع
 ال :يأ ءهلامكو هلالجو هتمظعل «ُرضْبَألا ُهُكِرْدُت ا

 ههجو ىلإ رظنلاب حرفتو هارت تناك نإو «راصبألا هب طيحت

 «موهفملاب اهتبثي لب «ةيؤرلا يفني ال كاردإلا يفنف ءميركلا
 ىلع لد «ةيؤرلا فاصوأ صخأ وه يذلا كاردالا ىفن اذإ هنإف

 ةتباث ةيؤرلا نأ

 وحنو «راصبألا هارت ال» :لاقل «ةيؤرلا يفن دارأ ول هنإف
 نيذلا «ةلطعملا بهذمل ةجح ةيآلا يف سيل هنأ ملعف «كلذ

 ضيقن ىلع لدي ام اهيف لب «ةرخآلا يف مهبر ةيؤر نوفني
 . مهلوق

 رهاوظلاب هملع طاحأ يذلا وه : يأ 4 رات كردي وهو#

GEG O 

 رهو :لاق اذهلو ءاهرابكو اهراغص «تارصبملا عيمجب

 كردأ ىتح قدو «هتربخو هملع فطل يذلا 4لا ٌفيِطلل

 اذإ : ا ن
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 خيشلا لقتنا (1)

 ۸ :ةيآلا «ماعنألا ةروس ريسفت -ك

 .نطاوبلاو ايابخلاو ءايافخلاو رئارسلا

 هيلإ اهلصويو «هنيد حلاصم ىلإ هدبع قوسي هنأ هفطل نمو

 ىلإ هلصويو ءاهيف ىعسي الو «دبعلا اهب رعشي ال يتلا قرطلاب
 «بستحي ال ثيح نم «يدمرسلا حالفلاو «ةيدبألا ةداعسلا

 ءاهنم ملأتيو ءدبعلا اههركي يتلا ءرومألا هيلع ردقي هنإ ىتح
 فقوتم هلامك نأو «حلصأ هنيد نأ هملعل ءاهليزي نأ هللا وعديو

 .نينمؤملاب ميحرلا «ءاشي ا ا

 ا نعني فک ا نت ر نم اصب مک ءاج دیو

 . «ٍظيِفْ ہک 2 نأ امو

 «تاحضاولا ةلدألاو .تانيبلا تايآلا نم ىلاعت نيب امل

 دابعلا هبن ءدصاقملاو بلاطملا عيمج يف قحلا ىلع ةلادلا

 کاج دق : لاقف «مهسفنأل اهدضو مهتياده نأ ربخأو ءاهيلع

 ةلزنمب بلقلل هلعجتو «قحلا نيبت تايآ : يأ يَ نم اصب

 .ظفللا ةحاصف نم هيلع تلمتشا امل ءراصبألل سمشلا

 قئاقحلاو «ةليلجلا يناعملل هتقباطمو «هحوضوو «هنايبو
 ةرداص اهنأل «ةليمجلا

 «تايآلا نييبت اهلجأو اهلضفأ نم يتلا «ةنطابلاو ةرهاظلا

 .تالكشملا حيضوتو

 عقاوم تايآلا كلتب «َرَصْبَأ نم

 يخل ا يأ دل ا

 اهاضتقمب لمعو «ةربعلا

 نّيبو ءرجزني ملف رجزو ءرصبتي ملف رصب نأب ىع َنَمَر
 . هيلع هترضم هامع امنإف «عضاوت الو هل داقنا امف قحلا هل

 مكلامعأ ظفحأ © ٍظيِفَحب مكي لوسرلا اهيأ أَن امو
 «هتيدأ دقو «نيبملا غالبلا ىلع امنإ «ماودلا ىلع اهبقارأو

 تسلف كلذ ادع امو «يتفيظو هذهف «ّىلإ هللا لزنأ ام تغلبو
 . یف اًمظوم

i 
 هلأ اوتسيف هلآ نود نم وعدي تيل اس ال الو 26١8

'ً > 

 عج مير لإ م ملمع م أ یک ا َكِلَدَك ولع رعي ادع

 ناك رمأ نع نينمؤملا هللا ىهني 4َنْولَمْمَي اوك اب مه
 «نيكرشملا ةهلآ بس وهو ‹لصألا يف اًعورشم لب «ارئاج

 اهتناهإب هللا ىلإ برقتي يتلا « هللا عم ةهلآو اًناثوأ تذختا يتلا

 . اهيسو

 برل نيكرشملا بس ىلإ اًقيرط بسلا اذه ناك امل نكلو

SENE oSالو :  

 ىلإ «ِتيآلا ُفْرَصُْن تلد :ىلاعت هلوق نم تايآلا رسفي ملف اوس

 راجنلا ماقف )٠٠٠۵-٠١۷( ماقرألا تاذ «ليكو مع َتَنَأ امو :هلوق

 ا احر ةا ءالع نم تيل اهلا ىلإ ا نع هريس

 ٤٥١-6١((. /۲) راجنلا ةعبط



 عباسلا ءزجلا

 «ةفآو «بيع لك نع ميظعلا هبانج هيزنت بجي يذلا «نيملاعلا

 مهنأل «نيكرشملا ةهلآ بس نع هللا ىهن - حدقو «بسو

 مهل هللا نّيز ةمأ لك نأل ءهل نوبصعتيو «مهنيدل نومحي

 ىتح «قيرط لكب اوعفادو «هنع اوبذو انو هوأرف ‹مهلمع

 . مهتهلآ نوملسملا بس اذإ ءراجفلاو راربألا

 «ةمايقلا موي هللا ىلإ مهلآمو مهعجرم «مهلك قلخلا نكلو

 نولمعي اوناك امب مهئبنيف .مهلامعأ ضرعتو «هيلع نوضرعي

 .رشو ريخ نم
 نأ ىهو ءةيعرشلا ةدعاقلل ليلد ةميركلا ةيآلا هذه ىفو

 مرحملا لئاسو نأو ءاهيلإ لصوت يتلا رومألاب ربتعت لئاسولا

 .رشلا ىلإ يضفت تناك اذإ ءةمرحم نوكت ةزئاج تناك ولو

 م ہر
 ا نی ا ده مّ اسقا # )١09-١1١١(

 َتَوَلَي اد انآ مکین و ها دنع تابآلا اَمَنِإ لف ابي ناو

 9 ّلَوَأ وب ونمو دل اَمَك 0 فأ بَلْ © نومو
 ڪملا 27 ل اتا ولو ٥ َنوُهَمْعَي ءهنليعط يف هردو

 قي نأ لإ ويميل نك 613 رنک قم ی انكم نو مک
 نوبذكملا نوكرشملا مسقأو : يأ دولهم مهر ّنكَلَو هَ

 اودهتجا اًسق :يأ 0 هج هناي هي دمحم لوسرلل
 .هودكأو «هيف

 نول # هلي دمحم قدص ىلع لدت هيَ مهتم نيل

 هيف مهدصق نكي مل «مهنم ردص يذلا مالكلا اذهو ا

 هب ءاج ام درو ‹مهيلع ضارتعالا عفد مهدصق امنإو ءداشرلا

 «تانيبلا تايآلاب لب هلوسر ديأ هللا نإف ءاًعطق لوسرلا

 ىندأ ىقبت ال - اهل تافتلالا دنع - يتلا «تاحضاولا ةلدألاو

 .هب ءاج ام ةحص يف لاكشإ الو ةهبش

 مزلي ال يذلا تنعتلا باب نم تايآلل - كلذ دعب - مهبلطف

 . مهل حلصأ مهتباجإ نم عنملا نوكي دق لب «هتباجإ

 ىلع تايآلل نيحرتقملا نأ «هدابع يف هتنس ترج هللا نإف

eةبوقعلاب مهلجاعي هنأ - اهب اووي ملفا منو ماجا[ » 

 اهلسري يذلا وه :يأ 4ّ دنع ثيل الإ لف :لاق اذهلو
 .ءيش رمألا نم يل سيل «ءاش اذإ اهعنميو «ءاش اذإ

 امنإو ءكلمأ ال امل بلطو «ملظ تايآلا ينم مكبلطف

 عمو «لصح دقو «هقیدصتو هب مکتئج ام حيضوت يلإ نوهجوت
 «نوقدصيو نونمؤي تايآلا مهتءاج اذإ مهنأ اًمولعم سيلف كلذ

 امو :لاق اذهلو «نمؤي ال هنأ هلاح هذه نمم بلاغلا لب

 . نوم ال تاج اإ اهنا مكمن
 کو ور وأ ديب اونمزي اگ فرتصتات مکا تقول

 1١١9-١١١ :تايآلا ماعنألا ةروس ريسفت 5 = 00
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 ةرم لوأ اونمؤي مل اذإ مهبقاعنو :يأ *َنوُهَمْعَي َمِهِنِيَعَظ يف

 «بولقلا بيلقتب ةجحلا مهيلع موقتو «يعادلا هيف مهيتأي

 طارصلا كولسل قيفوتلا مدعو «ناميالا نيبو مهنيب ةلوليحلاو
 . ميقتسملا

 ىلع اونج نيذلا مهنإف «هدابعب هتمكحو للا لدع نم اذهو

 ملف قيرطلا مهل نّيبو ءاولخدي ملف بابلا مهل حتفو «مهسفنأ
 اًيسانم ناك «قيفوتلا اومرح اذإ كلذ دعبف ءاوكلسي

 . مهلاوحأل

 ءمهدحو مهتئيشمو «مهتدارإب ناميالا مهقيلعت كلذكو

 مهتءاج ول مهنإف ءطلغلا ربكأ نم هللا ىلع دامتعالا مدعو

 لوسرلل نودهشي «مهيلإ ةكئالملا ليزنت نم «ةميظعلا تايآلا

 لك رشحو «مهتوم دعب مهثعبو «ىتوملا ميلكتو «ةلاسرلاب
 «ةرشابمو «ةدهاشمو فاك '"”وهملكي ىتح مهيلإ ءىش

 اشي مل اذإ «ناميالا مهنم لصح ام لوسرلا هب ءاج ام قدصب

 مهناميإ اوبتر كلذلف ءنولهجي مهرثكأ نكلو «مهناميإ هللا

 . مهملكي ىتح ءيش لك مهيلع انرشحو :ب يف (۱)



 نماثلا ءزجلا

 . تايآلا نايتإ درجم ىلع

 «قحلا عابتا هدوصقم دبعلا نوكي نأ «ملعلاو لقعلا امنإو

 يف هبر نيعتسيو «كلذب لمعيو «هللا اهنيب يتلا قرطلاب هبلطيو
a E e N EUند ةينلطر لو تن  

 . هيف ةدئاف ال ام ةيحارتقالا تايآلا

 إلآ أ نييس اودع يَ لکل اَنلَمَج كلر ۳

 ام َكْيَر اس وو انوع ٍلَوَقْل َفرَحُر ضع لإ ْمُهْصَعَب جوي نجلا

 ل مذا ةَدَعْفَأ ول صلو 0 کورش شو مرد لم

 ىلاعت لوقي تورم مه ام افرافیلو ُهوَصْرِلَو ؤَرْخآلاب تنموي
 نودري ءادعأ كل انلعج امكو - يي دمحم هلوسرل اًيلسم -

 لعجن نأ ءانتنس هذهف «كنودسحيو «كنوبراحيو «كتوعد

 «نجلاو سنالا نيطايش نم «ءادعأ قلخلا ىلإ هلسرن يبن لكل
0 

 ليزي يأ اروع ِلْوَقْلأ َفَرَحُر ٍضَعَب لإ مهَصَعب یوا

 ءلطابلا نم هيلإ نوعدي يذلا رمألا «ضعبل مهضعب
 رتغيل «ةروص نسحأ يف هولعجي ىتح «تارابعلا هل نوفرخزيو

 الو «قئاقحلا نومهفي ال نيذلا ءايبغألا هل داقنيو ءءاهفسلا هب

 . يناعملا نوهقفي
 «ةهومملا تارابعلاو «ةفرخزملا ظافلألا مهبجعت لب

 :ىلاعت لاق اذهلو ءاّمح لطابلاو اًلطاب قحلا نودقتعيف

 فرخزملا مالكلا كلذ ىلإ ليمتلو :يأ وي جّمَضِلَو#

f:مويلاب مهناميإ مدع نأل 4 وراي تىمۇ 3 ذل د  

 1 . كلذ ىلع مهلمحي «ةعفانلا مهلوقع مدعو رخآلا

 اذإف ءالوأ هيلإ نوغصيف «هيلإ اوغصي نأ دعب وصلو
 نيزو «هوضر «ةنسحتسملا تارابعلا كلت اوأرو «هيلإ اولام

 .ةمزال ةفصو «ةخسار ةديقع راصو «مهبولق يف

 مه ام لاوقألاو لامعألا نم اوفرتقي نأ كلذ نم جتني مث

 نم وه ام «لعفلاو لوقلاب بذكلا نم نوتأي :يأ «نوفرتقم
 . ةحيبقلا دئاقعلا كلت مزاول

 نيبيجتسملا «نجلاو سنالا نيطايشب نيرتغملا لاح هذهف

 . مهتوعدل

 «ةيفاولا لوقعلا ولوأو «ةرخآلاب ناميالا لهأ امأو

 الو «تارابعلا كلتب نورتغي ال مهنإف «ةنيزرلا بابلألاو

 .ةاعدلا اهيلإ وعدي ىتلا ىناعملا ىلإ نورظنيف «قئاقحلا

 تارابع تيسك ولو ءاهل اوداقناو ءاهولبق اًّمح تناك نإف
 ْنَم ىلع اهودر اًلطاب تناك نإو «ةيفاو ريغ اًظافلأو «ةيدر

 «ةنسحتسملا تارابعلا نم تسبلأ ولو «ناک ْنَم اًنئاك .اهلاق

 ١١7-١١5 :تايآلا ماعنألا ةروس ريسفت 6 حس

A Xx4 3ت6 4۲  
 77 سرج ع ربع ا و قب عسر جب

 انرَسحو قوما کر هڪ يکمنا ماترا رکو چ

 ا ونمو اود کک

 دعي امج كيكو ©) وهج مشرڪ ا
E 

 ا و سس ل ر ذآ

 .تؤورتفيامو مهر ذف هولعفام كبر اوو اروع لولا

 0 00 ا َرِهْفأ هَل يَضلَو ©

eورتم  
 ا ا انگ یب

ls 

 E لإ س و رے 2ک
 00 ل 76 ب ودعم بکا )ا م 21

 م دو أ
 کے ا لک کو 09 2 ب ےک

 اق ص كير : ( عت نوت ال

 ر یک وهو تلم لکل مسام خ لکل 11

 نيرا ريس نڪ قبال ف سرك عل

 وه كير نإ 69ل وص ر لل مهن وظل للنوم
 2 ماا 00

© o 
 ا رر 0016

DESE SES 

 .ريرحلا نم قرأ وه ام

 لطابللو «ءادعأ ءايبنألل هلعج يف ىلاعت هللا ةمكح نمو

 ءالتبالا هدابعل لصحي نأ «هيلإ ةوعدلاب نيمئاق اًراصنأ

 نم لقاعلاو «بذاكلا نم قداصلا زيمتيل ء«ناحتمالاو

 . ىمعألا نم ريصبلاو «لهاجلا

 ناف «هل اًحيضوتو «قحلل اًنايب كلذ يف نأ هتمكح نمو

 - هنإف «همواقيو هعراصي لطابلا ماق اذإ «حضتيو رينتسي قحلا
 هقدص ىلع ةلادلا هدهاوشو «قحلا ةلدأ نم نيبتي - ذئنيح

 بلاطملا ربكأ نم وه ام «هنالطبو لطابلا داسف نمو «هتقيقحو

 .نوسفانتملا اهيف سفانتي يتلا
2 e 

 فتا هللا یف )۹9
١ 
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 ىلا وهو انک چ
 لم ا ودعم م تكلا 25 يلو رس رو کک 24 ع د

 4 < 2 ر ل
 ةد كير فک تر ه نرمل بري و 345 لك لاب کیک نت

 ر

 يآ اي لق :يأ ميما حيِمَسلأ وهو ِفِيمِلَكِل َلِدَبُم ال الذَعَو

 ا هيلإ مكاحأ (اًئكح ملأ َرْيَمَتْأ## :لوسرلا

 لکو ءمكاح ال ؛هيلع موكحم هلل ريغ نإف «هیهاونو هرماوأب

 بيعلاو صقنلا ىلع لمتشم هنإف قولخملل مكحو ريبدت

 ت 0

 ع



 نماثلا ءزجلا

 .روجلاو

 كيرش ال هدحو هللا وهف ءاّمكاح ذختي نأ بجي يذلا امنإو

 .رمألاو قلخلا هل يذلا «هل

 هيف اًحضوم :يأ 4اس َبَِكْلا مّ درا ىّرلا»
 نيدلا لوصأو ءةيعرشلا ماكحألاو «مارحلاو لالحلا

 نم ىلجأ ناهرب الو «هنايب قوف نایب ال يذلا «هعورفو
 هماكحأ نأل ءاليق موقأ الو ءاّمكح هنم نسحأ الو «هناهرب

 . ةمحرلاو ةمكحلا ىلع ةلمتشم

 كلذب نوفرتعي ىراصنلاو دوهيلا نم ةقباسلا بتكلا لهأو

 تارابخالا تأطاوت اذهلو 4َّيلُلب كير ني لزم ُهَنَأ نوعي و
 . .©َيِرئمَمْلا م وكت الو كلذ يف نكشت 4الخ#

 «الَدَعو ادص َكْيَر تس تّ :لاقف اهليصفت فصو مث
 قدصأ الف «يهنلاو رمألا يف اًلدعو .رابخألا يف اًقدص :يأ

 نم لدعأ الو ءزيزعلا باتكلا اذه اهعدوأ يتلا هللا رابخأ نم

 اهمكحأو اهظفح ثيح] 4 رِحَمِلَكِل لَم ال هيهاونو هرماوأ
 الو ءاهرييغت نكمي الف «قحلا ةياغبو «قدصلا عاونأ ىلعأب

 . "”[اهنم نسحأ حارتقا

 ىلع تاغللا فالتخاب «تاوصألا رئاسل #عيِمَسلَأ ٌوُهَو

 رهاوظلاب هملع طاحأ يذلا 4ل «تاجاحلا ننفت

 .لبقتسملاو يضاملاو ؛نطاوبلاو

 نع وسخ ٍضْراْلا ف نم رڪ ع نو ۷7

 وه كير نإ ٥ وصرخ الإ مه َنِإو طلا لإ نست نإ ٌدَّأ لیس
 هيبنل ىلاعت لوقي 4َنيئَهملاِ ملأ َوْهَو يس نع لي ن ُمَلع
 نم رڪ ليت نول : سانلا رثكأ ةعاط نع اًرذحم ا دمحم
 يف اوفرحنا دق مهرثكأ نإف هنأ ليس نع كولضي ٍضرَأْلا ف
 مهلامعأو «ةدساف مهنايدأف «مهمولعو «مهلامعأو «مهنايدأ

 ءاوسل لاصيإ الو «قيقحت اهيف سيل مهمولعو «مهئاوهأل عبت
 .قيرطلا

 ءاّئيش قحلا نم ينغي ال يذلا نظلا نوعبتي مهنأ مهتياغ لب

 هذهب ناك ْنَمو «نوملعي ال ام هللا ىلع لوقلا يف نوصرختيو
 ؛ مهلاوحأ مهل فصيو «هدابع هنم هللا رذحي نأ يرحف «ةباثملا

 يف هل ةوسأ هتمأ نإف - ييي يبنلل اًباطخ ناك نإو - اذه نأل

 . هصئاصخ نم تسيل يتلا ,ماكحألا رئاس

 نم ْمَلَعَأ رهط و ءاًئيدح قدصأو ءاّليق قدصأ ىلاعت هللاو
 - مكيلع بجيف «يدهيو يدتهي نمب ملعأو 4س نَع لِي
 ملعأ هنأل هيهاونو هرماوأو هحئاصن اوعبتت نأ - نونمؤملا اهيأ

 .مكسفنأ نم مكب محرأو «مکحلاصمب
 هلهأ ةرثكب قحلا ىلع لدتسي ال هنأ ىلع ةيآلا هذه تلدو

  > =n:تايآلا ءماعنألا ةروس ريسفت ١١9-1١15 ۲'۳

 لب «قح ريغ نوكي نأ ءرومألا نم رمأل نيكلاسلا ةلق لدي الو

 ءاّددع نولقألا مه قحلا لهأ نإف كلذ فالخب عقاولا

 لدتسي نأ بجاولا لب ءاّرجأو اًردق - هللا دنع - نومظعألا

 .هيلإ ةلصوملا قرطلاب «لطابلاو قحلا ىلع
 مك نإ ِهَلع وا منا کک اکو أولا ۱۹۱۱۸)

 لصف دقو هيلع هنآ مشا کڏ ا اولڪ أت الا ےک اَمَو © موم

 رهياوهأب دواي ایک لو لإ ةئدرظفأ ام لإ کی مع ا کک
 هدابع ىلاعت رمأي بيكسل مَآ وه تبر ل يلع ريب

 ا ےک
 2 .هينياع فيئاع

 اولكأيلف «نينمؤم اوناك نإ مهنأو «ناميالا ىضتقمب نينمؤملا
 نم اهريغو «ماعنألا ةميهب نم هيلع هللا مسا ركذ امم

 هلعفت امك اولعفي الو ءاهلح اودقتعيو «ةللحملا تاناويحلا

 دنع نم اًعادتبا «لالحلا نم ريثك ميرحت نم «ةيلهاجلا

 . مهنيطايش نم الالضإو «مهسفنأ

 هذه يف «ةيلهاجلا لهأ ةفلاخم نمؤملا ةمالع نأ هللا ركذف

 ءيش يأ هنأو «هللا عرش رييغتل ةنمضتملا «ةميمذلا ةداعلا

 ام هدابعل هللا لّصف دقو «هيلع هللا مسا ركذ ام لكأ نم مهعنمي

 ةهبش الو لاكشإ هيف قبي ملف ؟هحضوو هنيبو «مهيلع مّرح

 يف عوقولا نم اًفوخ «لالحلا ضعب لكأ نم عنتمي نأ بجوت
 .مارحلا

 ةمعطألاو ءايشألا يف لصألا نأ ىلع ةميركلا ةيآلا تلدو

 قاب هنإف ءاهنم ءيش ميرحتب عرشلا دري مل اذإ هنأو «ةحابالا
 دق مارحلا نأل «لالح وهف هنع هللا تكس امف «ةحابالا ىلع

 .مارحب سيلف « هللا هلصفي مل امف هللا هلّضف

 هحابأ دق ءهحضوأو هللا هلّصف دق يذلا مارحلاف كلذ عمو

 كع َتَمْرَح## :ىلاعت لاق امك «ةصمخملاو ةرورضلا دنع

 ٍةَصْيخَع يف طا نف :لاق نأ ىلإ رينا مو ُمَدلاَو هسا

 نيل ايك للو :لاقف «سانلا نم ريثك نع رّذح مث

 الو «ِرْلِع ريمي مهسفنأ ىوهت ام درجمب :يأ (رهيآوهأب
 امك - مهتمالعو .ءالؤه لاثمأ نم دبعلا رذحيلف ءةجح

 مهل الو «ناهرب ىلع ةينبم ريغ مهتوعد نأ - هدابعل هللا مهفصو

 «ةدسافلا مهئاوهأ بسحب هبش مهل دجوي امنإو «ةيعرش ةجح
 .ةرصاقلا مهئاراو

 ال هللاو هللا دابع ىلعو هللا عرش ىلع نودتعم ءالؤهف

 . نيدتعملا بحي

 قحلا ىلإ نوعدي مهنإف «نيدتهملا نيداهلا فالخب

 )١( هللا همحر - خيشلا طخب ب : شماه نم ةدايز -.



 نماثلا ءزحلا

 الو «ةيلقنلاو ةيلقعلا ججحلاب مهتوعد نوديؤيو .ىدهلاو

 .هنم برقلاو ا

 یسک تريلا َّنِإ ةُهَمْطاَبَو رثإلا ره اوردو# (۱۲۰)

 يصاعملا عيمج مثالاب دارملا 4 نفرق 0 امي َنْوُوَجَيَس مول

 ءايشألا نم «جرحلاو مثالا يف هعقوت :يأ «دبعلا مثؤت يتلا

 نع هدابع هللا ىهنف «هدابع قوقحو «هللا قوقحب ةقلعتملا

 ةقلعتملا «ةينالعلاو رسلا :يأ ءنطابلاو رهاظلا مثالا فارتقا

 .بلقلاب ةقلعتملاو «حراوجلاو ندبلاب
 دعب الإ ةنطابلاو ةرهاظلا يصاعملا كرت دبعلل متي الو

 يصاعم ةفرعمو «اهنع ثحبلا نوكيف ءاهنع ثحبلاو اهتفرعم
 . فلكملا ىلع اًئيعتم اًبجاو «كلذب ملعلاو «ندبلاو بلقلا

 اًصوصخ «يصاعملا نم ريثك هيلع ىفخت «سانلا نم ريثكو
 .كلذ وحتو «ءايرلاو :«بجتعلاو: «ريكلاك «بلقلا يصاعم

 اذهو ءرعشي الو هب سحي ال وهو ءاهنم ريثك هب نوكي هنإ ىتح
 .ةريصبلا مدعو «ملعلا نع ضارعالا نم

 «نطابلاو رهاظلا مثالا نوبسكي نيذلا نأ ىلاعت ربخأ مث

 وأ تلق «مهبونذ ردق ىلعو «مهبسك بسح ىلع نوزجيس
 ءايندلا يف نوكي دقو «ةرخآلا يف نوكي ءازجلا اذهو «ترثك

 ١ . هتائيس نم كلذب هنع ففخيف .«دبعلا بقاعي

 نو قس مو هلع أ م دنا د ااا الوو (١١؟١)

 کي ْمهوُمْسعْطَأ نو ا هيآيلوآ لإ نحول يطيل

 ريغ مسا هيلع ركذ ام هنع يهنملا اذه تحت لخديو ا
 هللا ريغل لهأ امم اذه نإف «مهتهلآو مانصألل حبذي يذلاك « هللا

 . اًصوصخ هيلع صنلاب مرحملا «هب
 اياحضلاك « هلل حبذ امم ةيمستلا كورتم كلذ يف لخديو

 كرت اًدمعتم حباذلا ناك اذإ ءلكألاو محلل وأ ءايادهلاو

 .ءاملعلا نم ريثك دنع «ةيمستلا

 ةلادلا ءرخآلا صوصنلاب يسانلا مومعلا اذه نم جرخيو

 ةاكذ ريغب تام ام ةيالا هذه يف لخديو «هنع جرحلا عفر ىلع

 .هيلع هللا مسا ركذي مل امم اهنإف «تاتيملا نم

 يع تمرح :هلوق يف اهصوصخب اهيلع هللا صنو
 وحول نطيل لو : هلوقل «ةيآلا لوزن ببس اهلعلو 6بم

 . ملع ريغب کردی َرِهيَآََوَ لإ

 ءةتيملا هلوسرو هللا ميرحت اوعمس نيح - نيكرشملا نإف
 - اولاق - ةتيملا لكأ نولحتسي اوناكو ءةاكذملل هليلحتو

 ام نولكأتأ - ناهربو ةجح ريغب ةلداجمو «هلوسرو هلل ةدناعم

 . ةتيملا :كلذب نونعي ؟هللا لتق ام نولكأت الو «متلتق

 دنتسي لب «ليلد الو ةجح ىلع دنتسي ال «دساف یار اذهو

 ٦- :تايآلا ماعنألا ةروس ريسفت ٠۲١-٠٠١٤ ۳۳

 تدسفل ءاهل اًعبت قحلا ناك ول يتلا ةدسافلا مهئارآ ىلإ

 .نهيف ْنَمو ضرألاو تاوامسلا

 ةقفاوملا ءهماكحأو هللا عرش ىلع لوقعلا هذه مَّدق نمل اّنتف

 ءمهنم اذه برغتسي الو .ةصاخلا عفانملاو «ةماعلا حلاصملل

 نم مهئايلوأ يحو نع ةرداص اههابشأو ءارآلا هذه نإف
 «مهنيد نع قلخلا اولضي نأ نوديري نيذلا «نيطايشلا

 .ريعسلا باحصأ نم اونوكيل مهوعديو
 «مارحلا مهليلحتو 00 يف «مُهوُمْسْطَأ نإو#

 ءايلوأ مهومتذختا مكنأل در کل لالحلا مهميرحتو
 القلق + نشا ارز وو ام ىلع فارمكلاوو هللا نود نم

 . مهقيرط مكقيرط ناك
 نم بولقلا يف عقي ام نأ ىلع ةميركلا ةيآلا هذه تلدو

 ةيفوصلا دنع اهعوقو رثكي يتلا «فوشكلاو تاماهلالا

 ىتح قدصت الو «قح اهنأ ىلع اهدرجمب لدت ال «مهوحنو
 .هلوسر ةّنُسو هللا باتك ىلع ضرعت

 مل نِإو «تدر امهتضقان نإو «تلبق لوبقلاب اهل ادهش نإف
 نأل .بذكت ملو قدصت ملو اهيف فقوت «كلذ نم ءيش ملعي

 الف «ناطيشلا نم نوكيو «نمحرلا نم نوكي ماهلالاو يحولا
 نيرمألا نيب قيرفتلا مدعبو .ناقرفلاو امهنيب زييمتلا نم دب

 . هللا الإ هيصحي ال ام < ؛لالضلاو طلغلا نم لصح
 ارو مل اَنلَعَجَو یَا ایم یک س را ۷-۲٤

 ا : نأ ا ق س سك سالا ىف هوي ین

 ص يف اتع المج كيو ٥ تومي أك ام رگ آإ نير كِدَك

 مش اإ ورڪ امو ایف وركن اه یمرجم ا يَ
RT 

 EE لو ىح نو نل اولا يا و ا و

 3 er 4 at 22 رر
 ارا يلا ٌُبيِصْيَس ٌمَتلاَسِر لعب تح 2 ثّيَح ملعأ هلل ٣ هَل هر

 م Ble يم اس ب س

 : یلاعت لوقي ورکی اوك اب
 رفكلا تاملظ يف اً هل هللا ةياده لبق نم ن نَم وآل

 . يصاعملاو لهجلاو

 يشمي راصف ءةعاطلاو ناميالاو ملعلا رونب ةي

 اًقراع «هليبسل اًيدتهم «هرومأ يف اًرصبتم ءرونلا يف سانلا نيب
 اًمراع «هريغو هسفن يف هذيفنت يف اًدهتجم «هل اًرئؤم «ريخلل

 نعو هسفن نع هتلازإو هكرت يف اًدهتجم ءهل اًضغبم ءرشلاب
 لهجلا تاملظ «تاملظلا يف وه ْنَمِب اذه يوتسيفأ .هريغ

a 

 هيلع تملظأو «قرطلا هيلع تسبتلا دق ابني جزا سل
 ىلاعت هبنف .ءاقشلاو نزحلاو مغلاو مهلا هرضحف .كلاسملا

 ال امك ءاذه الو اذه يوتسي ال هنأ «هفرعتو هكردت امب لوقعلا

 امي يدم تباذعو هلآ دنع راغص



 نماثلا ءزجلا

 ءايحألاو ءةملظلاو ءايضلاو ءراهنلاو ليللا يوتسي
 .تاومألاو

 نأ «لقع نم ةكسم ىندأ هل ْنَم رثؤي فيكف :ليق هنأكف

 باجأف !؟اًريحتم تاملظلا يف ىقبي نأو «ةلاحلا هذهب نوكي

 نسحي ناطيشلا لزي ملف ومش اک ام نفك ير هنأب
 اهوأرو ءاهونسحتسا ىتح .مهبولق يف اهنيزيو «مهلامعأ مهل

 ةمزالم ةخسار ةفصو «مهبولق يف ةديقع كلذ راصو .اًمح

 ءالؤهو . حئابقلاو رشلا نم هيلع مه امب اوضر كلذلف .مهل

 ريغ نوددرتي مهلطاب يفو «نوهمعي تاملظلا يف نيذلا

 . نيواستم

 نوعباتلا : مهنمو ‹«نوعوبتملاو ءءاسؤرلاو .ةداقلا :مهنمف

 «لاوحألا ىقشأب اوزاف نيذلا مهنم نولوألاو .نوسوؤرملا

 «اتهيبِرجُم ريك يَ له يف اَنَمَج َكِدَكَوط :لاق اذهلو
 مهنايغط دتشاو «مهمرج ربك دق نيذلا ءاسؤرلا : يأ

 ءناطيشلا ليبس ىلإ ةوعدلاو ةعيدخلاب هيف أرني
 .لعفلاو لوقلاب مهعابتأو لسرلا ةبراحمو

 نوركمي مهنأل «مهسفنأ ىلع دوعي مهديكو مهركم امنإو
 . نيركاملا ريخ هللاو «هللا ركميو

 نولضاني «مهلضافأو ىدهلا ةمئأ رابك هللا لعجي كلذكو

 يف مهنودهاجيو مهلاوقأ مهيلع نودريو «نيمرجملا ءالؤه

 مهنيعيو «كلذ ىلإ ةلصوملا لبسلا كلذب نوكلسيو «هللا ليبس
 نيبو مهنيب مايألا لواديو «مهمادقأ تبثيو «مهيأر ددسيو هللا

 مهروهظو مهرصنب «هتبقاع يف رمألا لودي ىتح «مهئادعأ

 .نيقتملل ةبقاعلاو
 قحلا درب اوماقو «مهلطاب ىلع نيمرجملا رباكأ تبث امنإو

 َنمْوُف نلإ# :اولاقف ءاّيغبو مهنم اًدسح «لسرلا هب تءاج يذلا

 اذه يفو .ةلاسرلاو ةوبنلا نم هلأ ُلَسَر وأ ام لم نو ىح
 قحلا ىلع ربكتو «مهسفنأب بجعو .هللا ىلع مهنم ضارتعا
 . هناسحإو هللا لضف ىلع رجحتو «هلسر يديأ ىلع هلزنأ يذلا

 نوحلصي ال مهنأ ربخأو «دسافلا مهضارتعا مهيلع هللا درف

 «نيحلاصلا هللا دابع نم اونوكي نأ بجوي ام مهيف الو «ريخلل

 ُمَلَعَأ هلل :لاقف «نيلسرملاو نييبنلا نم اونوكي نأ نع اًلضف
 ءاهئابعأب موقيو ءاهل حلصي هملع نمف 4ُمَتَلاَسِر ُلَمْجي تْيَح
 «ءيند قلخ لك نم ؤربتمو «ليمج قلخ لكب فصتم وهو
 نكي مل نمو ءاٌعبتو اًلصأ هتمكح هيضتقت ام اهنم هللا هاطعأ
 وكزي الو «هلهأتسي ال ْنَم دنع هبهاوم لضفأ عضي مل «كلذك
 .ةهدنع

 نإو هنأل «ىلاعت هللا ةمكح لامك ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 ٠٠١ :ةيآلا «ماعنألا ةروس ريسفت -5 1

A <7 ليل 4  
 لَه دقو وعما مسا کد اما و ڪت لا کل امو

 ویلا إو هلمند رط ام یکی محام کک
 يركع ماوه تلر نإ وعرب مهيآوهأب
 مآ برک ترآ ةئاوابو رنا ھظاوردو
 راکول ڪات الو 9€ نفوق امی تورج
 رم كه كد 0 2 2

 | 1 وحول تط سلا نو یس هاو هيوام
 دص < اص مو 2<( > اور و ما مسربي

 07 ويرحل كي مهومتعطا نیو مکول جیل مهو
 فو ىشْمْيارُ هَلاَمْلَعَجَو هليا يمنا وأ

 اتل كركر 9€ تولي ام ترک للي
 موا يف ورڪ لايم رجم ريك ٍةيَوْلُكف

 اج اذإو © َدوغفياَمَو م مشا
 ا وو هوس د جا 224 م ل 4 مو
 ولاَ هل هَل سر وأ آم لم قۇن ىح مۇن نل |

 06 5 ع وے 2 20 و اسس و حس 7

 اومرجأ نبزلا بيصيس,هتلاسر لع ج ثيح
 ےک سس ل م دل سس ا ص مس رق

 ميكح هنإف ,.ناسحالا ريثك .دوجلا عساو ءاّميحر ىلاعت ناك
 .هلهأ دنع الإ هدوج عضي ال

 ُراَمَص أوبرا نا بيِصْيَس» :لاقف نيمرجملا دعوت مث
 .هللا مهلذأ قحلا ىلع اوربكت امك «لذو ةناهإ : يأ هلأ دنع

 ال «مهرکم ببسب :يأ دوکي انك انی دیس ُباَدَعَو

 . ىلاعت هنم اًملظ

 سو مسا ْةَرْدَص شي ميه نأ هلآ درب نسال )1١(

 لوقي توشي ا كيلا لع سجنا هلا لصنع كلك
 ةمالعو «هتيادهو دبعلا ةداعس ةمالع هدابعل اًئيبم - : ىلاعت

 عنمتا يآ مالسالل هردص حرشنا نم نإ - هلالضو هتواقش

 «نيقيلا ءوضب ييحو ء«ناميالا رونب رانتساف «حسفناو
 «هلعف هسفن هل تعوطو « ريخلا بحأو «هسفن كلذب تنأمطاف

 «هاده دق هللا نأ ىلع ةمالع اذه نإف - لقثتسم ريغ - هب اًدذلتم

 .قيرطلا موقأ كولسو «قيفوتلاب هيلع ّنمو

 اًقيض هردص لعجي هنأ «ةلضي نأ هللا دري نم ةمالع نإو
 دق «نيقيلاو ملعلاو ناميالا نع قيضلا ةياغ يف :يأ اجرح



 نماثلا ءزجلا

 ال «ريخ هيلإ لصي الف «تاوهشلاو تاهبشلا يف هبلق سمغنا

 يف دعصي داكي هتدشو هقيض نم هنأك ريخلا لعفل هبلق حرشني
 هل ةليح ال يذلا ءامسلا ىلإ دوعصلا فلكي هنأك : يأ ءءامسلا

 هللا لعجي نأ بجوأ يذلا وه مهناميإ مدع هببس اذهو

 ةمحرلا باب مهسفنأ ىلع اودس مهنأل «مهيلع سجرلا

 ْنَم نإف «ريغتي ال قيرطو «لوعي ال نازيم اذهو .ناسحالاو

 لخب ْنَمو .ىرسيلل هللا هرّسي «ىنسحلاب قّدصو ىقتاو ىطعأ
 «ىرسلل هرب «ىنسحلاب بّذكو ىنغتساو
 ديا ا كيو لري اذه 08 11

 ا اي هلو خو موب دنع وکلا اک م ه رگ 4 موق

 ا د سن! لإ الصوم ءاّلدتعم : يأ 4َنْولَمَعَي

 نكلو .رشلا نم ريخلا زّيمو «هعئارش تلّصفو «هماكحأ تنيب
 روق وه امنإ ءدحأ لكل سيل نايبلاو ليصفتلا اذه

 هللا ٌدعأو .مهملعب اوعفتناف ءاوملع نيذلا مهنإف ورڪ

 راد مهل :لاق اذهلف .ليمجلا رجألاو ءليزجلا ءازجلا مهل

 لك نم اهتمالسل «مالسلا راد ةنجلا تيمسو جَ َدنِع كسلا
 . تاصغنملا نم كلذ ريغو «مغو ٌمهو «ردكو ةفآو بيع

 ةياهنو «ءلامكلا ةياغ يف اهميعن نوكي نأ كلذ نم مزليو

 ره ی اولا و يلع ردقي ال كيني.« اا

 ام اهيف مهلو ءندبلاو بلقلاو حورلا ميعن نم «نونمتملا

 .نودلاخ اهيف مهو «نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت

 مهب فطلو «مهتيبرتو مهريبدت ىلوتي يذلا رنو وهو

 تيس لك مهل ريو عاف قلع عهتاعاو »ا مهرزمأ عيمج ف
 «ةحلاصلا مهلامعأ ببسب مهالوت امنإو «هتبحم ىلإ لصوم
 ضرعأ ْنَم فالخب «مهالوم اضر اهب اودصق يتلا مهتامدقمو

 دسفأف «هالوتف ناطيشلا هيلع طّلس هنإف «هاوه عبتاو هالوم نع

 .هايندو هنيد هيلع
 دك نِ شرک موو )۱۲۸-۱۳١(

 00 0 نبر ضال نم مشؤابلوآ لا ننال ني رثّركتسا
 م ہے آیہ ےءےچ

 رخ کنون اَلا َلاَم اک َتَلَجَل ههنا اج ;Cik ضع

 رج هرج ور ےس
 شعم اًعيِح

0 

 يات مقا تک لف هك 0 أه
 00 لس يأ َرَلأ نول نل 0 نویس اوك مر داهم عع َرََّعَمْتَي

 26 همس سمع د ملا حر سس حلل

 انسفنأ لع 8 اولاَك ادم كوي قل ما وا٣ مُكحِيِلَع

 0 ا اک را شا جلع ْاوُدِهَنَو ايدل ل
 6 ا

 لڪير © واع اهلها رلظي كرقْلا کک کیم كب نكي مل نأ
 ےک ع
 تومي اًمع لفي كير ا

 هم ملل ا

 اك سيت نم فينجر مڪي ا نإ دلا وڏ تلا

o ٠-٠١٠١۲تايآلا «ماعنألا ةروس ريسفت ١: -٦ 

 2 نداق 44 ل <
 و, رو سار طعس ۶ہ حل مسد

 درَيْنَمَو ملَسا هر دص حرش ET دد نق

 کالا ڪک ایس نس ستی ا
 دلا عی سجنا هلا لعب 2 کد ڪ املا یف

 قايم طراح © 9 توما

 مر دنع سارا اد # © ورگ دي وَمِل بلا
 و ل ٣> ہہر چ هل <

 ایی هر شح موو 6 ںولمعیاواکامی م ھلو وهو
 و لا Ka ےب م اع تدر ع 2س و 2 ماد ورم م

 E أ لق َنِجأَرَصْعَمتَي
 وحرص اج جه مد عت 2

 رایی روک کنول Pe كاان تل

 ست 0 0

 كي 9
 2 مرت ار ل رر و ص مرک

 37 0 E ولاا مكي
 3 در لک 7 < فأ عاود

 و 5 رعد كلبي كبَر نک هَل نأ

5 2 
 لماع ي مڪي 7 ع اوا موق لق ٥ و امو ت

 يَ ال ُمَنِإ رال ةع مل وكت نم توئكنت کوس
 عيمج : يأ اي ره موو# : ىلاعت لوقي 4َنوُمِللَطل

 «هريغ لضأ ْنَمو «مهنم لض ْنَم «نجلاو سنالا نم «نيلقثلا

 حلا هيل اونو ننال لا نيذلا نجلل اًخبوم لوقيف

 هالا نم رثركتسأ دف نمل رغم : : يصاعملا ىلإ مهوّزأو

 متمدقأ فيكف «هللا ليبس نع مهدصو «مهلالضإ نم : يأ

 نيبراحم متمقو ؟يلسر ةدناعم ىلع متأرجتو «يمراحم ىلع

 . ؟ميحجلا ليبس ىلإ هليبس نع هللا دابع دص يف نيعاس «هلل

 «يتمقن مكل تبجوو «يتنعل مكيلع تقح مويلاف
 .مكريغل مكلالضإو «مكرفك بسحب باذعلا نم مكديزنسو

 عفاش الو «نوأجلت هيلإ أجلم الو «نورذتعت هب رذع مكل سیلو

 نم مهب لحي اَّمع «ذئنيح لأست الف .عمسي ءاعد الو ‹ عفشي

 . اًراذتعا مهل هللا ركذي مل اذهلو «لابولاو يزخلاو لاكنلا

 «لوبقم ريغ اًرذع اودبأف «سنإلا نم مهؤايلوأ 48

 يئجلا نم لك عنمت :يأ تپ انب قا ا ١:



 ١مه-١؟8 :تايآلا «ماعنألا ةروس ريسفت ٦- س ب 5 نماثلا ءزجلا

 ل مال 4 A XS . هب عفتناو «هبحاصب يسنالاو
 اًمعِلن ب تراك رايس ال ةهميظعتو «ةتدايعو- قل ىمتالا ةعاطبا مكتسب ىجلاف

 4 e سا حسم انسحب ع ¢ ذأ أ 3 ه0 اوحإ الا 5 نداعتسا
 > ا را 2 سنا «ينجلا دبعي يسنالا نإف .هتاوهش ضعب هل ينجلا ةمدخ E دكا A IE © تول 5 و صاع لينب عت 2 يسن قرع 5 3
 : يأ .ةيويندلا جئاوحلا ضعب هنم هل لصحيو « نجلا همدخيف

 . كلذ در نكمي الو «لصح ام بونذلا نم انم لصح

 يذلا لحملا انلصو دقو : يأ أنك تلج ذأ لجأ اتو

 امب انيف مكحاو ءءاشت ام نآلا انب لعفاف . لامعألاب هيف يزاجت

 ,كرمأ رمألاو ءرذع انل قبي ملو ءانتجح تعطقنا دقف «ديرت

 عرضت عون مهنم مالكلا اذه يف نأكو .كمكح مكحلاو

 همكحب مهيف مكح اذهلو .هناوأ ريغ يف نكلو «ققرتو

 يلح کنون ُراَلآ## :لاقف ءهيف روج ال يذلا .لداعلا

 . 4اه
 ةيآلا متخ «هملعو هتمكح ىضتقم نم مكحلا اذه ناك املو

 ءايشألا عسو هملع نأ امكف 4ٌهيِلَع كح کبر نإ :هلوقب
 اهتمعو ءايشألا تلمش ةيئاغلا هتمكحف ءاهّمعو اهلك

 . اهتعسوو

 : يأ بيک اوك امي اسب نيا ستہ يلو كرك
 نم مهئايلوأ لالضإ E مهانطلسو «ةدرملا نجلا انيلو امكو
 مهبسك ببسب «ةقفاوملاو ةالاوملا دقع مهنيب اندقعو «سنإلا

 . كلذب مهيعسو
 ىلإ هزؤي ءهلثم اًملاظ ملاظ لك يلون نأ انتنس نم كلذك

 نم كلذو «هنع هرفنيو ريخلا يف هدهزيو «هيلع هثحيو رشلا
 .اهرطخ غيلبلا ءاهرثأ عينشلا ةميظعلا هللا تابوقع

Eءهسفن ىلع ررضلا لخدأ يذلا وهف <  

 دابعلا نأ كلذ نمو ديل لطي كَ امو ىنج هسفن ىلعو

 و «ةبجاولا قوقحلا مهعنمو «مهداسفو مهملظ رثك اذإ

 ملظلاب مهنم نوذخأيو «باذعلا ءوس مهنوموسي ةملظ مهيلع

 ىلع «هدابع قوقحو هللا قوقح نم اوعنم ام فاعضأ روجلاو

 . نيبستحم الو هيف نيروجأم ريغ هجو
 مهتاعر هللا حلصأ ءاوماقتساو اوحلص اذإ دابعلا نأ امك

 خّبو مث .فاستعاو ملظ ةالو ال .فاصنإو لدع ةمئأ مهلعجو

 «سنالاو نجلا نم «هدرو قحلا نع ضرعأ ْنَم عيمج هللا

 5 كلذب اوفرتعاف «مهأطخ نيبو
 5 ع وصفي کن 0 لز کیا را نينإلاو ذل ر

 E اهيف يتلا «تانيبلا تاحضاولا 85

 .ديعولاو دعولاو ءرشلاو ريخلاو

 دورو هيف ةاجنلا نأ مكنوملعيو ذه كير هَل تورنو
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 ج حصر

 اک اد صال هب ا اا نيا 204 مصر ص ب
 ر هر 0 دق
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 يدرب ارم ا

 يد هاوس يلو مشو دريل مه واڪ ر رش

 69 بوَفَياَموْهْرَدَح 222 هزل انش ولو

 نأو «هيهاون بانتجاو «هللا رماوأ لاثتماب وه امنإ زوفلاو
 ف «اوفرتعاو كلذب ل

 اهتنيزب ايل ةَ هرو يشأ ع ادت ىلب اولا
 نع مهتهلأو ءاوضرو اهب اونأمطاف ءاهميعنو ءاهفرخزو
 .ةرخالا

 مهيلع تماقف « تنيك اک رتا أ مشا ع اوُدِيَمَو#

 هللا لدع مهسفنأب مه ىتح «دحأ لك ذئنيح ملعو « هللا ةجح

 4 يف اولْخْدأ# :ميلألا باذعلاب مهيلع اًمكاح مهل لاقف «مهيف

 اوعنص إلا ّنِجْلا ني مڪي ني تلح ذب ممل ةلمج
 اوضاخو «متعتمتسا امك مهقالخب اوعتمتساو «مكعينصك

 نم نولوألا :يأ .نيرساخ اوناك مهنإ «متضخ امك لطابلاب

 تانج نارسخ نم مظعأ نارسخ یاو .نورخآلاو ءالؤه

 اوكرتشا نإو مهنكلو !؟نيمركألا مركأ راوج نامرحو «ميعنلا

 . اًميظع اًنوافت هرادقم يف نوتوافتي مهنإف «نارسخلا يف'

 ص

 ال «مهلامعأ بسحب الي اني تجرد مهنم 4 لُعلَول

 الو ‹ عوبتملاک عباتلا الو « هريثكك مهنم زشلا ليلق لعجي

 نإو ءةنجلاو باوثلا لهأ نأ امك «سيئرلاك سوؤرملا



 نماثلا ءزجلا

 نم مهنيب نإف «ةنجلا لوخدو حالفلاو حبرلا يف اوكرتش
 مهاتآ امب اوضر دق مهلك مهنأ عم «هلا الإ هملعي ال ام «قرفلا

 . مهابح امب اوعنقو «مهالوم
 سودرفلا لهأ نم انلعجي نأ ىلاعت هلأسنف

 نم نيفطصملاو «هدابع نم نيبرقملل هللا اهدعأ

 .هدادو لهأ نم ةوفصلا

 بسحب الك يزاجيف تولماس لفي كبر امو
 لامعألاب دابعلا هللا رمأ امنإو «هدصقم نم هملعي امبو ءهلمع

 اًدصقو مهب ةمحر «ةئيسلا لامعألا نع مهاهنو ءةحلاصلا

 الف «هتاقولخم عيمج نع هتاذب ينغلا وهف الإو .مهحلاصمل

 . نيصاعلا ةيصعم هرضت ال امك «نيعئاطلا ةعاط هعفنت

 ات مُكحِرَتَب نم فييرا كالهالاب ڪمي ام نل

 . 4 ترک مو كرد ن مڪاکنآ انک اسی ا

 لقتنا امك رادلا هذه نم اولقتنت نأ دب ال مكنأب متفرع اذإف

 لحر امك .مكدعب نمل اهنولختو ءاهنم نولحرتو ءمكريغ

 متنطوتو ؟اًرارق اهومتذختا ملف ءمكل اهولخو مكلبق نم اهنع
 يه ءاّراد مكمامأ نأو ءرقم راد ال رمم راد اهنأ متيسنو ءاهب

 . ؟صقنو ةفآ لك نم تملسو ميعن لك تعمج يتلا رادلا

 لحريو «نورخآلاو نولوألا اهيلإ ىعسي ي يتلا رادلا يهو

 دولخلا مثف ف ءاهولصو اذإ يتلا «نوقحاللاو نوقباسلا اهوحن

 ءاهءارو ةياغ ال يتلا ةياغلاو ءةمزاللا ةماقالاو ءمئادلا

 يذلا بوغرملاو بولطم لك هيلإ يهتني يذلا بولطملاو

 . بوغرم لك هنود لحمضي
 سفانتيو «نيعألا ذلتو «سفنألا هيهتشت ام !هللاو «كلانه

 ميعنو «حارفألا ةرثكو حاورألا ةذل نم «نوسفانتملا هيف

 .بويغلا مالع نم برقلاو «بولقلاو نادبألا
 ىلعأ ىلإ تمس ةدارإو «تاماركلا كلتب تقلعت ةمه هللف

 نم ةمه ىندأو «نودلاب يضر نم ظح سخبأ امو «تاجردلا

 ةعرس «لفاغلا ضرعملا دعبتسي الو !نوبغملا ةقفص راتخا

 .رادلا هذه ىلإ لوصولا

 نيراف هلل 4َنِزِجَعْعِي رشا امو بال تودو ام تنإ# ف
 هريبدت تحت متنأو «هتضبق تحت مكيصاون نإف «هباقع نم

 . هفرصتو

 تنبو «هللا ىلإ مهتوعد اذإ كموقل لوسرلا اهيأ اي 4ز
 ءهرمأل دايقنالا نم اوعنتماف «هقوقح نم مهيلع امو مهل ام مهل

 لع اوُلَمَعأ موقفي :مهكرش ىلع اورمتساو «مهءاوهأ اوعبتاو
 اهومتيضرو ءاهيلع متنأ يتلا مكتلاح ىلع : يأ مَّ

 .هللا يضارمل عبتمو هللا رمأ ىلع ياع نإ مكسفنأل

 يتلا اعلا

 لهأو ءهقلخ 3

 115-١40 :تايآلا ماعنألا ةروس ريسفت -1 انتحل

 . متنأ وأ انأ «ٍراَذلأ ٌةَبقَع مل بوكت نم توفت وسل

 لامعألا نّيب ثيح «ميظع عضومب فاصنالا نم اذهو

 هيف اًيراض «ريصبلا رظنب اًنورقم ءازجلا لعجو ءاهيلماعو
 نأ ملع دقو .حيولتلا هنع ينغي يذلا حيرصتلا نع اًحْفص

 مهل نينمؤملا نأو «نيقتملل ةرخآلاو ايندلا يف ةنسحلا ةبقاعلا

 هتبقاع «لسرلا هب تءاج ام نع ضرعم لك نأو «رادلا ىبقع

 ءملاظ لكف 4َنوُمِيَطل عَ ال تإ :لاق اذهلو ءرشو ءوس

 لالحمضالا [هيف] هتياهنف «هب عتمت امب ايندلا يف عتمت نإو

 . «هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح «ملاظلل يلميل هللا نإ» فلتلاو
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 7 و م حرس وا لد . 0 > ےک ٠ اَ
 مهمصزو مهيرجيس ع هيف رهف نکی نیو

 و2

5 7 

2 

 ةَصِلاَح وكمل هذه نوطب ف

 راع رتب امس مخا او ک5 نزلا ری دق ه یک ڪس

 افا انو اوم د ق هلأ لع رتفأ هللا مهد ام اوم کرو

 يبنلل نوبذكملا نوكرشملا هيلع اّمع ىلاعت ربخي *تبِرتَهُم

 ءغيلبلا لهجلاو «مالحألا ةفخو ءلقعلا ةهافس نم هِي

 ىلع كلذب هبنيل «مهتافارخ نم اًئيش ىلاعتو كرابت دّدعو

 ءاهفسلا ءالؤه لاثمأ ةضراعم نأو «مهنم رذحلاو مهلالض

 ال مهنإف ءالصأ هيف حدقت ال «لوسرلا هب ءاج يذلا قحلل

 امه اولمَجل مهنأ كلذ نم ركذف «قحلا ةلباقم يف مهل ةيلهأ

 كلذ نم مهئاكرشلو است رصنألاو ثْرككْلا جرم ارد
 هدجوأو ؛دابعلل هأرذ يذلا وه نلاعت هللا نأ لاحلاو «اًبيصن

 :ريذاحم ةثالث لب «نيروظحم نيروذحم نيب اوعمجف ءاّقزر
 كلذ نأ مهداقتعا عم ءاّبيصن هل مهلعج يف هللا ىلع مهتنم

 . عربت مهنم

 ايش مهل اودجوي ملو «مهوقزري مل نيذلا ءاكرشلا كارشإو

 . كلذ يف
 ءاومتهي ملو هب اولابي مل هلل ناك ام نأ يف رئاجلا مهمكحو

 . ءاكرشلا ىلإ الصاو ناك ولو



 نماثلا ءزجلا

 مهعورز نم - مهل لصح اذإ مهنأ كلذو .ءيش هنم هللا

 هولعج «ءيش - مهل. هللا اهدجوأ يتلا مهماعنأو مهرامثو

 : نيمسق
 الإ لبقي ال هللاف الإو .مهمعزو مهلوقب هلل اذه :اولاق اًمسق

 .هب كرشأ ْنَم لمع لبقي الو ءههجول اًصلاخ ناك ام

 .دادنألاو ناثوألا نم مهئاكرش ةصح هولعج اًمسقو

 هريل هولعج امب طلتخاو هلل هولعج امم ءيش لصو نإف

 لصو نإو «هنودري الف ءهنع ينغ هللا : اولاقو . كلذب اولابي مل
 ءهلحم ىلإ هودر .هلل هولعج ام ىلإ مهتهلآل هولعج امم ءيش

 . اهبيصن در نم دب ال ءءارقف اهنإ :اولاقو

 ام اولعج ثيح !؟ملظأو مكحلا اذه نم أوسأ لهف

 قحب لعفي امم رثكأ .ءظفحيو حصنيو هيف دهتجي «قولخملل
 . هللا

 نع حيحصلا يف تبث ام «ةميركلا ةيآلا ليوأت نأ لمتحيو
 نع ءاكرشلا ىنغأ انأ» : لاق هنأ ىلاعت هللا نع لاق هنأ ةي يبنلا

 . «هكرشو هتكرت اًئيش يعم كرشأ ْنَم ؛كرشلا
 وهف «مهناثوأل هب اوبرقتو هولعج ام نأ ةيآلا ىنعم نأو

 - هلل هولعج امو ءءيش هنم هلل سيل « هللا ريغل صلاخ برقت

 ظح نوكي لب ءاگرش هنوكل هيلإ لصي ال هنإف - مهمعز ىلع
 يذلا لمعلا لبقي ال ءهنع ينغ هللا نأل ءدادنألاو ءاكرشلا

 . قلخلا نم دحأ هعم هب كرشأ

 نيكرشملا نم ريثكل نّيز هنأ مهلالضو نيكرشملا هفس نمو
 «مهدالوأ لتق - مهنيطايشو مهؤاسؤر : يأ - مهؤاكرش

 ثانالاو «راقتفالا ةيشخ مهدالوأ نونفدي نيذلا ءدأولا :وهو

 .راعلا ةيشخ

 مهودري نأ نوديري نيذلا «نيطايشلا عدخ نم اذه لكو

 ةياغ يف يتلا لاعفألا نولعفيف .مهنيد مهيلع اوسبليو «كالهلاب

 .حبقلا

 نم مهدنع نوكت ىتح «مهل اهنونيزي مهؤاكرش لازي الو
 نأ هللا ءاش ولو ءةنسحتسملا لاصخلاو ةنسحلا رومألا

 نع مهدالوأ عنميو «لاعفألا هذه نيبو مهنيب لوحيو ١ مهعنمي

 ةيلختلا ءهتمكح تضتقا نكلو .هولعف ام .مهل نيوبألا لتق

 مدعو «مهل اًلاهمإو < مهل هنم اًجاردتسا ءمهلاعفأ نيبو مهنيب

 : يأ 4 ترف امو َمُهَرَدَه# :لاق اذهلو ءهيلع مه امب ةالابم

 نل مهنإف مهيلع نزحت الو «مهئارتفاو مهبذك عم مهعد
 . اًئيش هللا اورضي

 ءاًمومع مهل هللا اهلحأ يتلا ماعنألا نأ مهتهافس عاونأ نمو

 اهيف اوعرتخا دق .نوعفتنيو اهب نوعتمتي ب ءةمحرو اًقزر اهلعجو

 1١5-١10 :تايآلا ماعنألا ةروس ريسفت 5 دس ۳۰۸

 . مهسفنأ ءاقلت نم الاوقأو اًعدب
 نولوقي مهنأ [ثرحلاو] ماعنألا ضعب يف حالطصا مهدنعف

 آهْمَمَطي ل مرحم : يأ رجح تركو معنا ءيزلهإ# : اهيف

 نأ اندرأ ْنَم الإ .دحأ همعطي نأ زوجي ال : يأ همن نم لإ
 . - مهدنع نم - فصوب هانفصو وأ « همعطي

 مهتيوهأ الإ ,ةجح الو مهل دنتسم ال مهمعزب اذه لكو

 .ةدسافلا مهءاراو

 ءاهروهظ نومرحي لب ءهجو لك نم ةمرحم تسيل ماعنأو
 اهنومسيو ءاهرهظ نومحيو ءاهيلع لمحلاو بوكرلاب : يأ
 ْ . ماحلا

 مسا نوركذي لب ءاهيلع هللا مسا نوركذي ال ماعنأو

 كلت نوبسنيو ءاهيلع هللا نود نم نودبعي اوناك امو مهمانصأ
 . كلذ يف راجف ةبذك مهو مب ل كا

 لالحإ نم هللا ىلع 4 ورب ارداكج اَمِب مهي راس

 . عفانملاو لكألا نم لولا مزح «كرشلا
 اهنونيعيو ماعنألا ضعب نولعجي مهنأ ةفيخسلا مهئارآ نمو

 مع :نولوقيف iG ا دي ماع

 ءمهل لالح :يأ «اتروكصُدإ صل ةا وكلا هذه نوب ف

 .ءاسنلا اهيف مهكراشي ال

 نإو . اًح دلو اذإ اذه ءانتاسن : يأ اجرا هلع مو

 لالح وهف :يأ «ءاکرش هيف مهف ءائيم دلوي اهنطب [يف] ام نكي
 ا

 هنايدلا هلحأ ان و كيخا# قلع دو هللا * مهيزَجيس

 «هوفلاخو هللا عرش اوضقانف «لالحلاب مارحلا اوفصوو 0
 . هللا ىلإ كلذ اوبسنو

 نم هيف مه امم مهنكمو «مهل لهمأ ثيح 4ٌميكحَح ُمَنِإ#
 ملعي ىلاعت وهو «ةيفاخ هيلع ىفخت ال «مهب يلع .لالضلا

 لج مهقزريو مهيفاعي وهو «هورتفاو هيلع هولاق امبو مهب
 . هلالج

 نذل ريَ دق :لاقف مهلوقع ةهافسو مهنارسخ نّيب مث
 مهدالوأو مهنيد اورسخ :يأ رع رغب اهََس ْمُهَدََوَأ لَ

 هفسلا - ةنيزرلا لوقعلا دعب - مهفصو راصو «مهلوقعو

 .لالضلاو يدرملا

 هقاسو .مهل ةمحر هلعج ام : يأ 4أ ْمُهَقَرَر ام ومرور
 اهوفصو لب «كلذب اوفتكي ملو «مهبر ةمارك اودرف .مهل اًقزر

 .لالحلا لحأ نم يهو «مارح اهنأب

 دناعم لك هب بذكي اًبذك :يأ ن لع افا اذه لکو

 الض اولض دق : يأ تبرم اڪ اَمَو اول َدَقل .رافك



 نماثلا ءزحلا

 . مهرومأ نم 6 يف نيدتهم اونوكي ملو ءاديعب
 رجس رج ر

SS: 2251ِتلشورعم ريغو ٍتلَسِوُوعَم تج اك یا ١ 

 رو اهيلشتم ائلاَر تورلا ملڪ ای علا لاد
 اکو .وواصح موي ُهَّمَح اواو ٌرَمْثَأ اإ رمت نواعم هام

 فرصت. ىلاعت ركذ امل «تيؤرشنلا بِي ال مكإ ارش
 «ماعنألاو ثورحلا نم مهل هللا هلحأ امر كلا

 ةمزاللا مهتفيظوو «كلذب مهيلع هتمعن ىلاعتو كرابت ركذ

 «(ٍتّنِج انآ را وهو :لاقف ماعنألاو ثورحلا يف مهيلع

 تاتابنلاو «ةعونتملا راجشألا عاونأ اهيف «نيتاسب :يأ

 . ةفلتخملا

 «تانجلا كلت ضعب :يأ «ٍتََسوُرْعَم َرْيَغَو ٍتَسِوْرْعَت

 ضوهنلا يف اهنواعيو ءراجشألا هيلع رشتنت «شرع هل لوعجم

 وأ «قاس ىلع تبنت «شورعلا نم لاخ اهضعبو «ضرألا نع

 . ضرألا يف شرفنت
 ملع ىلاعت هنأو ءاهتاريخو اهعفانم ةرثك ىلع هيبنت اذه يفو

 . اهنومنيو اهنوشرعي فيك دابعلا
 هلك : يأ 4ُمُْكأ اني نل َلْخَّنلا# ىلاعت أشنأ «وإ»

 هضعب هللا لضفيو «دحاو ءام نم برشيو «دحاو لحم يف

 . لكألا يف ضعب ىلع

 ةرثكل هعاونأ فالتخا ىلع عرزلاو لخنلا ىلاعت صخو

 ىلاعت أشنأ «و# .قلخلا رثكأل توقلا يه اهنوكلو ءاهعفانم
 يف يسم ير هرجش يف اشتم تاّمرلأو َنوُثْبَرلال
 امو «تانجلا هذه هللا أشنأ ءيش يأل : ليق هنأك .همعطو هرمث

 اولُكح# :لاقف دابعلا عفانمل اهأشنأ هنأ ربخأف ؟اهيلع فطع

 وب ُهَّقَح اوئاءو رمن اإل عرزلاو لخنلا :يأ #ءوِرَمَك نم

 ءابصنألا تاذ ةاكزلا وهو «عرزلا قح اوطعأ : يأ «وِداَصَح

 . عرشلا يف ةردقملا

 عرزلا داصح نأل كلذو «اهداصح موي اهوطعي نأ مهرمأ

 سوفن هيلإ فوشتت يذلا تقولا هنأل .لوحلا نالوح ةلزنمب

 نوكيو «عورزلا لهأ ىلع هجارخإ ذئنيح لهسيو «ءارقفلا

 ال نمم جرخملا زيمتي ىتح ءاهجرخأ نمل اًرهاظ اهيف رمألا

 5 . جرخي
 «لكألا يف فارسإلا نع يهنلا معي # ًاًوفِرَت الو :هلوقو

 الكأ عرزلا بحاص لكأي نأو «ةداعلاو دحلا ةزواجم وهو

 جرخي ثيحب «عرزلا قح جارخإ يف فارسالاو «ةاكزلاب رضي
 اذه لكف «هءامرغ وأ هتلئاع وأ هسفن رضيو «هيلع بجاولا قوف

 هضغبي لب هللا هبحي ال يذلا ءهنع هللا ىهن يذلا فارساإلا نم

 . هيلع تقميو

 ١5١-١44 :تايآلا ماعنألا ةروس ريسفت < د ۳۰۹

 4 اة لق ۱٤٦ اا
 م ج 4 1 £ 5 اس وو س < ەر ر ف

 نسا اما ج تکو اوه اولا اقو

 ورکی نو ًاواهروهظ تمرح لعنأو مهمعر ءا g2 م روک

 اونا ڪام ر هيز جسم ع هارتفآ هيلع نامش

 راو زك ور اماوئاكت © 0 و

 نکي نِإَو ا اع مرو كروكر ةصصلاح
 هنإمهفصو ٌمهيزجيس ءاكحرش ويف رهف تي س وا  ol,» 0و 50

llو  

 E کک أومدكو رلع

 رل توت ٍتلَسورْعَم جانا
 m2 200 ہو ر ر ورکر

 روات تاملار لاو كس اقلیم
 مج و م ۵ ر م ےس مے < سک ےس ےو

 موي ُهَقَحاوئاءورَمقأ ادو رمت ن اولڪ ويستم

 OZ تیزر بال هكإأت را

 کرا یال اش و ةو ونال آے
 | 0 شکل هطلت و طخ اوب را

 ال هنأو ءرامثلا يف ةاكزلا بوجو ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 ,E «عورزلا يف اهداصح اهلوح لب ءاهل لوح

 «ةريثك الاوحأ دبعلا دنع تثكم ول «ةاكزلا اهيف رركتت ال هنأو

 تقو الإ هنم جارخالاب رمأي مل هللا نأل «ةراجتلا ريغل تناك اذإ

 .هداصح

 عرزلا بحاص نم طيرفت ريغب كلذ لبق ةفآ اهباصأ ول هنأو

 عرزلاو لخنلا نم لكألا زوجي هنأو ءاهنمضي ال هنأ ءرمثلاو
 لب «ةاكزلا نم كلذ بسحي ال هنأو ءهنم ةاكزلا جارخإ لبق

 .. هذعب ىقبي يذلا لاملا ىكزي

 «مهرامث سانلل صرخي اًصراخ ثعبي ب يبنلا ناك دقو

 نم اهيرتعي ام بسحب «عبرلا وأ «ثلثلا اهلهأل عدي نأ هرمأيو
 . مهريغو ءاهلهأ نم هريغو لكألا

 ا اولڪ اسو اوم روکنا حج ي

 ةت © ني ودع کک من نطِيَّقلا ِتوطخ اوعي الو هللا كَفَرَ
 اص مو

 9 مرح نيرڪ لا ق نسا ٍرَعَمْلا تو نبأ نالا ے ت جاوزأ

 ِنيَينَألا نَا مار هيم 6
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 8 اد كتم خا ا

  fخو

 ٌمَّيَح نركب لف نبا رمل و نبا ا لبابا َّنِمَو © يقص
 و ا



 نماثلا ءزجلا

 دش ردح را نييَشنالآ مارا ولع تكَمَكْش ىا نيَيتنأْلا ر ركض 2 3 صر صر ع2

 انذك هل لع ئَرْفأ نسم ُدَلْظَأ ْنَمَه مق دك هنأ مُكِدَّصَو ذإ

 : يأ ييي مومل ىد ال هلآ نإ يع ري سالا ضي

 : يأ 4او لوح مئمتألا تتل أشنأو قلخ ول

 لمحلل حلصت ال اهضعبو «هنوبكرتو هيلع نولمحت اهضعب
 «شرفلا يهو ءاهوحنو نالصفلاك اهرغصل ءاهيلع بوكرلاو
 .نيمسقلا نيذه ىلإ مسقنت «بوكرلاو لمحلا ةهج نم يهف

 «لكؤت اهلك اهنإف «عافتنالا عاونأو لكألا ةهج نم امأو

 اوعي الو هلآ مكرر ا ولڪ :لاق اذهلو .اهب عفتنيو
 نأ اهتلمج نم يتلا هلامعأو هقرط :يأ 4 نطيل ِتوطخ
 الف 4ص ٌوُدَع ْمُكَل مِ . هلا مكقزر ام ضعب اومرحت

 .يدبألا مكؤاقشو مكترضم هيف امب الإ مكرمأي
 اهلك اهلعجو «هدابع ىلع اهب هللا ّنتما يتلا ماعنألا هذهو

 «ننأ ٍنأكلا تت جورا ةَ : اهنأب اهلصف ءاّبيط اًلالح

 اهلك «ةعبرأ هذهف .كلذك «ْنْيَتْنَأ ٍرْمَسْلا تير ىثنأو ركذ
 . اهنم ءيش نيب قرف ال « هللا لحأ اميف ةلخاد

 «ءيش نود اًئيش اهنم نومرحي نيذلا نيفلكتملا ءالؤهل لقف

 مدعب مهل اًمزلم ءروكذلا نود ثانإلا ىلع اهضعب نومرحي وأ
 نم 4ٍنَركَيآَم# :اومرحو اهنم اوحابأ ام نيب «قرفلا دوجو
 هنودرطتو كلذب نولوقت متسلف « هللا مرح زعملاو نأضلا

 ءمكلوق اذه سيلف ءزعملاو نأضلا نم هللا مرح 4نَنأْلا رأل
 . نيفنصلا نم صلخلا ثانالا الو «صلخلا روكذلا ميرحت ال

 ىلع وأ «ىئثنأو ركذ ىلع المتشم محرلا ناك اذإ يقب

 مارا هيلع تلمس ام نومرحت 4ما :لاقف لوهجم

 ركذ نيب قرف ريغ نم ءزعملا ىثنأو نأضلا ىثنأ : يأ 4 يبّينُأْلا

 .لوقلا اذهب اًضيأ نولوقت متسلف «ىثنأو
 يتلا «ةثالثلا لاوقألا هذه دحأب نولوقت ال متنك اذإف

 . ؟نوبهذت ءيش يأ ىلإف كلذ يف ةنكمملا ماسقألا ترصح

 . مكاوعدو مكلوق يف 4َنيِتِدَص ٌرْئنُك نإ ٍلِسِب ينو #
 يف اًمئاس اًلوق اولوقي نأ مهنكمي ال مهنأ مولعملا نمو

 نولوقي ال مهو .ةثالثلا رومألا هذه نم اًدحاو الإ «لقعلا
 نوحلطصي يتلا ماعنألا ضعب نإ :نولوقي امنإ .اهنم ءيشب
 نود ثانالا ىلع مارح «مهسفنأ دنع نم تاحالطصا اهيلع
 نم كلذ وحن وأ «تاقوألا نم تقو يف ةمرحم وأ ءروكذلا
 لهجلا نم اهردصم نأ «هيف كش ال اًملع ملعي يتلا «لاوقألا

 نأو ءةدسافلا ءارآلاو «ةفرحنملا ةفلتخملا لوقعلاو «بكرملا
 الو ةجح هيلع مهل الو «ناطلس نم - هولاق امب - لزنأ ام هللا

 .ناهرب

 ٠١١١٠٤١ :ناتيآلا «ماعنألا ةروس ريبسفت < دس ۳1۰
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 3 فرص اکو مرسم کبر كلذ وظعب طخ

 مهلوق نالطب نّب اًملف . كلذ لثم رقبلاو لبالا يف ركذ مث
 ا يل

 ل ملص ذإ ءآَدَكَس 5 رثثك ّما# .هللا عرش عابتا يف

 O ا ا كما ي مل : يأ «اًددهب

 «كلذب اناّصو هللا نإ :اولوقت نأ يهو .اهتحصو اهقدص

 اًقلاخم اّيحو انيلإ ىحوأ لب ءهلسر ىلإ ىحوأ امك انيلإ ىحوأو
 هلهجي ال ءارتفا اذهو . تحل 8 تارت تيرا حامل

 ابذك هلل لڪ ئَرْنأ نسم ُدلَظَأ نمي :لاق اذهلو ءدحأ

 هدصق « هللا ىلع هئارتفاو هبذك عم : يأ لع رْيَمب سالا لِيَ

 .ناهرب الو هنم ةنّيب ريغب « هللا ليبس نع هللا دابع لالضإ كلذب

 ةدارإ ال نيذلا #ييبظلأ موَقْلآ ىِدَهَي ل هَل كِل لقن الو لقع الو

 . هللا ىلع ءارتفالاو ءروجلاو ملظلا ريغ يف مهل

eوعالم لع مرح کا  

 ذك رر مخا ر ضنك ا 3 كني تا ل 9 تلت
 اع و غاب َرْيَغ ٌرطْضأ ن سك ذي لأ رت لأ اتي ذأ ج

 ا ىو لش نيس فام لا عب

 تلمح ام الإ اَمُهَمِوُحُس ْمِهْيَلَع اَنَمَرَح رمل ِرَكَفْلأو ٍرَقْلا تو



 نماثلا ءزجلا

 رهكبرج كلذ يظعب طلخا اَم وأ ااو و ادو

 نم اومرح ام ىلع نيكرشملا مذ ىلاعت ركذ امل دص اّنَِ
 نأ هلوسر ىلاعت رمأ ءمهلوق لطبأو «هللا ىلإ هوبسنو «لالحلا

 كلذ ادع ام نأ اوملعيل «مهيلع هللا همّرح ام سانلل نّيبي

 نأل «لطبم بذاك وهف هللا ىلإ هميرحت بسن ْنَم .لالح

 لاق دقو «هلوسر ناسل ىلع هللا دنع نم الإ نوكي ال ميرحتلا

 : هلوسرل
 اًمرحم : يأ *# ِعاَط لع امزح لِ قرأ آم يف دَ َدَل لق

 .همدعو لكألا ريغب عافتنالا ميرحت نع رظنلا عطقب < هلكأ

 «ةيعرش ةاكذ ريغب تام ام : ةتيملاو *«َةَنَْم توخ نأ لإ

 ماو بملأ لع تمرح : ىلاعت لاق امك . لحي ال كلذ نإف

 .4 رينا مو
 دنع ةحيبذلا نم جرخي يذلا مدلا وهو #اًهوُفَسَك امد رم

 نم جرخ اذإف «ندبلا يف هسابتحا رضي يذلا مدلا هنإف ءاهتاكذ

 .محللا لكأب ررضلا لاز ندبلا

 قورعلاو محللا يف ىقبي يذلا مدلا نأ ءظفللا اذه موهفمو ٠

 . رهاط لالج هنأ «حبذلا دعب

 يأ شجر مَنِ مخ َمْحَل وآل
 «مكب اًمطل هللا همرح «رضم سجن ثبخ :يأ «سجر ةثالثلا

 GE ع كل ةهارتو

 يأ ب هلأ رثَعل لِ

 ءايشألا هذه نإف :

 نأ الإ : 9 اًمْس# نوكي نأ الإ وأ

 يتلا ةهلآلاو ناثوألا نم هللا 0 ةحوبذم ةحيبذلا نوكت

 . هتيصعم ىلإ هللا ةعاط

 رطضا نم «تامرحملا ءايشألا هذهف ءاذه عمو :يأ

 نأب ءاهنم ءيش لكأ ىلإ ةرورضلاو ةجاحلا هتلمح : يأ ءاهيلإ

 1 . فلتلا هسفن ىلع فاخو «ءيش هدنع نكي مل

 ءاهلكأل ديرم :يأ غاب َريَعط :يأ واع الو جاب َريَغ#
 لكأي نأب ءدحلل زواجتم :يأ دعتم الو ءرارطضا ريغ نم

 وقع كلي َنِإَف داع الو ا َرْيَغ ٌرطْضأ نم نمسا هتجاح نع ةدايز

 .لاحلا هذهب ناك ْنَم حماس دق هللاف : يأ مير

 يف روكذملا رصحلا اذه يف هللا مهمحر ءاملعلا فلتخاو

 يذ لكو «عابسلاك اهيف ركذت مل تامرحم مث نأ عم «ةيآلا هذه

 ةلزان ةيالا هذه نإ : مهضعب لاقف . كلذ وحنو ريطلا نم بلخم

 رصحلا اذه يفاني الف ءاهيف ركذ ام ىلع «داز ام ميرحت لبق

 اميف هدجي مل هنأل ؛كلذ دعب رخأتملا ميرحتلا اهيف روكذملا

 . تقولا كلذ يف هيلإ يحوأ

 «تامرحملا رئاس ىلع ةلمتشم ةيآلا هذه نإ : مهضعب لاقو

 ٦- :ناتيآلا «ماعنألا ةروس ريسفت ٠٤١١٠٤١ ۳۱١

 .ةلعلا مومعو ىنعملا نم ذخؤي اهضعبو ءاًحيرص اهضعب

 وأ ءريزنخلا محلو مدلاو ةتيملا ليلعت يف ىلاعت هلوق نإف

 «مرحم لكل لماش فصو شجر ُةََنَِقل : طقف اهنم ريخألا

 ثئابخلا نم يهو «ثبخو سجر اهلك تامرحملا نإف

 ةمركتو «مهل ةنايص «هدابع ىلع هللا اهمرح يتلا ةرذقتسملا

 . سجرلا ثيبخلا ةرشابم نع

 رسفت اهنإف ءةنسلا نم مرحملا سجرلا ليصافت ذخؤيو

 نم مرحي مل ىلاعت هللا ناك اذإف .هنم دوصقملا نيبتو «نآرقلا

 - هللا عرش الإ هردصم نوكي ال ميرحتلاو «ركذ ام الإ معاطملا

 هللا مهقزر ام اومرح نيذلا نيكرشملا نأ ىلع كلذ لد

 لقي مل ام هيلع نولوقتم «هللا ىلع نورتفم
 «ريزنتخلا اهيف ركذ هللا نأ الول ؛يرق لامتحا ةيآلا يفو

 يف «ةمدقتملا نيكرشملا لاوقأ ضقن يف قايسلا نأ وهو
 تلوس ام بسحب «كلذب مهضوخو هللا هلحأ ام مهميرحت

 اهنم سيلو .ةصاخ ماعنألا ةميهب يف كلذو ءمهسفنأ مهل

 فيلا علا له اهو... اهكملا :ةيآلا يف ركذ ام الإ مرحم

 .لالحف «كلذ ىوس امو

 نأ ءلامتحالا اذه ىلع انه ريزنخلا ركذ ةبسانم لعلو

 عاونأ نم عون هنأو «ماعنألا ةميهب يف هلخدي دق لاهجلا ضعب

 اهنومنيف «مههابشأو ىراصنلا ةلهج همهوتي دق امك < «منغلا

 نيبو اهنيب نوقرفي الو ویو «يشاوملا نومني امك

 هيرا بان نم هلك ءقمألا هاه لع مرحملا اذهف «ماعنألا

 .ةنايصلاو مهل

 مرح هنكلو «بيط هضعبف «باتكلا لهأ ىلع مرح ام امأو

 اَنَنَّرَح اودا تبا لَو :لاق اذهلو «مهل ةبوقع مهيلع

 . اههبشأ امو «لبالاك كلذو 4رَمْط ىذ لك

 ضعب 4 ِوَسَمْلاَو ٍرَمَبلا نم مهيلع انمرحو

 . اوشو
 ةيلألا محش لب ءاهنم موحشلا عيمج مرحملا سيلو

 اَماّلِإ : :لاقف كلذ نم لالحلا محشلا ىنثتسا اذهلو «برثلاو

 ءاعمألل طلاخملا محشلا : يأ *«آسياَوَحْلا وأ امهروهظ تلمح

 . © يظعي طلخا ام وأ

 : يأ ا ركع دوهيلا ىلع ميرحتلا 4كلدط

 مهيلع هللا مرحف «هدابع قوقحو هللا قوقح يف مهيدعتو مهملظ

 ام لك يف در الو . اًلاكنو مهل ةبوقع ءايشألا هذه

 نمو ءهب مكحنو لعفنو لوقن

 وهو ءاهئازجأ

 کج 02

 نمو ءائيدح هللا نم قدصأ .



 نماثلا ءزجلا

 .نونقوي موقل اًمكح هللا نم نسحأ

 هرج الو تڪيو ةر وڏ ڪير لقف َكَوبَدَح نإَّي# )١40(
 هي يأ *َتيِمرْبُمْلا يوقلا نع ا

 هللا نأب مهربخأو «بيهرتلاو بيغرتلاب مهتوعد ىلع ويلا
 تاقولخملا [عيمجل] ةلماش ةماع :يأ #«ةَعِسْو رمد ودل

 اهساسأو اهسأر يتلا ءاهبابسأب هتمحر ىلإ اوعراسف ءاهلك
 ۰ . هب ءاج اميف ةَ دمحم قيدصت اهتدامو

 رثك نيذلا :يأ كيرلا مومل ِنَع ُمْسْأَب دري اول
 يتلا هللا سأبل ةلصوملا مئارجلا اورذحاف «مهبونذو مهمارجإ

 105 دمحم ابيلكل اهسأرو اهمظعأ

 ڪرس آم ھا ماس ول اض نیزلآ لویس )١119614(
 e ےک فا و ااو
 تحل نإ ان هو شك رلي ن مكحَدنع لح له انسب أوفا َقَح

 را لار خفا رم

 اك وم ةي ةا لف لف © وصرح اَّلِإ نأ َنَِو ىل الإ
 نوجتحيس نيكرشملا نأ هللا نم رابخإ اذه نيج مکه

 ءردقلاو ءاضقلاب هللا لحأ ام .مهميرحتو مهكرش ىلع
 ةجح «رشلاو ريخلا نم ءيش لكل ةلماشلا هللا ةئيشم نولعجيو

 مغ وللا مفد يف مهل
 ةيآلا يف لاق امك «هنولوقيس مهنأ هللا ربخأ ام اولاق دقو

 كرف وتوم ن نع امن هنأ اس ول مرش تيرا لاو : ىرخألا

 . ةيآلا ءى

 اهب عفدت ةبذكملا ممألا لزت مل ةجحلا هذه نأ ىلاعت ربخأف
 ملو اًئيش مهيف ِدجت جت ملف ءاهب نوجتحيو «لسرلا ةوعد مهنع

 .هسأب مهقاذأو هللا مهكلهأ ىتح مهبأد اذه لزي ملف «مهعفنت

 املو .باقعلا مهنع تعفدل «ةحيحص ةجح تناك ولف

 .هقحتسا نمب الإ هسأب لحي ال هنأل ,باذعلا مهب هللا لحأ
 :هجوأ ةدع نم ةدساك ةهبشو «ةدساف ةجح اهن ملعف

 مهب لحت مل «ةحيحص تناك ول اهنأ نم هللا ركذ ام : اهنم

 . ةبوقعلا

 ملعلا ىلإ ةدنتسم ةجح نوكت نأ دب ال ةجحلا نأ :اهنمو

 .ناهربلاو

 ال يذلا صرخلاو نظلا درجم ىلإ ةدنتسم تناك اذإ امأف
 لَه لي :لاق اذهلو «ةلطاب اهنإف ءاّئيش قحلا نم ينغُي
 موصخ مهو - ملع مهل ناك ولف 41 ءور لع ن مڪڌنع

 . مهدنع ملع ال هنأ ملح هوجرخي مل املف .هوجرخأل - ءادلأ

 ىنب ْنَمو وص الإ نأ َنَِو نطل الإ تومي نإ#

 . ؟داسفلاو رشلاو دانعلاو ىغبلا ىلع اهانب

 ۱٤۷١-٠٤۹ :تايآلا .ماعنألا ةروس ريسفت تح ۳1۲

 ⁄ ليلة 4۸ چ <
 ري الو ةعس و حي وذ مڪر لقف كوي ذڪ نف 2 م يسال ع حو 4 و 52
 اشا اا لوف ج رر © تيمرجُملا م وَمَا ساب

 يَ نسم روات واما وا ڪکرشآ امدا ءاَسْو
 قروي تا بگ دَ

 دص <

 ل تمتد مسد
 | ير ر رر حم یے ر د

 ةَعلبلا ةَ ا هيد لق 00 نوصل سانول

 لک اد مش مله لف 63 ریا كس َدَهَل اسولف :E 700 رک ر © ع سو جد رر رص
 ْدَسهْنَم لقأودہش ادد مرک اک توجت
 تدلك َدَك لاهو اوهآ عيال مهَعَم ا

 ےس

 لف # © تول ِدَكَيَمِهّيَرب مْهَوَوَرْخِ آلآ نومو ا
 باراک 2 ا امنا ي

 ١ نيرك د کو القتال ام سمج نند لول ابو اکیس
 شجون کوش کلر عطش: کتا
 0 I ا كاي

 ع

 ا

 © دوا دع دب کنصو کلا 3 5 یابد إم هَ

 يتلا ءاّرذع دحأل قبت مل يتلا ةغلابلا هلل ةجحلا نأ :اهنمو

 راثآلاو ءةيهلالا بتكلاو .نولسرملاو ءايبنألا اهيلع تقفتا

 قالخألاو «ةميقتسملا رطفلاو .ةحيحصلا لوقعلاو «ةيوبنلا

 . ةميوقلا

 «لطاب ةعطاقلا ''”ةلدألا هذه فلاخ ام لك نأ كلذب ملعف

 . الطاب الإ نوكي ال قحلا ضيقن نأل

 ةدارإو ةردق قولخم لك ىطعأ ىلاعت هللا نأ :اهنمو

 اهادجأ ©": لع هللا بتسوأ الف: هبل اه لف نم اهب نکنی
 .هكرت نم نكمتي ال ام دحأ ىلع مرح الو ءهلعف ىلع ردقي ال

 دانعو ‹«ضحم ملظ «ردقلاو ءاضقلاب - اذه دعب - جاجتحالاف

 لعج لب .مهلاعفأ ىلع دابعلا ربجي مل ىلاعت هللا نأ : اهنمو

 .اوفك اوءاش نإو ءاولعف اوءاش نإف «مهرايتخال اًعبت مهلاعفأ

 .تاسوسحملا ركنأو رباك ْنَم الإ هركني ال دهاشم رمأ اذهو

 ةكرحلاو ةيرايتخالا ةكرحلا نيب قرفي دحأ لك نإف

 )١( .تبثأ ام باوصلا لعلو (ىلع) : لصألا يف )١( ةيآلا :ب يف )١(
 .ءىطخملاو مهدنع بيصملا مالكلا نم : ب يف



 نماثلا ءزحلا

 اًجردنمو هللا ةئيشم يف اًلخاد عيمجلا ناك نإو ءةيرسقلا

 . هتدارإ تحت

 ءردقلاو ءاضقلاب يصاعملا ىلع نيجتحملا نأ :اهنمو

 ول لب «كلذ اودرطي نأ مهنكمي ال مهنإف . كلذ يف نوضقانتي

 جتحاو «كلذ وحن وأ «لام ذخأ وأ ءبرضب ءيسم مهيلإ ءاسأ

 نم اوبضغلو «جاجتحالا اذه هنم اولبق امل ءردقلاو ءاضقلاب

 .بضغلا دشأ كلذ

 الو «هطخاسمو هللا يصاعم ىلع هب نوجتحي فيك اًبجع ايف
 ا واللاعب قدي عي نا وعنا ر

 ءاّدوصقم سيل ردقلاو ءاضقلاب مهجاجتحا نأ :اهنمو

 ‹قحلا عفد هنم دوصقملا امنإو «ةجحب سيل هنأ نوملعيو

 رطخي ام لكب هنوعفدي مهف «لئاصلا ةلزنمب قحلا نأ نوريو

 e و او

 ده رح أ نأ توُدَبْنم یدل خدي لع كه ل )١15١(

 اوّدَك جر دل هوه عَ لو همم دلش ال اودس ناک

 : يأ تولي هيب مْهَو قرا ونمو ال تبرأ اتار
 اورضحأ : هللا ىلإ كلذ بسنو «هللا لحأ ام مرح نمل لق

 اذه مهل ليق اذإف . اذه مرح هللا نأ نودهشي نيذلا مكءادهش

 : :نيرمأ نيب مهف «مالكلا

 اذإ مهاوعد نوكتف ءاذهب دهشي اًدحأ اورضحُي ال نأ امإ

 .ناهربلاو دوهشلا نم ةيلاخ «ةلطاب
 نأ نكمي الو «كلذب مهل دهشي اًدحأ اورضحُي نأ امإو

 اذه سيلو .ةداهشلا لوبقم ريغ «ميثأ كافأ لك الإ اذهب دهشي

 - ىلاعت لاق اذهلو ؛لودعلا اهب دهشي نأ حصي يتلا رومألا نم

Eدهشت ال اودس نّه  

Eومو ال کاو اتتاپ اوبَدَك تلا اوہ م ي  

 دادنألا نم هريغ هب نووسی : يأ *توُلِدَعَي َمِهْبَر مُهَو َةَرْخَآلاِ

 .ناثوألاو

 تناك «هلل نيدحوم ريغ ءرخآلا مويلاب نيرفاك اوناك اذإف

 بيذكتلاو كرشلا نيب ةرئاد تناكو «مهتديقعل ةبسانم مهتيوهأ

 نع هقلخ رايخ هللا ىهني نأ «هنأش اذه ىّوهب يرحف .قحلاب

 امل مهميرحت نأ ذئنيح ملعو «هبابرأ عم ةداهشلا نعو «هعابتا
aةليعملا ءارعللا كلل . 

 كلا طا و ١ الاسك رق )١68-15١(

 نم ا اولش لو ئ انسَسْحِإ 95 ل لابو ع هب اور لأ

 انهن رهط ام نوفل ارم ال لَو ٌمُه س اَيِإَد سف ن ف يلم
 يع م

 7 يحلي الإ هلا مرح لأ سلا .اوُلُْفَت لَو طب امو
 ا ُنَسْحَل ىه ىَّلأي ال ریت لام ارم الو © دولق حلم دي مسو

 ٠١١-٠٠١۳ :تايآلا «ماعنألا ةروس ريسفت -5 ۳1۳

 ال اَن فلك ال قلاب َناَريمْلاَو َلْبَكحْلا اوفو ا س س

 ار هلآ دمو نو 15 ناڪ و الرغم ٌرْثلُك اَدِإَو ًاهَعْسُو

 e کھ مڪرڌ

 2 ند اس نع کب ترف للا ی لو ا

 يذلا ءالؤبل 9 +3 بل ىلاعت لوقي اک كسلا دب
E aS4 دو طحنا نس اما زكا ولام # 01  
 ا ل

 .لاعفألاو «لاوقألاو «براشملاو «لكآملا نم

 . اًريثك الو اًليلق ال : يأ 4 انيك وب اوم لال
 وأ ؛هللا دّبْعُي امك قولخملا دّبعُي نأ : هللاب كرشلا ةقيقحو

 ةيبوبرلا صئاصخ نم عون هل فّرْضُي وأ هللا مَّظَعُي امك مَّظَعُي
 هلل اًصلخم ءاّدحوم راص هلك كرشلا دبعلا كرت اذإو .ةيهلالاو

 الو «هودبعي نأ هدابع ىلع هللا قح اذهف «هلاوحأ عيمج يف
 . اًئيش هب اوك رشي

 نم كاًناسحإ ِنتدَِوْلَابَو وم : لاقف هقح دعب قوقحلا دكآب أدب مث

 لكف «ةنسحتسملا ةليمجلا لاعفألاو ءةنسحلا ةميركلا لاوقألا

 كلذ نإف ءامهل رورس وأ نيدلاولل ةعفنم هب لصحي «لعفو لوق
 .قوقعلا ىفتنا ناسحإلا دجو اذإو «ناسحإلا نم

 : يأ 4يَلَمِإ نِي ثانإو روكذ نم 4 مُكَدَنوَأ ام لول
 يف اًدوجوم كلذ ناك امك «مهقزر نم مكقيضو رقفلا ببسب

 هذه يف مهلتق نع نييهنم اوناك اذإو «ةملاظلا ةيساقلا ةيلهاجلا

 لتق وأ «بجوم ريغل مهلتق نع مهيهنف «مهدالوأ مهو لاحلا

 . ىرحأو ىلوأ باب نم «مهريغ دالوأ

 ءميمجلا قوي اف لق + ياه هاك تحتي 2و
 مبا شيا مكتوب كالا و

 ةشحفتسملا ماظولا بونذلا يهو #نسِحمْلا ابرق رق رل

 اهنم رهاظلا اوبرقت ال :يأ 4ب اصَو اهني ره امل
 بلقلاب قلعتملاو «رهاظلاب اهنم قلعتملا وأ «يفخلاو

 . نطابلاو
 درجم نع يهنلا نم غلبأ شحاوفلا نابرق نع يهنلاو

 ةلصوملا اهلئاسوو اهتامدقم نع يهنلا لوانتي هنإف ءاهلعف

 . اهيلإ

 ةملسملا سفنلا : يهو لأ مح لا ىلا اوت الو
 دق يتلا ةرفاكلاو «رجافو رب «ريبكو ريغص «ىثنأو ركذ نم
 ءنصحملا ينازلاك حلا لإ .قاثيملاو دهعلاب تمصع

 .ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو «سفنلاب سفنلاو

 هللا نع دولق کم وہ منصر روكذملا مکی
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 نماثلا ءزجلا

 . اهب نوموقتو اهنوعارت مث ءاهنوظفحت مث «هتيصو
 رمأ امب همايق نوكي دبعلا لقع بسحب هنأ ىلع ةيآلا تلدو

 . هب هللا

 ا لر .ببس ريغ نم ا ا فاسأل ةاباحملا
 نوعفتنيو «مهلاومأ اهب حلصت يتلا لاحلاب الإ : يأ «ُجَسَحآ

 ىلع ءاهب فرصتلاو اهنابرق زوجي ال هنأ ىلع اذه لدف .اهب

 .ةحلصم الو هيف ةرضم ال هجو ىلع وأ اه

 فرعيو «دشریو غلبي ىتح :يآ دشا ميتيلا ب قع
 ىلع هيف فرصتو هلام ذئتيح يطعأ هدشأ غلب اذإف 0

 . هرظن

 روجحم - دشألا غولب لبق - ميتيلا نأ ىلع ةلالد اذه يفو

 رجحلا اذه نأو ءظحألاب هلام يف فرصتي هيلو نأو «هيلع

 .دشألا غولبب يهتني

 ءافولاو :لدعلاب, يأ لا الا لكنا اورو
 4 اهَمَسُو ال لإ سَ فلك لا ف كلذ يف متدهتجا اذإف . ماتلا

 'ءافيالا ىلع صرح ْنَمف .هنع قيضت الو «هعست ام ردقب :يأ

 ملو هيف طرفي مل ءريصقت هنم لصح مث «نزولاو ليكلا يف

 .روفغ وفع هللا نإف «هملعی

 فلكي ال هللا نأب ءنويلوصألا لدتسا اهوحنو ةيآلا هذهبو
 ام لعفو ءرمأ اميف هللا ىقتا نَم نأ ىلعو «قيطي ال ام اًدحأ

 . كلذ ىوس اميف هيلع جرح الف «كلذ نم هنكمي

 مهنيب نولصفتو «سانلا نيب هب نومكحت الوق رت اإل
 أَو 0 لاوحألاو تالاقملا ىلع هب نوملكتتو «باطخلا

 ءنوهركت نمو نوبحت نميف قدصلا ةاعارمب مكلوق يف

 هركت ْنَم ىلع ليملا نإف .هنايب مزلي ام نامتك مدعو فاصنالاو

 . مرحملا ملظلا نم هتلاقم يف وأ «هيف مالكلاب

 هيلع بجاولاف «عدبلا لهأ تالاقم ىلع ملاعلا ملكت اذإ لب

 قحلا نم اهيف ام نّيي نأو ءهقح قح يذ لك يطعي نأ

 .هنم اهدعبو «قحلا نم اهبرق ربتعيو «لطابلاو
 نيمصخلا نيب لدعلا هيلع بجي ىضاقلا نأ ءاهقفلا ركذو

 ۰ ا قف
 هيلع هدهاع يذلا دهعلا لمشي اذهو «أوَرَأ هنأ ِدَهَمَرل

 عقي يذلا دهعلا نمو ءاهب ءافولاو هقوقحب مايقلا نم «دابعلا

 هضقن مرحيو «هب ءافولا بجي عيمجلاف . قلخلا نيب هب دهاعتلا

 .هب لالخالاو

 لعل هي کنسرو ةروكذملا ماكحألا «مكيدل
 مكل هللا ةيصوب نوموقتو «ماكحألا نم مكل هنّيب ام 4 َتوُرَكَدَ
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 نس ىلا تالاا راو
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 ٍطَسِقلَارْلاَو ليڪا اهوار
 2 2 ءاي موج سار و

 دهعبو نرد اذ ناڪ ولو اوُلِْعأمَرْتَُفاَدِإَواَهَعْسُو

 0 توزگ دت کم دب ا

 بشل اغيار وم ااش یر واخ
 2 اک مل ہے +

E KEمڪلعل هب  

 ىزأأ ع لماما بک لای سوم اتتا @ | َنوَُنَت

 يق تو لمتنا
 تأ كرام هلآ بک ادعو 9€ ومو هیر
 تلا راتاو وتن @ وکلا
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 مهم ئدهأ اک بك كل مدل را او أوُلوُمتَوأ (©)

 0-0 دوج نع نو

 ا 266 اڪ اجد

 نا یس یدک 55 e اا

 © فرضي داك امی با دع َدَعَل ا ع نود

 .ماكحألاو مكحلا نم اهيف ام نوفرعتو «مايقلا قح

 راشأ «ةمهملا عئارشلاو ءرابكلا رماوألا نم اًريثك نّيِب املو

 اممم ىطرص اده نار :لاقف ءاهنم معأ وه ام ىلإو اهيلإ
 «هباتك يف هللا هيب امم ءاههبشأ امو ماكحألا هذه :يأ

 «هتمارك راد ىلإو هيلإ لصوملا هللا طارص «هدابعل هحضوو
 . رصتخملا لهسلا لدتعملا

 لامآلا اوكردتو «حالفلاو زوفلا اولانتل 4ٌةَمَبَتدا
 اذهل ةفلاخملا قرطلا :يأ هي . حارفألاو

 مكقرفتو هنع مكلضت : يأ 4 ىِلِيَس نع مکی نرم .قيرطلا
 مث سيلف يفعل لا عفلا نع ا اذإف ءالامشو انيمي

 . ميحجلا ىلإ لصوت قرط الإ
 هنيب امب متمق اذإ مكنإف وَمَن د لَم هب ہک ضو گلد

 . نيحلفملا هللا دابعو نيقتملا نم مترص «المعو اًملع مكل هللا

 ءهيلإ لصوم دحاو ليبس هنأل .هيلإ هفاضأو .طارصلا دحوو

 .هكولس ىلع نيكلاسلل نيعملا وه هللاو

 .ميحر روفغ : ب يف )١(



 نماثلا ءزجلا

 ت نات ٌبتكلا یوم ایا٤ ر ۷-0

 5 هي لمل هَ ىدهَو وی لل اليِصنَتَو نح
 د i اوقَتأو وعيا كرام هلآ بنك ادو © نومو

 نع اک نإَو ال نم ِنتَمِاَط لع بتلا أ ا ا
 ئدمأ اکل ثككلا اع لا انآ و الوقت وأ

 e ةَمَحَنَو ىَدُهَو مير ني سب قف دم

 اَنِنَياَ نع َنوُفِدَصَي ندا ىَرَجَتَس اد 5 تاي ٤
 سيل «عضوملا اذه يف «مث» 4نووِرَصي اوا انب ٍِباَدَمْلا وس

 مالسلا هيلع ىسوم نمز نإف «ينامزلا بيترتلا اهنم دارملا
 دارملا امنإو «باتكلا اذه ويب دمحم لوسرلا ةوالت ىلع مدقتم

 :وهو «َبتكْلا ىسوم# ىتآ هنأ ربخأف .يرابخالا بيترتلا

 ىلا لع .هناسحال الامكو «هتمعنل مانت ةاروتلا

 مكب مهنم نينسحملا ىلع معنأ هللا نإف «ىسوم ةمأ نم 4مم
 تمتف «مهيلع ةاروتلا لازنإ اهمامتو اهتلمج نم .ىصحت ال
 ا يلع

 لالحلا نم «هليصفت ىلإ نوجاتحي « ِءْنَس لكل يصف
 ةَ یش اهوحنو دئاقعلاو «يهنلاو رمألاو مارحلاو

 عورفلاو لوصألا يف ءرشلاب مهفرعيو «ريخلا ىلإ مهيدهي : يأ

 ريثكلا ريخلاو ءةمحرلاو ةداعسلا مهل هب لصحي ةَمتَيَو

 رهبر كتلي مهيلع تانيبلاو باتكلا انلازنإ ببسب 4َمُهَنَلط
 ءازجلاو ثعبلا ىلع ةعطاقلا ةلدألا نم لمتشا هنإف نومو

 ET «لامعألاب

 َرَأ بك ميكحلا ركذلاو «ميظعلا نآرقلا كاَدَمَو

 ل «ريزغلا ملعلاو ريثكلا ريخلا هيف : يأ رام

 دقو الإ ريخ نم امف «تاكربلا هنم جرختستو «مولعلا رئاس هنم

 «هيلع ثحت يتلا حلاصملاو مكحلا ركذو «هيف بغرو هيلإ اعد
 ةرفنملا بابسألا ركذو نم رّذحو هنع ىهن دقو الإ رش نم امو

 «ىهنيو هب رمأي اميف 4َُوُمِيَتأَت# ةميخولا اهبقاوعو «هلعف نع

 نأ ىلاعت هللا «اومتو هيلع هعورفو مكنيد لوصأ اونباو

 ببس ربكأف نور هومتعبتا نإ (ْمُكَلَل» اًرمأ هل اوفلاخت
 . اًلمعو اًملع باتكلا اذه عابتا هللا ةمحر لينل

 نع اک نإو اتل نم ِنيتَمِباَ لع ُبَنِكْل كل الوقت نا

 اًعطق كرابملا باتكلا اذه مكيلإ انلزنأ : يأ تيلي ميتَسارِد

 نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ امنإ اولوقت نأ ةيشخو «مكتجحل
 . ىراصنلاو دوهيلا : يأ ءانلبق نم

 لزنت مل نولوقت :يأ تيل ميتَساَرِد نع انك نإو»
 اهب انل سيل نيتفئاطلا ىلع اهتلزنأ يتلا بتكلاو ءاّاتك انيلع
 باتك ءامسلا نم لزني مل ءاًباتك مكيلإ انلزنأف «ةفرعم الو ملع

 ٠١٤-٠١۸ :تايآلا «ماعنألا ةروس ف تا ےس 1°

 . هنم نيبأ الو ءحضوأ الو «عمجأ

 يأ 4بي ئدخأ آنك ثككلا اع درن تأ ول اووف وا
 ا امإو «مكيلإ ةيادهلا لصأ لوصو مدعب اورذتعت نأ

 ةيادهلا لصأ مكباتكب مكل لصحف ءاهمامتو اهلامك [مدعب]

 اذهو 4 ْمُكََر نم ةي مكه دف : لاق اذهلو ءاهلامكو

 . قحلا نيبي ام لك هيف لخدي «سنج مسا
 يف مكل ةداعس : ي أ 4ر ةلالضلا نم #4 ىّدُهَو

 ناميالاو «هماكحأل دايقنالا مكل بجوي اذهف . مكايندو مكنيد

 ملظأ هنإف ءهب بّذكو اًسأر هب عفري مل ْنَم نأو «هرابخأب
 هلأ تاپ بدك نم ظا نف :لاق اذهلو «نيملاظلا
 یاس یانو خرا ی 42 ار

 : يأ 4بادعلآ وس اتيا َنَع ويصب نَا ىَرَجَتَس»
 © نوصي اوناك اَمي# .هيلع قشيو هبحاص ءوسي يذلا باذعلا
 كير امو ءىيّسلا مهلمع ىلع مهل ءازج «مهريخلو مهسفنأل

 .هريبتلإ يلب
 مولعلا لجأ نآرقلا ملع نأ ىلع ليلد تايآلا هذه يفو

 طارصلا ىلإ ةيادهلا لصحت هب هنأو ءاهعسوأو اهكربأو
 «نيفلكتملا صرخت ىلإ اهعم جاتحي ال ةمات ةياده «ميقتسملا

 نيلوألا مولع نم كلذ ريغل الو «نيفسلفتملا راكفأ ىلإ الو
 : .نيرخآلاو

 ىلع الإ باتكلا سنج لزني مل هنأ فورعملا نأو

 دنع باتكلا لهأ مهف .ىراصنلاو دوهيلا [نم] «نيتفئاطلا

 الو سوجملا ال «فئاوطلا رئاس مهيف لخدي ال .قالطالا

 لهجلا نم ءنآرقلا لوزن لبق ةيلهاجلا هيلع ناك ام .:هيفو
 ةدام مهدنع نيذلا «باتكلا لهآ دنع امب ملعلا مدعو ميظعلا

 . مهبتك ةسارد نع مهتلفغو ءملعلا

 أ ةكيلملا مهيأ نأ لإ َنوُرظَي لها (150)

 رك اسیا انت عقب ال یک تكي شب لي موب یر تي شنب تای

 اإ تري لع اح انتی ن تیس وأ لب نی تتم نک

 مهملظ رمتسا نيذلا ءالؤه رظني له :ىلاعت لوقي *َتوَرِظّنَنُم
 تامدقمو «باذعلا تامدقم 4ُرْهَيَت نأ لإ مهدانعو

 اذإ مهنإف «مهحاورأ ضبقل #ةكيكَملأ» مهيتأت نأب «ةرخآلا

 حلاص الو «ناميإلا مهعفني مل لاحلا كلت ىلإ اولصو

 ةازاجمو ءدابعلا نيب E قاي ّرأ# .لامعألا

 ىلع ةلادلا 4كی تاء شنب فأي رأل . نيئيسملاو نينسحملا

 .ةعاسلا برق

 نأ اهب ملعي يتلا «ةداعلل ةقراخلا كبَر کیا٤ ضب یا م 5

he 
 3 كير قاي



 نماثلا ءزجلا

 .تبرتقا دق ةمايقلا نأو «تند دق ةعاسلا

 انين ف تس وأ لق نم تمام کک رک اتنی انت نتي ال»
 نأ هناميإ رفاكلا عفني مل هللا تايآ ضعب دجو اذإ ا

 هعفني لب «كلذ دعب هريخ دادزي نأ رصقملا نمؤملا الو ٠نمآ

 ريخلا نم هل ناك امو «كلذ لبق ناميالا نم هعم ناك ام

 . تايآلا ضعب ىتأي نأ لبق ّوجرملا

 اذإ مهي تاننالا اف امنإ هنإق تاق اذه يف ةيكحلاو
 تدجو اذإ امأف ءدبعلا نم اًرايتخا ناكو «بيغلاب اًناميإ ناك

 هبشي هنأل «ةدئاف ناميإلل قبي ملو ءةداهش رمألا راص «تايآلا

 نمم ءامهوحنو قيرحلاو قيرغلا ناميإك «يرورضلا ناميإلا
 اار الف :ىلاعت لاق امك «هيف وه تع تأ توملا أبن

 رف ه َنيِكِرْشُم ديا اك امي د اًنَرَدَكحَو مدحو لاب ما الا ََس

 SE لقا رت ناخب ان 111 دلو كي

 . 4 قِداَبِع
 دارملا نأ لب يبنلا نع ةحيحصلا ثيداحألا ترئاكت دقو

 اذإ سانلا نأو ءاهبرغم نم سمشلا عولط < هللا تايآ ضعبب

 .ةبوتلا باب ذئنيح قلغيو «مهناميإ مهعفني ملف ءاونمآ اهوأر

 مهو ءاّرظتنم ب لوسرلاب نيبذكملل اًديعو اذه ناك املو
 ءرومألا بئاصمو رهدلا عراوق هعابتأو ةي يبنلاب نورظتني

 . نمألاب قحأ انيأ نوملعتسف 4َتوُرِظَننم ان اورظنآ لف : لاق

 تابثإ يف ةعامجلاو َةّنُسلا لهأ بهذمل ليلد ةيآلا هذه يفو

 نايتالاو «لوزنلاو ءءاوتسالاك «ىلاعت هلل ةيرايتخالا لاعفألا

 نيقولخملا تافصب هل هيبشت ريغ نم ىلاعتو كرابت هلل

 ةلمج نم نأ هيفو .ريثك ءيش اذه نم َةَّئّسلاو باتكلا يفو

 ىلاعت هللا نأو ءاهبرغم نم سمشلا عولط ةعاسلا طارشأ

 ناك اذإ عفني امنإ ناميالا نأ هتتسو هتداع ترج دق «ميكح

 .مدقت امك ءاًیرارطضا ال اًيرايتخا

 ىوقتلاو ربلاو ةعاطلاف . هناميإب ريخلا بستكي ناسنإلا نأو

 بلقلا الخ اذإف .ناميالا دبعلا عم ناك اذإ ءومنتو عفنت امنإ

 . كلذ نم ءيش هعفني مل ناميالا نم

 ق تمل نيف 26 د اوفر نزلا نإ )159.١5١(

 تف ج نم © مبا ع مكب مث هلأ لإ ما امش

 ل مهو اهل الإ هى اله ةَ هاج نمو امانا رع ُدََ

 اوقرفتو هوتتش : يأ «مهنيد اوقرف نيذلا ىلاعت دعوتي نومك
 ناسنالا ديفت ال ىتلا ءامسألا نم اًبيصن هسفنل ذخأ لكو « هيف

 لکي ال وأ ةةيسوجملاو ةيارصنلاو ةيدوهتلا# اش هيد يف
 عيوب هد ادو اعيش ةميرلا نمد لع اي نأ اإ اهب
 لهأ نم ةقرفلا لهأ لاح وه امك «هنم ىلوأ وه ام وأ «هلثم

 ٠١۹-٠٠١ :تايآلا «ماعنألا ةروس ريسفت < حس 8

 2 غا

 أيوا كير قاي *
 E ر

 ارا اياها سکو لبق وتتم 0
 تل هل ل تش و 0

 ل ودوم دوور عب

2007 

 موا کک
 کاب اج توا ھلان رقع

 قر ده نت وم

 ص

 نم ات

 : مو ا
 ا ا 5ا 09ا

 بيتا ا ترماكلدبو هل کب رد ل َنيِِلْعْلاَبَر

 لڪ س تالو ءىش قيل
 و 8 1 چ ےس رر مر

 ٠ کنی کیر کلنی خار زو ةدزاور رر الو کک ریش

  ْمُكَلَعَج یاو © هيف متم مب دف

 ر ھر در رص ری م ر فک 30

 وا ټر ضدك تتر لاكي
 مو BA ا ر یک اک

 © دوف هنو بالا عرس كر کنت ءا ف

 .ةمألل نيقرفملاو لالضلاو عدبلا
 «فالتئالاو عامتجالاب رمأي نيدلا نأ ةميركلا ةيآلا تلدو

 رئاس يفو «نيدلا لهأ يف 5 قرفتلا نع ىهنيو

َ : لاقف مهنيد اوقرف نمم 2 نأ هرمأو
 ف 8 س

 كودناعو كوفلاخ مهنأل «كنم اوسيلو مهنم تسل : يأ 4َى

 مثال مهلامعأب مهيزاجيف ءهيلإ نودري لآ ىلإ َمُهْرَتَأ اسل
 . « نوُلَعْفي أوناك اي مہک

 ةيلوقلا كسلا هج نيل :لاقف ءازجلا ةفص ركذ مث
 هقلخ قح وأ هللا قحب ةقلعتملا «ةنطابلاو ةرهاظلا «ةيلعفلاو

 . فيعضتلا نم نوكي ام لقأ اذه # اًهِلاَثَمَأ رع ملف

 هلدع مامت نم اذهو اهني لإ رج الم ةي هج نمو
 ال مر : لاق اذهلو «ةرذ لاقثم ملظي ال هنأو «هناسحإو ىلاعت

 ش . 4 نويلظي
 ص لل ف وكه نإ لفل (150-19)

r ر 

 9 هه م 7

 بر وهوابر

 2 م

 ارش ال © َنيِمِلَمْلا بر ول فاممو َىاَيَححَو
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 لك سيكو ويش ل م ْثَر وهو ایر ینا هللا غا لم © ياشنا

 e ب کیر لإ م یا دو راو رز و اع الإ: نيك

 َمَكَرَو ٍضْرأْل کیک مم ىلا رهو © وف هيف تک انب

 حرس كير ل نتا ا ام يف 0 تجرد ِضعب ت کعب

 نلعيو لوقي نأ ةي هيبن ىلاعت رمأي 4 مد دول مر يال
 لدتعملا نيدلا ا عل ا ملا امب

 لكب رمألاو «ةحلاصلا لامعألاو «ةعفانلا دئاقعلل نمضتملا

 «نولسرملاو ءايبنألا هيلع يذلا «حيبق لك نع يهنلاو «نسح

 نم هتوم دعب نم ثعب نم دلاوو «ءافنحلا مامإ اًصوصخ

 وهو «مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ نمحرلا ليلخ ءءايبنألا
 لهأ نايدأ نم «ميقتسم ريغ نيد لك نع لئاملا فينحلا نيدلا

 . نيكرشملاو ىراصنلاو دوهيلاك «فارحنالا

 :لاقف تادابعلا فرشأ كلذ نم صّصخ مث «مومع اذهو

 نيتاه فرشل كلذو «يحبذ :يأ ىك الص َّنِإ لق

 «ىلاعت هللا ةبحم ىلع امهتلالدو ءامهلضفو نيتدابعلا

 «حراوجلاو ناسللاو بلقلاب هيلإ برقتلاو ءهل نيدلا صالخإو
 بحأ وه امل «لاملا نم سفنلا هبحت ام لذب وه يذلا حبذلابو

 .ىلاعت هللا وهو ءاهيلإ
 هلل هصالخإ كلذ مزلتسا ءهكسنو هتالص يف صلخأ ْنَمو

 .هلامعأ رئاس يف

 امو «يتايح يف هيتآ ام :يأ (فاَمَمَر یاو :هلوقو

 بر هني عيمجلا .يتامم يف يلع ردقي امو «ٌىلع هللا هيرجي

 يف كي رش هل سيل هنأ امك «ةدابعلا يف ل كرس ال نيم

 اًعدبو «ىنم اًعاذتبا هلل صالخالا اذه سيل .ريبدتلاو كلملا

 جرخأ ال ءامتح اًرمأ أ كلي لب «يسفن ءاقلت نم هتيتأ
 . ةمألا هذه نم نيل رَ اأو هلاثتماب الإ ةعبتلا نم

 كلذ نسحيأ : يأ بر تْبآ# نيقولخملا نم 4 د عا لق

 !؟ءيش لك بر هللاو اًريدمو اًيبرم هريغ ذختأ نأ «يب قيليو

 .هرمأل نوداقنم «هتيبوبر تحت نولخاد مهلك قلخلاف

 الأو ءهب ىضريو ءاّبر هللا ذختي نأ يريغ ىلعو يلع نيعتف

 نيزجاعلا ءارقفلا نيبوبرملا نم دحأب قلعتي
 لك بيک الو :لاقف ءازجلا "كذب بهرو بغر مث
 چ : ىلاعت لاق امك الع الإ رهو ريخ نم «ن يت
 . 4 اهتم مآ نمو هيف اللص

E:ناك نإو .هسفن رزو هيلع لك لب یر ززو رز ر  

 ببستلا رزو هيلع هنإف «هرزوو هريغ لالض يف ببست دق دحأ

 .ءيش رشابملا رزو نم صقني نأ ريغ نم
 هيف رك امي مع ةمايقلا موي كق کید کل مل

 ١-۷ :تايآلا «فارعألا ةروس ريسفت -۷ ۳1۷

 . ءازجلا ىفوأ كلذ ىلع مكيزاجيو ءرشو ريخ نم وفيض
 مكضعب فلخي : يأ «ِضْرَأْلا فيكَ ْمُكحَلَمَح یا رهو

 ام عيمج مكل رَّخسو «ضرألا يف هللا مكفلختساو ءاّضعب

 .نولمعت فيك رظنيل ؛مكالتباو ءاهيف

 ءةيفاعلاو ةوقلا يف تَرَ ٍضْنَب قف صعب مترو
 تتوافتف «دكدَتا آم ىف موب قلُحلاو قلخلاو «قزرلاو

 هتايآب بذكو هاصع نمل 4اَقِهْلأ ميرس كر َّنإ# مكلامعأ

 نم باتو ءاًحلاص لمعو «هب نمآ نمل د رول هنو

 .تاقبوملا

 . ءانثلاو دمحلا هّللف «ماعنألا ةروس ريسفت رخآ

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو] دمحم انیبن ىلع مّلسو هللا ىَلِصو

 ."[نيدلا موي ىلإ اًريثك اًميلست

 نآرقلا ريسفت يف نمحرلا ريسيت نم ثلاثلا دلجملا
 .يدعسلا رصان نب نمحرلادبع :هللا ىلإ ريقفلا هعماجل

 فارعألا ةروس ريسفت

 و نگی الف کیل أ تنك 0 ضتلا# (۷-۱)
 2 ھی د ءو 2ص ر 0

 2 انآ ام أوعيَتأ © تيِيِْؤَمْلل یرکذو دي َرِذَنُنِل
 2 ا ل هقي 05

 Ere met سس حج AK م دك م م5 0 ا
 اهتكلهأ ٍةَيَرَك ني ہکَو © َنوُرْكَذَت ام اللف ءايِلوَأ ونود نم وع

 ا
 نهب ماج دل موعد ناک اف ٥ہ َنْوََه مه وا اب اتساب اھ اجف

 ر رت ا ار ر ا ر ١ ر وا ۹ے جد
 هك لسا ترلا كسم © يي اكُك اإ اراق نأ

 لوقي تیبا اك امو ویب مع نصف © لسا كتل
 لأ كنك ل :نآرقلا ةمظع هل اًئيبم الب دمحم هلوسرل ىلاعت

 ءدابعلا هيلإ جاتحي ام لك ىوح «ليلج باتك :يأ كلِ
 اًمكحم «ةيعرشلا دصاقملاو «ةيهلالا بلاطملا عيمجو

 :خسانلا لوق اهدعب ءاج دقو «ب نم ةدايز (5) .كلذب :ب يف (۱)

 نم نيرشعو ةسمخل قفاوملا ءةعمجلا موي يف «هتباتك نم غارفلا ناكو)

 يلعلا نسحلا يلع نانملا هبر ىلإ ريقفلا ملقب .ه1746 ةنس ةرخآلا ىدامج
 ىلع هباثأو ءهل هللا رفغ ءفلؤملا ةخسن ىلع هتخسن دقو .ناكيربلا نسحلا

 لضفأ «نيملسملا عيمج نعو ءاّنع هللا هازجو .ليزجلا باوثلا .كلذ

 اناقوو «نانجلا حيسف - هتمحرب - هللا هلخدأو .ءازجلا راد يف ءءازجلا

 انيبن ىلع هللا ىلصو . بيجم بيرق هنإ «همركو هلضفب «نارينلا باذع «هايإو
 .نيملاعلا بر اي .نيمآ مث نيمآ - نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «دمحم



 نماثلا ءزحلا

 را ل د هابتشاو
 قدصأ هنأو «ِديِح ركح نم لر هِقَلَ نم الو هيدي نب

 عدصتلو «كسفن هب نئمطتلو «كردص هل حرشنيلف «مالكلا

 .اًضراعمو اًمئال شخت الو «هيهاونو هرماوأب

 ةجحلا موقتف «مهركذتو «مهظعتف «قلخلا دب ذل
 لاق امك 4وم ئركِز» نوكيل 4ول .نيدناعملا ىلع
 طارصلا هب نوركذتي 4َنيْؤُمْلا عَ ىلا ن کدو : ىلاعت
 «ننعلا ب لوحي امو ةنطانلاو ا هلامعأو «ميقتسملا

 . هكولس نيبو
 عيا :لاقف باتكلا ىلإ مهتفلأو ءدابعلا هللا بطاخ مث

 ء«مكلجأل هلازنإ ديرأ يذلا باتكلا : يأ كير ني مَنِ لأ آم

 لزنأف ءمكل هتيبرت متي نأ ديري يذلا 4 عُكْبَر نمل وهو
 تمتو «مكتيبرت تلمك «هومتعبتا نإ يذلا باتكلا اذه مكيلع

 «قالخألاو لامعألا نسحأل متيدهو «ةمعنلا مكيلع

 ٠ .اهيلاعمو

 نوعبتتو مهنولوتت :يأ #ةآيلَأ نود ني أوسم الو
 .قحلا اهلجأل نوكرتتو «مهءاوهأ

 مترثآ امل «ةحلصملا متفرعو متركذت ولف كورد اًت ايلف ام اليم

 . لولا ىلع ودعلاو «عفانلا ىلع راضلا

 هب مهتءاج ام اوبذك نيذلا ممألل هتابوقع مهرذح مث

 امام اھت ةر ني مگر :لاقف '''مهوهباشي الثل «مهلسر
 نيح يف : يأ (تولپاق مه وأ اني ديدشلا انباذع : يأ اسا

 ىلع كالهلا رطخي مل «نولفاغ مهترغ ىلعو «مهتلفغ
 «مهسفنأ نع هوعفدي مل باذعلا مهءاج نيحف .مهبولق

 اوناك ام اوركنأ الو «مهنوجري اوناك يتلا مهتهلآ مهنع تنغأ

 . يصاعملاو ملظلا نم هنولعفي

 4یک اےک اإ اول نأ ہل ع دأب ماج ْذِإ هود ناک ام#

 اعف َةَمِلاَظ تاك 3 س کو :یلاعت لاق امك

Eال د نوبي اني م اذ د ا  

 لك + تش كلل كيم رب م ا او

 اًدِيِصَح ْمُهَنلَمَج تح موعد كلي تار امف © نمط اه اإ ایوب

 . نرخ

 ممألا نلأسنل :يأ 4ره َلِسْرَأ لأ سف :هلوقو
 مرو مهلسر هب اوباجأ امع < e نيذلا

 م ور يي صا چ رے
 . تايآلا 4َنِلَسْرَمْلا مسبح ادام لوقف مدان

 أ ا

- 3 

 اوعجراو کر

 , امعو «مهبر تالاسرل مهغيلبت نع *َنِدَسْرْمْلا كالو

 428 :ناتيآلا .فارعألا ةروس ريسفت -۷ ۳۹۸

 2و
 س

 هنر 1
 3 رھ هود ەچ

 اا اویا 0 ( تينمؤمل عروش
9 

 ES هس FEL تك ا 51

 9007 اللف َء 0 0

2 

 ر 2

 ا 7 0
KEو 2  

 03106 ير دل ناسف ن َنيِولظ

 دسر ا هجم سر مو
 3 تیبباعاگام ورعب مب 9 دسر ٠
 نكي افرول یتا

 2و َوحْيْمَمْل
 دقو 6 نومي ظا اأو کاسب مُمَسْفنَأ
 اچ تازگی ملر گزرا تستكمل e د ك

 جانت کیک سيئا ہم
 4رپ اولمع ام مهلك قلخلا ىلع :يأ 4م مست

eنم تقو يف «تييِتلَع اک ک  

 : یلاعت لاقو وسو أ هلص :ىلاعت لاق امك «تاقوألا

 .* نع قل نع اک اَمَو يار مس كفو اَنقَلَح ْدَقَلَول
 ٍذيَمْوَي ُنْرَوْلاَو# :لاقف امعألا ىلع ءازجلا ركذ مث (4)

 َتَّقَح ْنَمَو © َنوُحِْفُمْل م كيكو ٌمُكيِزَوَم تلق نمف حل

 : يأ «نوُمِيَظَي اتا اوك امي مسن اربح دلا كيلوا متيِزوَم

 هيف روج ال يذلا ءطسقلاو لدعلاب نوكي ةمايقلا موي نزولاو

 ش .هجوب ملظ الو
 هتائيس ىلع هتانسح ةفك تحجر نأب 4ٌمُكيِزْوَم ْتَلُقَت نمف

 فوركملا نم نوجانلا :يأ «َتُسِمَمْلا م ُش كيتا

 ءميظعلا حبرلا مهل لصح نيذلا بوبحملل نوكردملا

 .ةمئادلا ةداعسلاو

 اهل مكحلا راصو «هتائيس تحجر نأب # َمثيِزوم ْتَّقَح ْنَمَو

EES:لصحو «ميقملا ميعنلا مهتاف ذإ # مهن ًاورِسَح نبدأ  

 م رع E هع رس ر

 ,هنيزاوم تفخ نمو (
 ا 2

 کک



 ٠١-٠۷ :تايآلا فارعألا ةروس ريسفت -۷ ۳۱۹ نماثلا ءزجلا

 صقنل ةيفاك اهدرجمب 4م رح ًاأ# :هلوق نأ :اهنمو ءاهل اوداقني ملف 4َنوُمِلَظَي انياب أك امي ميلألا باذعلا مهل

 . كلذ مهيلع بجي امك

 الك نس ايي مکن لَو سرلا ىف ڪم دئل (۱۰)
 TTT ىلاعت لوقي ورک *

 0 ثيحب .مكل اهانأيه : يأ ضال يف ْمَكحَنَكَ دو

 ابي كَ اَنلَمَجَو» . اهب عافتنالا هوجوو ءاهثرحو اهيلع ءانبلا نم
 «ضرألا نداعمو «تابنلاو راجشألا نم جرخي امم نسيم

 رخسو ءاهأيه يذلا وه هنإف «تاراجتلاو عئانصلا عاونأو

 . اهبابسأ

 «معنلا فانصأب مكيلع معنأ يذلا هللا دوركم ام اليل

 . مقتلا مكنع فرصو
 ةكيتلمل لف م متروس مث ْمُكحَتَدلَ دلو )١1١-1١0(

 ا ني نکی رل سیل لإ اودس ٠ اوُدُجَسَأ
 لي

 ِنيط نم ٍةَسَقلَخَو اَت ني 598 هم رڪ انآ لا كنا ْذِإ دَ الأ َكَعَتَم

dt0 َنرْعَصلا نم َكَنِإ حاق اف َرَكَست نأ ١ كل نوي  
 ر م وعم ا و

 ىلاعت لوقي #َتِرظَمْلا نم َكَنِإ َلاَك ه نوع م لإ نرطنأ لاق

 مكتدامو مكلصأ قلخب 4َمُكحَتْدَلَم دلو :مدآ ينبل اًبطاخم

 يف 4مكَتَرَوَص م مالسلا هيلع مدآ مكيبأ :متجرخ اهنم يتلا

 لمكت هب ام ىلاعت هللا هملعو ' ميوقت نسحأو ةروص نسحأ

 . ءيش لك ءامسأ «ةنطابلا هتروص

 اًماركإ ءمدآل اودجسي نأ ماركلا ةكئالملا رمأ مث

 4اَوُدَجَصا» مهبر رمأ اولثتماف ءهلضفل اًراهظإو ءاّمارتحاو
 هيلع اًربكت ءهل دجسي نأ ىبأ #سیلبإ لإ نوعمجأ مهلك

 :لاقو كلذ ىلع هللا هخبوف .هسفنب اًياجعإو

 هتلضفو هتفرش : يأ «ّيديب تقلخ امل كَدُجَنَس الأ َكَعَتَم ام

 تنواهتو «يرمأ تيصعف «هريغل نكت مل يتلا ةليضفلا هذهب

 ؟يب
 ىلع نهرب مث 4ب رح انأ» :هبرل اًضراعم سيلبإ 4ا

 نط نم ُدَتَقَلَتَو ران نم يْقَلَ» :هلوقب ةلطابلا ىوعدلا هذه
 نم قولخملا نم أ ران نم قولخملا نأ اذه بجومو
 .اهدوعصو نيطلا ىلع رانلا ولعل «نيط

 :هجوأ ةدع نم لطاب هنإف «ةسيقألا دسفأ

 اذإ سايقلاو «دوجسلاب هل هللا رمأ ةلباقم يف هنأ :اهنم

 نأ سايقلاب دوصقملا نأل «لطاب سايق هنإف «صنلا ضراع

 رومألا براقي «صن هيف تأي مل يذلا مكحلا نوكي
 . اهل اًعبات نوكيو ءاهيلع صوصنملا

 «صوصنلا ءاغلإ هرابتعا نم مزليو ءاهضراعي سايق امأف

 .ةسيقألا عنشأ نم سايقلا اذهف

 نم سايقلا اذهو

 «هربكتو «هسفنب هباجعإب هصقن ىلع نهرب هنإف . ثيبخلا سيلبإ

 !!؟اذه نم مظعأ صقن ّيأو . ملع الب هللا ىلع لوقلاو

 نيطلا ةدام ىلع رانلا ةدام ليضفت ىف بذك هنأ :اهنمو

 ةةنازرلاو نركسلاو عوشملا :اهيف طلا ةا ناف بارلا
 ىلع «تابنلا عاونأو راجشألا نم ضرألا تاكرب رهظت اهنمو
 شيطلاو ةفخلا اهيفف رانلا امأو .هعاونأو هسانجأ فالتخا

 .قارحالاو

 هتبترم نم طحنا «یرج ام سيلبإ نم ىرج امل اذهلو
 نم يأ ا طبعا :هل هللا لاقف «نيلفاسلا لفسأ ىلإ ةيلاعلا

 «نيرهاطلا نيبيطلا راد اهنأل اف ربحت نأ كَل ني ام ةنجلا

 . مهّرشأو هللا قلخ ثبخأب قيلت الف
 ءازج «نيلذألا نيناهملا :يأ نرسل نم َكَنِإ جرحت

 .لذلاو ةناهالاب «هبجعو هربك ىلع
 لأس «هتيرذو مدآ ةوادعو «هللا ةوادعب هللا ودع نلعأ املف

 ردقي ام ءاوغإ نم نكمتيل «ثعبلا موي ىلإ لاهمالاو ةرظنلا هللا
 . مدأ ينب نم هيلع

 .مهرابتخاو دابعلا ءالتبال ةيضتقم هللا ةمكح تناك املو

 ءهودع عيطي نمم هعيطي نمو «بذاكلا نم قداصلا نيبتيل

 .4َنرظمْلا نم كل : لاقف لأس امل هباجأ

 مدا فطر ل ندع یت نَسْيوْعَأ ام ل6 ۷۰۱١0)
 ہور

24 

 مد
 واعرب م
 دج لو مهيا نو نمت نو مهل نيو مي نب نم مهيا

 ةمحر نم سيأو سلبأ امل - سيلبإ لاق : يأ 4 تيرس ْمْهَرْهَأ

 مفا كمري قلخلل : يأ م ددال يوغا اميل - هللا
 سانلا دص ىلع .يدهج ةياغ ىعسألو طارصلا نمزلأل : يأ

 .هايإ مهكولس مدعو «هنع

 4 مهللَص نمو موتا نو مقل نمو ميدل ب اني ہیک م
 نكمتي قيرط لك نمو «بناوجلاو تاهجلا عيمج نم :يأ
 . مهيف هدوصقم ضعب كاردإ نم «هيف

 ريثك ىلع ةلفغلا بلغت دق ءافعض مهنأ ثيبخلا ملع املو

 قدصو نظ «مهئاوغإ ىلع هدوهجم لذبب اًمزاج ناكو «مهنم

 نم «ركشلاب مايقلا نإف )تكس سرها دي لر :لاقف هنظ

 مهمايق مدعو «هنع مهدص ديري وهو «ميقتسملا طارصلا كولس

 را ياسا ني اک مج ا و + لاغلاق هب
 هنم ذخأنل ءهلعف ىلع مزعو لاق ام ىلع هللا انهبن امنإو

 يتأي يتلا قرطلاب انملعب هنم زرتحنو ءانودعل دعتسنو انرذح
 لمكأ كلذب انيلع ىلاعت هلف ءاهنم ذفني يتلا هلخادمو ءاهنم

 . ةمعن



 نماثلا ءزجلا

 هج المال منم َكَعَي نل AE خا لاق (18)

 كابي خا : لاق ام لاق امل سیلبال هللا لاق : يأ مَا مكن

 : يأ ؛اَموْءَدَمه لب «ماركإ جورخ ال ءراقتحاو راغص جورخ

 . ريخ لك نعو «هتمحر نعو « هللا نع اًدعبم © اروح 0

 مسق اذهو نيم مهنم كعبت نممو كنم 4َمَهَج المال
 سيلبإ نم اهألمي نأ دب ال ءةاصعلا راد رانلا نأ «ىلاعت هنم

 . سنالاو نجلا نم هعابتأو
 :لاقف هتنتفو هرش مآ ردح مث

 اشف بيع ني الكف َدنَبْلا کمو تأ نه ا

 یر لآ ان سوي ه 00 و توک رجلا هذه ارق الو
 ِةَرَجَّشلا ذه نع اکر اکی ام لاو اَمِهِتْوَس نم اع یر ام امم

Eني اکل نإ آَمْهَمَسَََو  
 اًقِيْطَو اَمم'ءوَس امه تدب هَرَجَّشلَ اها ام روم الدم ه َيِصِصتل

 اكلي نع اینا ریا ار ادات لا ِقَرَو ني ایل ناتج
 33 يف ولع اك نطل دب آنك لاو رَ

 . نسخا نم > ل امو اک رف رَل نو

 اهب هللا معنأ يتلا ءاوح هتجوزو مدآ «ىلاعت هللا رمأ يأ

 اهيف اعتمتيو اءاش ثيح ةنجلا نم الكأي نأ ءاهيلإ نكسيل «هيلع
 هللاو ءاهلكأ نع امهاهنو «ةرجش امهل نّيع هنأ الإ ءادارأ امب

 ءاهلكأ امهيلع مّرحو .انل ةدئاف اهنييعت يف سيلو «يه ام ملعأ

 هللا رمأل نيلثتمم الازي ملف يوللا ّنِ كَم :هلوق ليلدب
 امهل سوسوف «هركمب سيلبإ امهودع امهيلإ لغلغت ىتح

 :لاقو امهيلع هومو ءاهب امهعدخ «ةسوسو

 نم :يأ گلم مت 3 هل ہلا ویک نم اكو اكنبت ا
 ةيآلا يف لاق امك يرل نب کت 0 ةكئالملا سنج

 هلوق عمو . لَ ال مو را رجس لع َكدَأ لَه :ىرخألا
 ةلمج نم : يأ #4 ولآ نمل اكل نإ : هللاب امهل مسقأ اذه

 . تلق ام امكل تلق ثيح «نيحصانلا
 . لقعلا ىلع لاحلا كلت يف ةوهشلا تبلغو «كلذب ارتغاف

 دعبلا يه يتلا ةيلاعلا امهتبتر نع امهلّزن : يأ كاَمْهَلَدَ
 ىلع امدقأف ءاهراضوأب ثولتلا ىلإ يصاعملاو بونذلا نع

 1 . اهلكأ

 لك ةروع ترهظ : يأ اوس امه تدب هَرَجّشلا اا5 انف
 ىوقتلا نم نطابلا يرعلا 2 «ةروتسم تناك امدعب امهنم

 ترهظف علخنا ىتح «رهاظلا سابللا يف رثأ «لاحلا هذه يف

 نافصخي العجو ءالجخ امهتاروع ترهظ املو ءامهتاروع

 .كلذب ارتتسيل «ةنجلا رجش قاروأ نم امهتاروع ىلع

 ل9 :اًبتاعمو اًحبوم لاحلا كلتب امهو 4آَميعَر اهدار

۲۰ 

 اكمام

 وعباس وو +

 نسي لإني

 وک ی هرم حس

 مهن دعفال قتْيوْعَأمفلاَ
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 ت قل“ مل هسم ,gar رص رس -

 ا اك
 ا4 تبرک مهره جلول وب

 04 3 ET A ملا

 3 SE KS مدا € َنيِعَمجأ

 وت 09 تيدي ا زك ن1
 َلاَكواَمِهَتءْوَس ن مامن یر ؤ امام یدل نطيل اع

 | گوا نک ماکت ن کل ورجل و زه نع اک یر اگ دہتام
 ١ © تىلال داَمهَمَساتَو )نياتكم
 اط مسام تدب هرجا دال رور يل 0

 مكين لأ ا نادي

oٌنيِجرْدَعاكل طبل لاک لق  © 

 ملف 4م ودع اكل نَا ّنِإ اکل لاو رجس اگلی نع اکا
 ؟امكودع امتعطأو «ىهنملا امتفرتقا

 «بنذلاب افرتعاف ءاهلوبقو ةبوتلاب امهيلع هللا ّنم ٍذئنيحف

 وجم دو جرعجد
 امومه جي

 اك رن ل نِإَو شا الط ار : الاقف هترفغم هللا نم الأسو

 انتيهن يذلا بنذلا انلعف دق : يأ « 4 ٌَنِرسَحْلا ّنِم نو او

 راسخلا ببس انلعف دقو «بنذلا فارتقاب انسفنأ انررضو ءهنع

 لوبقب انمحرتو «هتبوقعو بنذلا رثأ وحمب ءانل رفغت مل نإ
 كلذ امهل هللا رفغف .اياطخلا هذه لاثمأ نم ةافاعملاو ةبوتلا

 . 4 ئدَهَو 4 هي باق میر هجا مع ٥ 0598 مير مدا خوصَصَو

 «هنايصع نم علقم ريغ «هنايغط ىلع رمتسم سيلبإو ءاذه
 اذإ - عالقالاو مدنلاو ةرفغملا لاؤسو فارتعالاب مدآ هبشأ نمف

 .هادهو هبر هابتجا - بونذلا هنم تردص

 سيلبإ هبشأ نمو
 . اًدعب الإ هللا نم دادزي ال هنإف - يصاعملا

 نم دادزي لازي ال «بنذلا هنم ردص اذإ -
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 نماثلا ءزجلا

 ءاهيف مهتماقإ لاحب امهربخأ «ضرألا ىلإ امهتيرذو هتجوزو

 ناحتمالاب ةنوحشم «توملا اهولتي ةايح اهيف مهل لعج هنأو

 لزنيو «هلسر مهيلإ لسري ءاهيف نولازي ال مهنأو «ءالتبالاو
 اذإ مث .اهيف نونفديف «توملا مهيتأي ىتح «هبتك مهيلع
 رادلا يه يتلا رادلا ىلإ اهنم مهجرخأو هللا مهثعب اولمكتسا

 .ةماقملا راد يه يتلا «ةقيقح

 «يرورضلا سابللا نم مهل رسي امب مهيلع نتما مث
 ءءايشألا رئاس اذكهو ءلامجلا هنم دوصقملا يذلا سابللاو

 هللا رسی دق .اهوحنو حكانملاو «بكارملاو بارشلاو ماعطلاك

 سيل اذه نأ ''”[مهل نيبآو «كلذ لمكمو ءاهيرورض دابعلل

 هتدابع ىلع مهل ةنوعم نوكيل هللا هلزنأ امنإو «تاذلاب اًدوصقم

 :لاق اذهلو «هتعاطو

 سابل نإف «يسحلا سابللا نم 4 كد ريتا شار

 بلقلا لامج وهو «ديبي الو ىلبي الو ءدبعلا عم رمتسي ىوقتلا
 .حورلاو

 يف ةرهاظلا ةروعلا رتسي نأ هتياغف «يرهاظلا سابللا امأو

 ءارو سيلو «ناسنإلل اَلامج نوكي وأ .تاقوألا نم تقو

 . عفن هنم كلذ

 ةرهاظلا هتروع فشكنت «سابللا اذه مدع ريدقتبف ءاًضيأو

 سابل مدع ريدقتب امأو «ةرورضلا عم اهفشك هرضي ال يتلا

 يزخلا لانيو «ةنطابلا هتروع فشكنت اهنإف «ىوقتلا
 . ةحيضفلاو

 كلذ :يأ «دررگ دی ململ هنآ تا٤ نم کلا : هلوقو

 «مكرضيو مكعفني ام هب نوركذت امم «سابللا نم مكل روكذملا

 . نطابلا ىلع رهاظلا سابللاب '"”نوهبشتو
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 نم یوا أ اک ل هل نوداقنتف هيف مكبغريو «هيلإ مكوعديو

 . هنم لزنأ ىلإ يلاعلا لحملا نم امهلزنأو كِةَنَْل
 ءمكنع هدهج ولأي الو «كلذك مكب لعفي نأ ديري متنأف

 يف هنم رذحلا اولعجت نأ مكيلعف .عاطتسا نإ مكنتفي ىتح

 اولفغت ال نأو «هنيبو مكنيب برحلا ةمأل اوسبلت نأو «مكلاب
 . مكيلإ اهنم لخدي يتلا عضاوملا نع
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 يهو ةَّنِحَق اوم اًدإَو# اهب مهرمأ هللا نأ نوبسنيو «بونذلا
 هرم تلا منفاوط كلذ و حبقتسيو شحفتسي ام لك

 اب كرت ماو اذه يف اوقدصو 1تآب' اهل انْدَجَو ولاَ
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 نماثلا ءزجلا

 نوكرشملا هلعفي يذلا اذه ال .شحاوفلا يطاعتب هدابع رمأي

 نم مظعأ ءارتفا ّيأو «توُمَكَنَص ال ام هنأ لع َنولوُقَنَأ# هريغ الو
 .اذه

 لدعلاب : يأ رسل يَ سا لف :لاقف هب رمأي ام ركذ مث

 .روجلاو ملظلاب ال «تالماعملاو تادابعلا يف

 «هلل اوهجوت یا دجسم لڪ ڌن مکهوجو أُسِيِقأَرل

 اهوميقأ «ةالصلا» اًصوصخ «تادابعلا ليمكت يف اودهتجاو

 تیرول وعدو دسفمو صقن لك نم اهوقنو ءانطابو اًرهاظ
 .هل كيرش ال هدحو ههجو كلذب نيدصاق : يأ يأ هل

 اوءارت ال : يأ «ةدابعلا ءاعدو ةلأسملا ءاعذ لمشي ءاعدلاو

 هللا ةيدوبع ىوس «مكئاعد يف ضارغألا نم اودصقت الو

 .هاضرو

 ءدب ىلع رداقلاف «ثعبلل نموت ةرم لوأ كدب انک ل
 .ةءادبلا نم نوهأ ةداعإلا لب «هتداعإ ىلع رداق «مكقلخ

 رسيو «ةيادهلل مهقفو :يأ ا ئه مكنم ايرث
 مَع َّنَح اقيرفو# اهعناوم مهنع فرصو ءاهبابسأ مهل
 «مهسفنأل اوبيست امب «ةلالضلا مهيلع تبجو :يأ 4 كمل 1

 . ةياوغلا بابسأب اولمعو

 ا نموت 4 ہل نود نم لَآ يطأ أ ودع دهن ف
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 .اَنيِبُم اًناَرَسْح رخ دقف هلا نيود الو

 ةيالو٠ اوبحتساو «نمحرلا ةيالو نم اوخلسنا نيحف

 اولكوو «نالذخلا نم رفاولا بيصنلا مهل لصح «ناطيشلا

 مهنأ نوبسحي مهو .نارسخلا دشأ اورسخف مهسفنأ ىلإ

 ءاّمح لطابلا اونظف «قئاقحلا مهيلع تبلقنا مهنأل «نودتهم

 . الطاب قحلاو
 ةعبات يهاونلاو رماوألا نأ ىلع ليلد تايآلا هذه يفو

 ااا ر لا د فرح ھاو همنا

 لدعلاب الإ رمأي ال هنأو «لوقعلا هركنتو هشحفتست

 نأو ؛هّنمو هللا لضفب ةيادهلا نأ ىلع ليلد هيفو «صالخالاو

 «ناطيشلا - هملظو هلهجب - ىلوت ذإ .دبعلل هنالذخب ةلالضلا

 «لاض وهو دتهم هنأ بسح نم نأو .لالضلاب هسفنل بيستو

 نم هنابسح هاتأ امنإو «ىدهلا نم نكمتم هنأل «هل رذع ال هنأ

 . ىدهلا ىلإ لصوملا قيرطلا كرتب هملظ

 الو اورق اكو اچ دع كرو ودع مای 0013+

 نتي ىلع لو اهدعي ا لاه لوني ا ا
 دنع یر ْاوُدُح َمَداَء یبا :- اًضيرو مهتآوس يراوي اًسابل مدآ

 اهضرفو ءاهلك ةالصلا دنع مكتاروع اورتسا :يأ سَم نك
 اًحيِبق ندبلا عدي اهفشك نأ امك «ندبلل ةنيز اهرتس نإف ءاهلفنو
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 .اًهوشسم

 سابللا نم كلذ قوف ام انه ةنيزلاب دارملا نأ لمتحيو

 «ةالصلا يف ةروعلا رتسب رمألا اذه يفف «نسحلا فيظنلا

 ساندألا نم ةرتسلا ةفاظنو ءاهيف لمجتلا لامعتسابو

 .ساجنألاو

 تابيطلا نم هللا مكقزر امم :يأ ابرار اوو :لاق مث
 ىلع ةدايزلاب نوكي نأ امإ فارسالاو . كلذ يف 4ًايِرُش لوط

 ءمسجلاب رضي يذلا تالوكأملا يف هرشلاو «يفاكلا ردقلا

 براشملاو لكآملا يف قونتلاو هفرتلا ةدايزب نوكي نأ امإو

 . مارحلا ىلإ لالحلا زواجتب امإو «سابللاو

 رضيو «هللا هضغبي فرسلا نإف *تينرشملا بح ال ٌمكإ»
 نأ ىلإ لاحلا هب تدأ امبر هنإ 00000 ناسنإلا ندب

 «ةميركلا ةيآلا هذه يفف «تاقفنلا نم هيلع بجي امع زجعي

 نعو ءامهكرت نع يهنلاو «برشلاو لكألا لوانتب رمألا
 .امهيف فارسإلا
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 : يأ «هعاونآ عيمجب برشمو لكأم نم «قزرلا نم تابيطلاو
 ءدابعلا ىلع اهب هللا معنأ ام ميرحت ىلع مدقي يذلا اذه نم

 :؛ !!؟هللا هعسو ام مهيلع قيضي يذلا اذ نمو

 اونيعتسيل مهل هلعج «تابيطلاب هدابعل هللا نم عيسوتلا اذهو
 :لاق اذهلو ا هدابعل الإ هحبي ملف «هتدابع ىلع هب

 يأ مبتلا مي هَصِلَخ ء
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 ايدل أ للا يف اوما يل م م ل

 ىلع اهب ناعتسا لب «هللاب نمؤي مل نم نأ ةيآلا موهفمو
 اهيلع بقاعي لب «ةحابم الو هل ةصلاخ ريغ اهنإف «هيصاعم

 .ةمايقلا موي ميعنلا نع لأسيو ءاهب معنتلا ىلعو

 رقم اهنيبنو اهحضون :يأ 4ترا لين كيك
 8 َنوُمْلَعَي

 . اهنومهفيو اهنولقعيف ءهللا دنع نم اهنأ نوملعيو

 نم ةعيرش لك يف هللا اهمرح يتلا تامرحملا ركذ مث

 رابكلا بونذلا : يأ # ٌسِيوَمْلا ير مرح اَمَنِإ لف :لاقف عئارشلا
 انزلاك كلذو ءاهحبقو اهتعانشل «حبقتستو شحفتست يتلا

 «تايآلا نم هللا هلصف امب نوعفتني نيذلا مهنأل



 نماثلا ءزحلا

 . امهوحنو طاوللاو

 يتلا شحاوفلا : يأ ب اصَو اهني رهط اما :هلوقو
 ربكلاك ءبولقلا تاكرحب قلعتت يتلاو «ندبلا تاكرحب قلعتت

 ريب َىلاَو مالاو# كلذ وحنو ءقافنلاو ءايرلاو بجعلاو

 قوقح يف ةبوقعلا بجوتو «مثؤت يتلا بونذلا : يأ يحل
 .مهضارعأو مهلاومأو مهئامد يف «سانلا ىلع يغبلاو هللا

 قحب ةقلعتملاو «هللا قحب ةقلعتملا بونذلا ءاذه ىف لخدف

 ١ .دابعلا

 لزنأ لب «ةجح :يأ كاَنطْلُس وي لر دل ام واب اکر نآو#
 هللا عم كرشي نأ وه :كرشلاو .ديحوتلا ىلع ناهربلاو ةجحلا

 كرشلا ءاذه ىف لخد امبرو .قلخلا نم دحأ «هتدابع ىف

 كوو هللا ريغب فلحلاو ا

 هتافصو هئامسأ ىف «َنوُمَلَس ال ام ولا لع اووف نآر#

 نع دابعلا ىهنو ا اهمّرح دق هذه لكف .هعرشو «هلاعفأو

 نم اهيف املو «ةماعلاو ةصاخلا دسافملا نم اهيف امل ءاهيطاعت

 رييغتو «هللا دابع ىلع ةلاطتسالاو هللا ىلع يرجتلاو ملظلا

 .هعرشو هللا نيد
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 مهل بجتسي مل نم راسخو «مهل باجتسا نم لضف ركذ مث
 «رئابكلاو .ءكرشلا نم ءهللا مّرح ام متا نفل :لاقف

 .رئاغصلاو
 نم مَع فرح القل ةنطابلاو ةرهاظلا هلامعأ 4 َحَّلْصَأَول

 «ىضم ام ىلع نورك ْمُه الا مهريغ هفاخي دق يذلا رشلا
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 . يدبألا حالفلاو

 اهب تنمآ ال :يأ 4 أوركمسو اتیا ایک تسيّرلاو#

 مه الا بمآ كيتزأ» دو لا

 ءاهب بيذكتلا اومزالو «هتايآب اوناهتسا امك َنوُدَِخ اف
 .مزالملا مئادلا باذعلاب اونيهأ
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 لكب نوحرف «نونئمطم نونمآ لب «یضم ام ىلع ورح
 : ريج

 ج يع

 وماء يلا نِ اوك اسْمَ تلا ةا :ىلاعت هلوقك اذهو
 1 يلف :لاق نأ ىلإ *َنوُرَماَتَتي مهب ب اورم ادو © نكح

 لهأ فلتخاو «َنوُرظَي كيرالا ىلع ه ا راكلا ا

 ؟مهلامعأ امو «فارعألا باحصأ مه نم «نورسفملاو ملعلا

 )١( ب شماه نم ةدايز .



 نماثلا ءزجلا

 مهتانسح تواست موق مهنأ «كلذ يف حيحصلاو

 تحجر الو «رانلا اولخدف مهتائيس تحجر الف «مهتائيسو
 مث « هللا ءاش ام فارعألا يف اوراصف ءةنجلا اولخدف مهتانسح

 قبست هتمحر نإف «ةنجلا - هتمحرب - مهلخدي ىلاعت هللا نإ
 .ءيش لك تعسو هتمحرو «هبضغ بلغتو

 اع اوسم نأ ةَ بَحَصأ رانا بح دانو )٥۳-۰(

 ه تكلا لع اسمع ہا كري لاک کا مقرر اَ وأ املا نم
 مولا الا وبلا مترو يلو اول مهيد ادت بدلا

 اًنياَك واح مو اده مهمو ال اوس اً هس

 مل ا ينخر تك اج يد قاوم توذدحج

raل  

 و تلا لوق ميوا اي مو وأ 3إ نور ل نوئِمؤي

 وأ آنآ اعمق عفش نم م اَنَل لهم يحلب اتت اَ لسر تاج دق لبق نم

 اك 22 مرو هوا ل دع درا و اق را ے ور ےہ
 ام منع لضو مهسفنا اس دك لمعت اک قِذلا رع لمف درت

 م
 «ةنجلا باحصأ رانلا باحصأ يداني : يأ # تورت اڪ

a E e E 
 اوسي :نولوقيف «مهب نوثيغتسي «عجوملا أمظلاو «طرفملا

 لهأ مهباجأف «ماعطلا نم ا مقرر اَن وأ هامل م ا
 اهماعطو ةنجلا ءام :يأ 4َىمَمَرح هلل كرإ#» : مهلوقب ةنجلا

 ؛هللا تايآب مهرفك ىلع مهل ءازج كلذو 4َنرفَكلا عل
 اودعوو ءهيلع اوميقتسي نأ اورمأ يذلا مهنيد مهذاختاو

 .هيلع ليزجلا ءازجلاب

 اوبعلو «هنع تضرعأو «مهبولق تهل :يأ يو وهل
 «بعللاو وهللا مهنيد لدب اولعج مهنأ وأ ءاّيرخس هوذختاو

 . ميقلا نيدلا نع كلذب اوضاعتساو

 ءاهتاعد ةرثكو ءاهفرخزو اهتنيزب 4 ابتدا هرَيَحْلا هول

 ةرخآلا نع اوضرعأو ءاوحرفو اهب اوضرو ءاهيلإ اونأمطاف

 .اهوسنو

 اوس تڪ باذعلا يف مهكرتن :يأ هنت موال
 مهمامأ سيلو ءايندلل الإ اوقلخي مل مهنأكف ادم همر هال

 . ءازج الو ضرع
 ءاذه مهدوحج نأ لاحلاو 4 ود اياب اا اوا

 بنكي مهن دق لب «هتانیبو هللا تايآ يف روصق نع ال

 قلخلا اهيلإ جاتحي يتلا بلاطملا عيمج هيف انيب يأ كُهَنْلَصَت

 امو «ناکمو نامز لك يف دابعلا لاوحأب هللا نم 4ر لع

 ملاع ريغ ليصفت هليصفت سيل «حلصي ال امو مهل حلصي
 «بسانم ريغ اًمكح مكحيف «لاوحألا ضعب هلهجتف ءرومألاب

 لك هتمحر تعسوو «ءيش لكب هملع طاحأ نم ليصفت لب

 و

YY ۷- ٠١-٠٤ :تايآلا فارعألا ةروس ريسفت 

 اذهب نينمؤملل لصحت : يأ «َنوْبمْوُي مومل ةَ ىَدُم#
 ٌىغلاو «لطابلاو قحلا نايبو «لالضلا نم ةيادهلا باتكلا

 ةداعسلاو ريخلا يهو «ةمحرلا هب مهل اًضيأ لصحيو ءدشرلاو

 . ءاقشلاو لالضلا كلذب مهنع يفتنيف «ةرخآلاو ايندلا يف

 باتكلا اذهب اونمؤي مل «باذعلا مهيلع قح نيذلا ءالؤهو

 الإ ءةليح مهيف قبي ملف «هيهاونو هرماوأل اوداقنا الو «ميظعلا
 ا لكيلا ميتا

 «هب ربخأ ام عوقو : يأ 4ديا لإ َنوُرُظَي لهه :لاق اذهلو

 ليوا اذهل :هايؤر تعقو نيح مالسلا هيلع فسوي لاق امك

 «مهبونذ ةرفغم يف نيعفشتم «مهنم ىضم ام ىلع نيفسأتم
 ت لهم يلب اَ لز تاج دئ : لسرلا هب تربخأ امب نيرقم
 اك ىلا ريع لمف ايندلا ىلإ درت وأ آن اممم امش نم

 عفت هتک ات ٠ ايندلا ىلإ عوجرلا نع تقولا تاف دقو مَعَ

 . يضل ةع
 بذك «مهلمع ريغ اولمعيل ءايندلا ىلإ عوجرلا مهلاؤسو

 اور ولو :ىلاعت لاق «مهب لح ام عفد هب e «مهنم

 . «توبذَكَل میو نم أوم انی أوما
 اهب اوكلسو «حابرألا اهوتوف نيح r ارح دق#

 وأ «ثاثألاو لاومألا نارسخك كلذ سيلو «كالهلا ليبس

 ام مَع لسوف «هباصمل ناربج ال نارسخ اذه امنإ .دالوألا

 هب مهدعيو «هب مهسفنأ مهينمت امم ءايندلا يف ورمي اوك
 مهل نيبتو «باسح يف مهل نكي مل ام ىلع اومدق «ناطيشلا
 .لسرلا هب مهتءاج ام قذصو ؛مهلالضو مهلطاب

 ةَ يف ضرار ِتوْمَّسلَأ َقلَخ ىدا أ کر كرإ# (58)

 يع مدن ملط زامل لبا یب شرم لع تأ مث واي
 تو هلأ رات سلاو قلق هل لا راب ترم 'ءوجشلاو رمقلاو

 هل كيرش ال هدحو دوبعملا برلا هنأ اًئيبم ىلاعت لوقي 4يا

 ىلع ءامهيف امو 4 ٌَصدْلاَو ٍتوْمَسلَا ىك ىلا هنآ کر کر

 .امهقلخ عيدبو ءامهناقتإو امهماكحإ ءامهتعسو امهمظع

 «ةعمجلا موي اهرخآو ءدحألا موي اهلوأ مي ِةَنِس ينل
 كرابت «َئَرَتْسأ# عدوأ ام هرمأ نم امهيف عدوأو ءامهاضق املف
 ضرألاو تاومسلا عسي يذلا «ميظعلا # ٍشرمْل لَِع## ىلاعتو

 هتمظعو هلالجب قيلي ءاوتسا ىوتسا ءامهنيب امو ءامهيف امو

 ربدو «كلملا ىلع ىوتحاو «شرعلا ىلع ىوتساف «هناطلسو
 «ةينيدلا هماكحأو 0 «كلامملا

 ملظيف ءيضملا ري[ ملظملا «َلَعَيا ىع :لاق اذهلو
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lgال لوس ل  

 ) و E 8-2 ت 6 | موقل ة مرو ىده راع لع ُهَسلَّصَف بكي د مه ٌِدَقَلَو | «بايإالاو باهذلاو بعتلا نم نوحيرتسيو ءاهنكاسم ىلإ

 يع وو ع چر هل هس اس و $ ع و دو . راهنلا يف مهل لصح يذلا

SESSامو  aلوقي.هليوات فای موب هليو ات ال !نورظني له  
 E للا ءاج املكو ءراهنلا بهذ ليللا ءاج املك 4اَنيِثَح ٌملظَيال

 5 هللا يوطي ىتح «ماودلا ىلع اًدبأ اذكهو «ليللا بهذ راهنلا
 توفل رس حس err ےہ ےک ی 0 0 5 1

 لمعنانكى ذل يع لمعتف درنؤأ الاوعقشسیف ءاعقش نم .رادلا هذه ريغ راد ىلإ دابعلا لقتنيو «ملاعلا اذه
 ١ مح رس عع سوو ود عد ہول و ب هع ت ىأ 4اب تم لاو لاو لار

 ت ورت في او ا ڪام منع لضو مهسفنا اور يخ دق هريخستب يأ 4دورمأ 7 موحَنلاَو رمقلاو سْمّسلاَو#
 82 0 606 ر ر e | اهقلخف «لامكلا فاصوأ نم هل ام ىلع لادلا ‹«هریبدتو

 | تن ت 4 ل َولخ 2 2 أ 2

 وحس ف صرال او ی ماكحإلا نم اهيف امو ءهتردق لامك ىلع لاد اهمظعو
 23 ےل عرش حرس ل 0 ھر و ر کک و ےیھ 7

 اًثيِثيح هبلطي رال ليلى شغي شعلا لع ئومسأمِماَيَأ | نم اهيف امو .هتمكح لامك ىلع لاد ناقتالاو ماظتنالاو
 ا 2 | 2 ههر هس نع لاو اهتودامو ةيزورغلا امالا ئالا
 ا 2 سس صر ر٥ و ص رج ل د سم هي و رس رت رر د ع منت ال ذلا ّىحلا هلالا هنأ «هملع ةعس لاد كلذ

e١ اَ کیر اوغدا (©) علا را کراتا لاو | ينبت 7 ىلا قحلا هلالا تو  
 هد 1

 رص ر نب ص ۶ يي وو < عسر و قوص
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 س م ٍيفاودِسفنالو ا) تيرم بيبا هَتَةَيْفُحَم هنع تردص يذلا قلخلا هل : يأ 4ُنَلَناَو نالا هل الأ

 ١ تمت إاًممطو ارح هوغ داو اهجتل صاب ضّرَألا |. ءاهفاصوأو ءاهنايعأ ءاهيلفسو اهيولع تاقولخملا عيمج
 ۰ زی دلارو © ةيييخقلا تت كيرف هلأ e نمسا ونال اپتا

 : دول ويم راع دي تب رس حرا أ يف نوكي كلذو ءءازجلا ماكحأ مثو ؛ةيعرشلا ةينيدلا هماكحأ ملا 0 ا وا وا
 م .ءاقبلا راد

 ١ 0 تورك قولا كلَدكْب وتلا |. ٠هناسحاو ءريخ رثكو «ىلاعتو مظع :يأ 4 راب
 !آ هريغ يف كرابو ءاهلامكو هفاصوأ ةمظعل «هسفن يف كرابتف
 قالخألا دسفت يصاعملا نإف «تاعاطلاب «اهجلصإ نمف نوكلا يف ةكرب لكف «ريثكلا ربلاو «ليزجلا ريخلا لالحإب

 ريل يف ُداَسَقْلا رهظإ# :ىلاعت لاق امك «قازرألاو لامعألاو . 4 نيِمَمْلا بر هلأ َكَراَي# ف :لاق اذهلو «هتمحر راثآ

 اهب حلصت تاعاطلا نأ امك سالا ىلإ ْتَبَسَك اَمِب رو هنأ ىلع بابلألا يوذ لدي ام ؛هلالجو هتمظع نم ركذ املو

 .ةرخآلاو ايندلا لاوحأو «قازرألاو ءلامعألاو ,قالخألا بترتي امب رمأ ءاهلك جئاوحلا يف دوصقملا دوبعملا «هدحو

 يف اًعمطو «هباقع نم اًقوخ :يأ 4 اََمْطَو وح وعدو :لاقف «كلذ ىلع
 î لدم دبع ءاعد ال ءاهدر نم افوخو ءاهلوبق يف اًعمط «هباوث بحي ال ُمَنِإ 0 مکر وعدا (ه1250)

 ءاعد وأ «هتلزنم قوف هسفن لزنو «هسفن هتبجعأ دق «هبر ىلع رح ُهوُعَدأَو اهحلصإ َدَعَب ٍضْيَأْلا ف اود الو 0 تبسم

 .هال لفاغ وه نم . «ينسيخُملا ت رق هلا كتم نإ امو
 هلل هيف صالخالا :ءاعدلا بادآ نم هللا ركذ ام لصاحو رمأف «ةدابعلا ءاعدو ءةلأسملا ءاعد هيف لخدي ءاعدلا

 نأو «هرارسإو هؤافخإو «ةيفخلا هنمضتي كلذ نأل ىهدحو ةدابعلا يف اًبوؤدو «ةلأسملا يف اًحاحلإ : يأ رص هئاعدب

 لابم ريغ الو اًنمآ الو ءالفاغ ال اًعماط اًمئاخ بلقلا نوكي ةيفخ لب «ءايرلا اهنم فاخي ةينالعو اًرهج ال : يأ 4هََيْحَي

 لك يف ناسحالا نإف ءاعدلا ناسحإ نم اذهو «ةباجإلاب .ىلاعت هلل اًصالخإو

TET:نم هجوب اهيف صقن ال ةلماك اهؤادأو ءاهيف دهجلا لذب ةدابع لك يف دحلل نيزواجتملا : يأ برمل  
 4حمل نق ُبرَه ہلا مر ل :لاق اذهلو ءهوجولا حلصت ال «لئاسم هللا لأسي دبعلا نوك :ءادتعالا نمو «رومألا

 رثكأ دبعلا ناك املكف «هللا دابع ىلإ نينسحملا .هللا ةدابع يف «ءاعدلاب هتوص عفر يف غلابي وأ «لاؤسلا يف عطنتي وأ «هل

 هنم اًبييرق هبر ناكو «هبر ةمحر ىلإ برقأ ناك ءاًناسحإ . هنع يهنملا ءادتعالا يف لخاد اذه لكف

 . ىفخي ال ام ناسحإلا ىلع ثحلا نم اذه يفو «هتمحرب َدَثَب# يصاعملا لمعب «ِضرأْلا يف اودي الو



 نماثلا ءزحلا

 ر 2 عل كروم
 ىد تب اش حلا لس فيلا وهوا 0800

ESاملا د ب اتا ِتَيَم کیل همس الا لكس تا آ اإ س  

 o ا ملقا ّقومْلا ع كل ڏک تَرَ لك نمي وپ يدل

 كك لإ جر Ge ىو 75 ٍنْدِإب هتابن جرح ُبيلَعلَأ لاو
 وور ورح

 راثآ نم ارثأ ىلاعت نيبي دوك مول تالا فرص كلدڪ و

 ا یا وهو# :لاقف هتمحر تاحفن نم ةحفنو «هتردق

 ثيغلاب تارشبملا حايرلا : يأ 4وم َىَدَي يب ارتب حيل
 هللا ةمحرب قلخلا رشبتسيف «ضرألا نم هللا نذإب هريثت يتلا

E 
 E باكس # حايرلا 4فا اإ بح

 دق يم دلل هتفس#» ىرخأ حير هحقلأو «ىرخأ حير هفلأو

 0 ,هتاناويح كلهت تداك

 نم ريزغلا املا» تيملا دلبلا كلذب :يأ ب اتال
 .هللا نذإب هقرفتو «هردت ایر هل هللا رخسو «باحسلا كلذ

 ةمحرب نيرشبتسم اوحبصأف برملا لك نم وپ اجا
 .هللا ريخب نيعتار هللا

 امك : يأ برر كله ومل م تلک » :هلوقو
 نم ىتوملا جرخن كلذك «تابنلاب اهتوم دعب ضرألا انييحأ
 ءحضاو لالدتسا اذهو «نيقزمتم اًنافر اوناك امدعب ءمهروبق

 هنأ عم - هل اًداعبتسا ثعبلا ركنمف «نيرمألا نيب قرف ال هنإف

 .تاسوسحملا راكنإو «دانعلا باب نم - هريظن وه ام یری
 رظنلاو هللا ءالآ يف ركفتلاو ركذتلا ىلع ثحلا اذه يفو

 .لامهالاو ةلفغلا نيعب ال «لالدتسالاو رابتعالا نيعب اهيلإ

 :لاقف رطملا اهيلع لزني يتلا يضارألا توافت ركذ مث

 رطم هيلع لزن اذإ «ةداملاو ةبرتلا بيط : يأ «ُبيَقلأ 1(

 هللا ةدارإب : يأ بر ندب هل دعتسم وه يذلا هناي حو

 نذأي ىتح «ءايشألا دوجوب ةلقتسم بابسألا تسيلف « هتئيشمو
 . كلذب هللا

 الإ : يأ «ًادكت لإ ي الط يضارألا نم 4َتبَح ىِرئاَول
 1 . ةكرب E اًثابن

 اهنيبنو اهعونن : يأ دوشي مومل تالا فرصت َكِلَدَحح#

 فارتعالاب هللا نوركشي موقل اهقوسنو «لاثمألا اهيف برضنو

 نيذلا مهف «هللا ةاضرم يف اهفرصو «اهب رارقالاو «همعنب
 بلاطملاو «ماكحألا نم هباتك يف هللا لصف امب نوعفتني

 .مهبر نم مهيلإ ةلصاولا معنلا ربكأ نم اهنوري مهنأل «ةيهلالا
 ءاهنولمأتيو اهنوربدتيف ءاهب نيحرف اهيلإ نيرقتفم اهنوقلتيف
 بولقلل لاثم اذهو . مهدادعتسا بسحب اهيناعم نم مهل نيبيف

 ثيغلا نأ امك «ةايحلا ةدام وه يذلا يحولا اهيلع لزني نيح
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 69 َنيملدعْلا برسم اوسر كلر ها نت | © هب سدا ۹ و روف 1 ا رمل كيبزكلا ے ی

 هلبقت «يحولا اهئيجي نيح ةبيطلا بولقلا نإف ءايحلا ةدام

 . اهرصنع نسحو ءاهلصأ بيط بسحب تبنتو «هملعتو
 يحولا اهءاج اذإف ءاهيف ريخ ال يتلا ةثيبخلا بولقلا امأو

 ءةضراعم وأ «ةضرعم ةلفاغ اهدجي لب ءالباق الحم دجي مل
 الف ءروخصلاو لامرلاو خابسلا ىلع رمي يذلا رطملاك نوكيف

 تلاه هام ِلَمَّسلا ني رنا : ىلاعت هلوقك اذهو ءاّئيش اهيف رثؤي

 . تايآلا 4 ابر اّ ُلْيَملأ َلَمَتْحَد اهِرَدَمِب ةَيِْوَأ

 .'ةصقلا رخآ ىلإ هيره لإ اسو اَنلَسَيَأ دق (15-59)

 ام ركذب كلذ دّيأ «ةحلاص ةلمج هديحوت ةلدأ نم ىلاعت ركذ امل

 «كلذل نيركنملا مهممأ عم هديحوت ىلإ نيعادلا ءايبنالل ىرج

 دقني ملو مهدناع نم كلهأو ءديحوتلا لهأ هللا ديأ فيكو

 دقتعمو «دحاو نيد ىلع نيلسرملا ةوعد تقفتا فيكو مهل

 :- نيلسرملا لوأ - حون نع لاقف ءدحاو

 ءهدحو هللا ةدابع ىلإ مهوعدي # هِمّوَق ىلإ ان اََلَسْرَأ َدَقْل#
 5 رم

 هنأ اودس دعا و : مهل لاَ «ناثوألا نؤدبعي اوناك نيح

 . ةلماك تايآلا ركذ «ب ىف(١)



 نماثلا ءزجلا

 رّبدملا قزارلا قلاخلا هنأل E ني کل ام هدحو : يأ

 رمألا نم هل سيل «ربدم قولخم هاوس امو «رومألا عيمجل
 فا فِ :لاقف هللا باذع هوعيطي مل نإ 00 0

 ةالصلا هيلع هحصن نم اذهو ِويِظَع م
 باذعلا مهيلع فاح ثيح «مهيلع هتقفشو «مالسلاو

 نيذلا نيلسرملا نم هناوخإك «يدمرسلا ءاقشلاو «يدبألا

 لاق املف .مهتاهمأو مهئابآ ةقفش نم مظعأ قلخلا ىلع نوقفشي

 .در حبقأ هيلع اودر «ةلاقملا هذه مهل

 نوعوبتملا ءاينغألا ءاسؤرلا :يأ «ِهِمَرَق نِي الملأ لاق

 مهدايقنا مدعو «قحلا ىلع مهرابكتساب ةداعلا ترج دق نيذلا

 - هللا مهحبق - مهفكي ملف نيم لص يف كنز اتا .لسرلل
 هيف اوحدقو «هل دايقنالا نع اوربكتسا لب «هل اوداقني مل مهنا

 لالضلا درجمب اوفتكي ملو .لالضلا ىلإ هوبسنو «حدق مظعأ

 .دحأ لكل اًحضاو اًنيبم اَّلالض هولعج ىتح

 فعضأ ىلع جورت ال يتلا ةرباكملا عاونأ مظعأ نم اذهو

 نيذلا «حون موق ىلع قبطنم فصولا اذه امنإو ءاّلقع سانلا

 نم «مهيديأب اهوتحنو اهوروص دق «مانصأ ىلإ اوؤاج

 ءاّئيش مهنع ينغت الو ءرصبت الو عمست ال يتلا تادامجلا

 نم مهنكمأ ام اهل اوفرصو «تاوامسلا رطاف ةلزنم اهولزنف

 . تابرقلا عاونأ

 اع مكحل مهيلع هللا ةجح اهب موقت اًناهذأ مهل نأ الولف

 درف < .لقعأو مهنم ىدهأ مه لب 2 مهنم ىدهأ نيناجملا نأب

 :لاقف O مهل ققرتو ءاقيطل اًدر مهيلع حون

 فسم تن مم مج

 نم ةلأسم يف الاض تسل :يأ 4 للص ىب َسْيَل يوي
 هيلع هتياده لب «دتهم داه انأ امنإو «هوجولا نم هجوب لئاسملا

 نم مزعلا يلوأ «هناوخإ ةياده سنج نم مالسلاو ةالصلا

 يهو ءاهمتأو ءاهلمكأو تايادهلا عاونأ ىلعأ «٠ نيلسرملا

 نم ٌلوُسَر َيكلَوأ# :لاق اذهلو «ةلماكلا ةماتلا ةلاسرلا ةياده

 يذلا + قلخلا مسج برو مکرر ير يأ تيكا د

 نأ هتيبرت مظعأ نم يذلا «ةيبرتلا عاونأب قلخلا عيمج ىبر
 ءةحلاصلا لامعألاب مهرمأت ءالسر هدابع ىلإ لسرأ

 نع مهاهنتو «ةنسحلا دئاقعلاو ءةلضافلا قالخألاو

 . اهدادضأ

 : يأ کک حصا َقَر تكسر کیا :لاق اذهلو

 هجو ىلع «هیهاونو «هرماوو .هديحوت نايبب «مكغيلبت يتفيظو

 .مكيلع ةقفشلاو ؛مكل ةحيصنلا
 ينوعيطت نأ نيعتي يذلاف 4َنُْمَلمَت ال ام ہلا حرم ٌرْلَعََو 0

 .نوملعت متنك نإ يرمأل اوداقنتو

 ٠١-۷۲ :تايآلا «فارعألا ةروس ريسفت -۷ م

 : يأ کنت لَم لع کیر ن رد کاج نأ رني ع رأ»

 مكءاج نأ وهو لل يوي هاش وت ردع يك

 نوفرعت «مكنم لجر دي ىلع «ةحيصنلاو ةظعوملاو ريكذتلا
 . ؟هلاحو هقدصو هتقيقح

 ىقلتي يذلا هناسحإو هربو مكب هللا ةيانع نم لاحلا هذهف

 : يأ نوحي علو اوقندلَو مكرِذَنِل # :هلوقو ءركشلاو لوبقلاب
 نم ةيجنملا بابسألا اولعفتو «ميلألا باذعلا مكرذنيل

 لزنتو مهيلع لصحت كلذبو ءاتطابو اًرهاظ هللا ىوقت لامعتسا

 د

 ىف عم يدو ةا ةو دک # حجن الو ‹مهيف دفي ملف

 مالسلاو ةالصلا هيلع اخون هللا رمأ يتلا ةنيفسلا : يأ كتل

 «تاناويحلا نم فنص لك نم لمحي نأ هيلإ ىحوأو « اهتعنصب

 مهاجنو اهيف مهلمحف «هعم نمآ نمو «هلهآو «نينثا نيجوز
0 

 نم - ل 0 0 «ىدهلا نع

 «هنم اورخسف «بابلألا ولوأ نمؤي مهب ام «تانيبلا تايآلا

 .اورفكو «هب اوؤزهتساو
 ”ةصقلا رخآ ىلإ 00 ماو ٍداَع لوو (75-764)

 000 «ىلوألا داع لإ انلسرأ وو

 ىلإ مهوعدي «مالسلا هيلع كاَوُه بسلا يف ماال
 . ضرألا يف نايغطلاو كرشلا نع مهاهنيو ؛ديحوتلا

 لآ رب لإ ْنِي کک اَم ہل أ أودبعأ مومي : مهل لا ف

 ملف هيلع متنأ ام ىلع متمقأ نإ «هباذعو هطخس دوف

 .اوداقنا الو اوبيجتسي

 نيدار ومو نم اورفك تا الملا لق ف

 ر

 نا رع عزت
 حرم كنئطظنل اًنِإَو َةَهاَفَس 4 کدر $ ةأر يف نيحداق

 ىلع بلغيو ءديشر ريغ اًهيفس الإ كارن ام : يأ *تيِنَكلأ
 ش .نيبذاكلا ةلمج نم كنأ اننظ

 ثيح «مهامع مكحتساو «ةقيقحلا مهيلع تبلقنا دقو

 N و ا ا ا او

 .نوبذاكلا ءاّمح ء ءاهفسلا مهنإف «هنع

 ءراكنالاو درلاب قحلا قحأ لباق نمم مظعأ هفس يأو

 هبلاقو هبلق داقناو ءءاحصنلاو نيدشرملل دايقنالا نع ربكتو

 نم دبعف ءاهعضوم ريغ يف ةدابعلا عضوو «ديرم ناطيش لكل

 . ؟راجحألاو راجشألا نم اًئيش هنع ينغي ال

 )١( ةلماك تايآلا بتك «ب ىف .



 نماثلا ءزحلا

 هللا ىلإ رومألا هذه بسن نم بذك نم غلبأ بذك يأو
 . ؟ىلاعت

 وه لب «هوجولا نم هجوب «ٌةَعاَمَس ىب سیل روق ل

 ٠ كيلا ير ني لوس نككلَوم ديشرلا دشرملا لوسرلا
 . يا عا کل ااو نر ٍتللسر مكي

 ةعاطو «دايقنالاو لوبقلاب كلذ اوقلتت نأ مكيلع بجاولاف

 .دابعلا بر

 کز دكت ل لع رکی ني رکو کاج نآ رش وال
 لسرأ هللا نأ وهو هن بس نا وعل ا ا

 ءمكحلاصم هيف امب مكركذي ءهرمأ نوفرعت مكنم الجر مكيلإ

 بجعت كلذ نم متبجعتف ءمكل عفنلا هيف ام ىلع مكثحيو

 . نيركنملا

 :يأ و موق دعب ن َهَقَلُخ ْمُكَلَمَج
 مكلعجو «ضرألا يف مكل نكم ذإ «هوركشاو مكبر اودمحاو

 هللا مهكلهأف «ءلسرلا اوبذك نيذلا ةكلاهلا ممألا نوفلخت

 ىلع اوميقت نأ اورذحاو «نولمعت فيك رظنيل «مكاقبأو
 . مهباصأ ام مكبيصيف ءاوماقأ امك بيذكتلا

 نأ يهو ءاهب مكصخ يتلا «مكيلع هللا ةمعن اوركذا «وإ»

 ةدشو ءماسجألا ربكو «ةوقلا يف 4ًةلَعَصَب ِقلَسْلا يف ْمُكَداَرظ

 هيدايأو ءةعساولا همعن :يأ هلأ لاء ورڪ شطبلا

 اهقح ءادأو ءاهركشب اهومتركذ اذإ كرل ةرركتملا

 «بوهرملا نم نوجنتو «بولطملاب نوزوفت : يأ 0

 فصو مهل ركذو ءديحوتلاب مهرمأو «مهركذو «مهظعوف
 ذخأ امك هللا مهذخأي نأ مهرذحو «نيمأ حصان هنأو ءهسفن

 ملف «مهيلإ قازرألا راردإو مهيلع هللا معن مهركذو ءمهلبق نم

 .اوباجتسا الو ءاوداقني

 نم مهنأ هل نيربخمو «هتوعد نم نيبجعتم اولا ف
00 

 ناك ام َرَدَتَو مد هَل َدْبَعَتِل اََئَمِأ# : هرعت نأ لاحملا

 بجوأ وه يذلا رمألا اولعج ءهللا مهحبق 3 انْواَماَ دیم

 ءاهب نوْضَراَعُي ال يتلا رومألا نم رومألا لمكأو «تابجاولا

 نم «نولاضلا ءابآلا هيلع ام اومدقف «مهءابآ هيلع اودجو ام

 ديحوت نم «لسرلا هيلإ تعد ام ىلع «مانصألا ةدابعو كرشلا
 اَمي ااف :اولاقو «مهیبن اوبذكو هل كيرش ال هدحو هللا

 ىلع مهنم حاتفتسا اذهو 4َنيِقِددَملا ّنِع َتنُك نإ ادي

 کير ني مڪي حقو ڏنل :مالسلا هيلع دوه مهل لاقف
 هع ع دج وز
 تدقعنا دف هنإف .هعوقو نم دب ال ئا 4 طعو سجر

ai 

۳1 

 ءيش ال يهو ٬ةهلآ

 ٠١-۷۲ :تايآلا «فارعألا ةروس ريسفت -۷

 7 وانت 5 ههنا 1
 ا ربع © ا اکا نر بكسر ڪا

 ر نل مک لر لع مکي نير ڪو هک هاج نأ
 gab اوركدأو

 خلک کاک اء وكدا هطبصَبَقْلَسْلا ف
 دل انئَقِحآاَولاَق 9 ٠

 وددت مم تامين ااا دمي
 57 هبه اس رود
 ت ورک

 1 ورع سي

 O) 5 TEEكرا 0
 

e 
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 تويز نك ووا أراك
2-7 

 نق طولت سلا ٠
 ر 5-0

 ةقانوزده بر
 ع

 مکر نفر

 ر نم مڪي قو ده لاَ 9
 س

 2 رو ر 2 رص

AS 

 فيك : يأ 4 مكاو ٌرَْلأ ارمْيَمس واما تف قيل
 اهومتيمس مانصأ ىلعو ءاهل قئاقح ال ءرومأ ىلع نولداجت

 ّلَرَت الو ةرذ لاقثم الو ءاهيف ةيهلالا نم
 اهب هللا | لزنأل ةحيحص تناك ول اهنإف «ْنَطْلُس نِ اهب هَ

 . اًناطلس

 بولطم نم ام هنإف ءاهنالطب ىلع ليلد هل هلازنإ مدعف

 نم اهيف هللا نيب دقو الإ - رابكلا رومألا اًصوصخو - دوصقمو
 .هعم ىفخت ال ام ناطلسلا نمو ءاهيلع لدي ام ججحلا

 نإ هب مكتدعو يذلا باقعلا نم مكب عقي ام أرنا

 نم راظتنا «نيراظتنالا نيب قرفو #َنِرظَنَسْلا ني مُكحَعَم
 «باوثلاو رصنلا هللا نم وجري نمو .باقعلا عوقو ىشخي

 . نيقيرفلا نيب هللا حتف اذهلو
 مَ معمق اونمآ © نيز أوه اًدوه : : يأ < هک ةا : لاقف

 هب نولاني اًببس مهناميإ لعجو «ناميالل مهاده يذلا هنإف اي
EEG 

 مهانلصأتسا :يأ 4 ناب اود َنِدَلا َراَد اطر

 مهيلع هللا طلسو ءاّدحأ مهنم قبي مل يذلا ديدشلا باذعلاب

 مخ 2 ور



 نماثلا ءزجلا

 ميمرلاك هتلعج الإ هيلع تتأ ءيش نم رذت ام «ميقعلا حيرلا

 ةبقاع ناك فيك رظناف مهنكاسم الإ ىري ال اوحبصأف اوكلهأف

 ءاهل اوداقني ملف ءججحلا مهيلع تميقأ نيذلا نيرذنملا

 «يزخلاو «كالهلا مهتبقاع ناكف اونمؤي ملف «ناميالاب اورمأو

 . ةحيضفلاو

 ميم اورَتك اداع نإ آلآ ِّدَميْلا ميو نعل ايدل هذه ىف اسير
 . © دوه موق اعل ادب الأ

 اا امو اياپ اوَدَك يل َراَد اَنعَطَكَول : انه لاقو
 ءدانعلاو بيذكتلا مهفصو لب «هوجولا نم هجوب تيمم
 .داسفلاو ربكلا مهتعنو

 رخآ ىلإ الص مها دونت لیا (۷۹-۷۳)

 ةفورعملا ةليبقلا 4ِدوُمَت لإ انلسرأ و :يأ . ”مهتصق
 ءزاجحلا ضرأ نم هلوح امو رجحلا نونكسي اوناك نيذلا

 . برعلا ةريزجو
 مهوعدي اين علص ْمُهاَحَأل مهيلإ هللا لسرأ

 .ديدنتلاو كرشلا نع مهاهنيو «ديحوتلاو

 ل قوما ر ولا ی اهلل اوا رو لاق ف
 رمألا :نيلسرملا نم هناوخإ ةوعد سنج نم مالسلاو ةالصلا

 . . هللا ريغ هلإ دابعلل سيل هنأ نايبو « هللا ةدابعب

 AEE نع هنا حلاك
 ءاهيلع سانلا ردقي ال ءةيوامس ةيآ الإ نوكت ال يتلا تاداعلا

 ةقان هذه : يأ هياء مُكحَل هنأ ُهَقاَن وزه :هلوقب اهرسف مث

 اهيف مكل «فيرشت ةفاضإ ىلاعت هللا ىلإ اهتفاضال ةلضاف ةفيرش
 . ةميظع ةيآ

 اوو

 ناميالا ىلإ

e وح 

 و برش اف :هلوق يف ةيآلا هجو ركذ دقو
 رثبب ةفورعملا يهو «ةريبك رثب مهدنع ناكو روم

 نم نبللا نوبرشيو ءاهبرشت موي ةقانلل «ةقانلاو مه اهنوبوانتي
 . مهنع ةقانلا ردصتو ءاهنودري موي مهلو ءاهعرض

 نق لڪ اورد : مالسلا هيلع حلاص مهيبن مهل لاقو

 وسب ۾ اَهوُسَمَت الر ءيش اهتتوؤم نم مكيلع الف ون ضر

 .4 كيل ادع دما وف هريغ وأ رقعب يأ

 اهب نوعتمتت ضرألا يف افلح َمُكَلَمَج ْذِإ اوركذاو»
 هللا مهكلهأ نيذلا «داع دعب نم مكبلاطم نوكردتو

 نكم :يأ ضال يف مڪو مهدعب نم ءافلخ مكلعجو

 نوديرت ام ىلإ ةلصوملا بابسألا مكل لهسو ءاهيف مكل
 . نوغتبتو

 ىتلا ةلهسلا ىضارألا : يأ اوصف اهِلوُهْس نم تود

 ةا الار الا روتمتلا'اهف نرخ كاجو تسل

 مو برش

 «ةقانلا

r۲ ۷ 3 ۷۳-۷۹ :تايآلا «فارعألا ةروس 

elaام عم  

 نم «نآلا ىلإ دهاشم وه امك 3 وس لاَبجْلا نونو

 ءاهوحنو رجحلاو نكاسملا نم 0 يف يتلا مهلامعأ

 .لابجلا تيقب ام ةيقاب يهو

 لضفلا نم مكلوخ امو ءهمعن : يأ كوش لاء اركان

 ال : يأ # َنِدِسْفُم ضّرألا ف ْاَوَئَعَت الَو# .ةوقلاو قزرلاو

 رايدلا عدت يصاعملا نإف «يصاعملاو داسفلاب ضرألا اوبرخت

 مهنكاسم تقبأو «مهنم مهرايد تلخأ دقو «عقالب ةرماعلا

 محب هجو

 ءاسؤرلا :يأ «ء4يوق ني بَ رَ الملا کا

 املو يأوفيضنسأ َيِلِل» قحلا نع اوربكت نيذلا «فارشألاو

 مم َنَماَء نمل اولاق م مهلك رس نوفعضتسملا ناك

 م قداص وهأ :يأ دَر ن لاس م ا را توما

 . ؟بذاك

 نم 4# تريم هب َلْسرأ اب الو :نوفعضتسملا لاقف

 .هيهنو هرمأو «هنع ربخلاو « هللا ديحوت

 تورك و مشاء هاي اَنإ کسا تیا لال
 . ءافعضلا هل داقنا يذلا قحلل اوداقني ال نأ ربكلا مهلمح

 نأ ءءوسب اهوسم نإ مهدعوت يتلا 4قال أورقعفإ#

 ءهنع اوسق : يأ 4 َمِهْيَر تأ ْنَع اوتو ميلأ باذع مهبيصي
 «ديدشلا باذعلا هقاذأ هنع اتع نم يذلا هرمأ نع اوربكتساو

 . مهريغب لحي مل ام لاكنلا نم مهب هللا لحأ «مرج ال

 هل نيزجعم « هللا ىلع نيئرجتم لاعفألا هذه عم أولاد

 امي ايم حصي :اهب نيرختفم لب ءاولعف امب نيلابم ريغ
 يف اوُعَتَمَت# :لاقف باذعلا نم نيقداصلا نم تنك نإ ادي

 . 4 بوذكم ريع دعو تلاد مايا هل ْمُكحِراَ
 مهبكر ىلع 4َنِمَْج ْمِِراَد يف أوُحَبَصأَد ةََجَرلأ مهند #

 ار

 مهب هللا لحأ نيح ماسلا هيلع حلاص ع لوف

 مهكلهأ امدعب ءاّباتعو اًخيبوت ءمهل اًبطاخم لاتو باذعلا
Nا ا نبيع يي  

 : يأ کک تح منو ير لاسر | دقل وقتي # : هللا

 ىلع تصرحو هب مكتغلبأ دق «مكيلإ هب هللا ينلسرأ ام عيمج

 نيدلاو « ميقتسملا طارصلا راس ىف ا «مکتیاده

 ء«ءاحصنلا لوق متددر لب 4 سیکل نو ر نکو # ميوقلا

 . ميجر ناطيش لك متعطأو

 ءةصقلا هذه يف نوركذي نيرسفملا نم اًريثك نأ ملعاو

 ىلع اهوحرتقا ءاسلم ءامص ةرخص نم تجرخ دق ةقانلا

 )١( ةلماك تايآلا بتك ءب ىف .



 نماثلا ءزحلا

 مهو ةقانلا تجرخف «لماحلا ضخمت تضخمت اهنأو «حلاص

 «تايغر ثالث ىغر ءاهورقع نيح اًليصف اهل نأو «نورظني
 لاق مالسلا هيلع اًحلاص نأو ءهيف لخدو ءلبجلا هل قلفناو

 نم لوألا مويلا يف اوحبصت نأ مكب باذعلا لوزن ةيآ :مهل

 «ةرمحم :يناثلا مويلاو «ةرفصم مكهوجوو ةثالثلا مايألا

 .لاق امك ناكف «ةدوسم :ثلاثلاو

 ريسفت يف اهلقن يغبني ال يتلا تايليئارسالا نم اذه لكو

 نم هجوب اهنم ءيش ىلع لدي ام نآرقلا يف سيلو هللا باتك
 نم اهيف نأل «ىلاعت هللا اهركذل ةحيحص تناك ول لب «هوجولا

 ىتح .«هركذ عديو «ىلاعت هلمهي ال ام تايآلاو ربعلاو بئاجعلا

 هذه ضعب بذكي نآرقلا لب «هلقنب قثوي ال نم قيرط نم يتأي
 هت مراد يف وعم :مهل لاق اخلاص نإف «تاروكذملا

 هنإف ءاَّدج ريصقلا تقولا اذهب اوذذلتو اومعنت :يأ ماي

 . اذه ىوس ةذللاو عاتملا نم مكل سيل

 ركذو «باذعلا عوقو مهيبن مهدعو نمل عتمتو ةذل يأو

 مهمعي هجو ىلع ءاّمويف اًموي تعقوف «هتامدقم عوقو مهل
 نم اهدادوساو اهرارفصاو مههوجو رارمحا] مهلمشيو

 , [باذعلا
 .؟هل داضمو «نآرقلل ضقانم الإ اذه له

 .هاوس ام نع «ةيادهلاو ةيافكلا

 باتك ضقاني ال امم ی هللا لوسر نع ءيش حص ول معن

 امو# هعابتاب نآرقلا رمأ امم وهو «نيعلاو سأرلا هللا
 AR رع سب ل و عع

 امو هوذ خف لوسرلا

 هيف «نآرقلاف

 ور و وحس

 . أوه نع م

 رابخألاب هللا باتك ريسفت زوجي ال هنأ مدقت دقو

 ال يتلا رومألاب مهنع ةياورلا زيوجت ىلع ولو «ةيليئارسالا

 ال رومأ كلتو «ةينيقي هللا باتك يناعم نإف ءاهبذكب مزجي

 .امهقافتا نكمي الف .بذكت الو قدصت

 مَفَبَس ام َهَمِحَمْلا أا ءوِمّْوَقِل لاق ْذِإ طوول (4-80)

 ركذا 4و :يأ . ”ةصقلا رخآ ىلإ 4َِبّلْمْلا ب ٍدَحَأ ني اپ
 «هموق ىلإ هانلسرأ ذإ «مالسلاو ةالصلا هيلع اطول اندبع
 ام يتلا «ةشحافلا نع مهاهنيو «هدحو هللا ةدابعب مهرمأي

 : يأ َةَّمِحَسْلا وأى :لاقف < «نيملاعلا نم دحأ اهب مهقبس

 تقرغتسا نأ ىلإ - ةعانشلاو مظعلا يف - تغلب يتلا ةلصخلا

 . شحفلا عاونأ

 نم ةشحاف اهنوكف *َنيِمَلَمْلا هني ٍدَحَأ نم اي ْمُكَقِبَس ام
 نمل اهونسو ءاهوركتباو ءاهوعدتبا مهنوكو «ءايشألا عنشأ

 . اًضيأ نوكي ام عنشأ نم <« مهدعب

 تود نم وش َلاَجِيلَ نوال ڪت © : هلوقب اهني مث
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 ل قاوم 1۰ ل <
 مڪو و واڪ دعم هآ a ل ةااوركص دال

 هع ص هس ص

 0 PEE روسنا PN ود خلت ٍضْرَألا ف ا

 َلاَبِحْلآ 0 ٠
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 کالا سس 1

 1 اصب اَقَوَمِهّيَرِرْمأ

 11111111 مهن دخا 63 َنيَِسْرَمْلآ
 5303 2 ادق وے

 دقل ووه A | نیمثدج

 تحولا غال کیلو كَل تح َقَرَدلاَسِر ا

 E وقل لاق داصولو 69 ٠
 نع مص اس زور ء رج“ ولا

 لاجل نوتات مكن کک رحنا
 0 69 توفر وک kK هل هيأ س2

 ود نم هوش

 رابدأ ىلع نولبقتو «ةرطفلاو ةوهشلل قفاوملا عتمتسملا نهيفو

 لحم «ثبخلاو ةعانشلا يف نوكي ام ةياغ يه يتلا «لاجرلا

 اًلضف اهركذ نم ىيحتسي يتلا «ثابخألاو ناتنألا هنم جرخت

 . اهبرقو اهتسمالم نع

 هللا هدح امل نوزواجتم :يأ 0 موق مسا لب#

 E ردو a سانا مهن مير

 ادا زيرعلا هاب أوم نأ ل مني أمت مول
 يأ *َنِيِرَمْلا تم تاك متارا الإ هاو هنا

 00 لاف اليل هلهأب يرسي نأ هللا هرمأ «نيبذعملا نيقابلا

 . مهباصأ ام اهباصأ هتأرما الإ «مهب ىرسف هر

 نم ةديدش ةراح ةراجح :يأ «ارطم مِهِتلَع اًنرطمأَو»

 2 ا

 َةَيلَع تاک فيَ زرظنأَت# اهلفاس اهيلاع هللا أ لعجو « ليجس

 )١( ةلماك تايآلا دروأ ءب يف (۲) .ب شماه نم ةدايز .



 نماثلا ءزجلا

 . مئادلا يزخلاو كالهلا *َتيِبِرْجُمْل
 ةصقلا رخآ ىلإ اش مه اأ نم للو (18-40)

 يف مال نيدمب ا ةليبقلا ىلإ انلسرأ #و# :يأ
 هل كيرش ال هدحو هللا ةدابع ىلإ مهوعدي اشا بسللا

 سانلا اوسخبي ال نأو ءنازيملاو لايكملا ءافيإب مهرمأيو

 نم راثكالاب «نيدسفم ضرألا يف اوثعي ال نأو .مهءايشأ
 دعب ٍضْرأْلا فف اوُدِسَفُن الر :لاق اذهلو «يصاعملا لمع
 كرت نإف :4تينمؤُت رشڪ نإ مک ر ْمْكِلَد ًاهِحلْصِ
 نم «دبعلل عفنأو ءريخ هيلإ اًبرقتو هللا رمأل اًلاثتما يصاعملا
 .راثلا باذعو «رابجلا طخسل بجوملا اهباكترا

 نم قيرط :يأ «ِطّرِم لكِ سانلل «ُاوُدْعَفَن الو

 © َنوُدِعون##َو اهنم سانلا نورذحت ءاهكولس رثكي يتلا قرطلا

 هب ءادتهالا دارأ نم ولأ ٍليبس نَع تودو اهكلس نم

E ERKيوم“ كرك  

 . مكئاوهأل اًعابتا اهنوليمتو
 ميظعتلاو مارتحالا مكريغ ىلعو مكيلع بجاولا ناك دقو

 رادو «هتاضرم ىلإ اهوكلسيل هدابعل هللا اهبصن يتلا ليبسلل

 ءاهترصنل نودصتو ءةمحر مظعأ اهب مهمحرو «هتمارك

 ءاهقيرط عاطق متن نأ اونوكت نأ ال ءاهنع بذلاو ءاهيلإ ةوعدلاو

 هلل ةداحمو «هللا ةمعنل رفك اذه نإف ءاهنع سانلا نيداصلا

 ن ءةلئام اهلدعأو قرطلا موقأ لعجو
 ڪک يت رك #5 مكيلع هللا ةمعن 4و ذاو»

 ةحصلاو .لسنلاو «تاجوزلا نم مكيلع معنأ امب مكامن : يأ

 «مكل ةللقملا ضارمألا نم ضارمأ وأ ءابوب مكالتبا ام هنأو

 لب «ضرألا يف مكقرف الو مكحاتجي اودع مكيلع طلس الو

 . لسنلا ةرثك رثكو «قازرألا راردإو «مكعامتجاب مكيلع معنأ

 نودجت ال مكنإف 4َيِدِسْئُمْلأ َةَبِتاَع ةع تاک تک اوٌرظناو#

 ةشحولا الإ مهعوبر يف الو e الإ مهعومج يف
 ايندلا هذه يف اوعبتأ لب ءاّنسح اًركذ اوثروي ملو «تاتبنالاو

 . ةحيضفو اًيزخ دشأ ةمايقلا مويو «ةنعل

 دب تلر ىلا وماء خصب هبط ناک نیرو

 هلآ مکن ٌّقَح ورضا مهنم روهمجلا مهو 4يز رل ةياطو
 ىلع ةبوقعلا عقويو «قحملا رصنيف ريكا ريح وهو اَب
 . لطبملا

 «فارشألا مهو 4هِمرَف تي بكا برا الملا لاقل
 املف «مهتاذلب اوهلو «مهءاوهأ اوعبتا نيذلا ءمهنم ءاربكلاو

 فودر «ةئيدرلا مهئاوهأل قفاوم ريغ هوأرو «قحلا مهاتأ

 نينمؤملا نم هعم نمو «بيعش مهيبنل اولاقف «هنع اوربكتساو
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 OE ري ادب ا موت طيب

 0 0 ا

 ا تيكر طا ارم
 | , 0 أ تدمر

 ٠ تات ن اج يع ولن ڪام
2 

 0 0070006 ل

 ظ أوُسَحْبالَو تاريمْلاو ليڪا اوف

 تب ضل ا[فاوُدِسَفُت اومه ءاَيَشأ ساحل

 نيم نڪ نإ كلَ مُكحِلَ 0
 8 َنوُدِعْون طر لڪ اودع قالو 9

eاغا و ا  
 | ًاورظن او ےک ڪک کيد ننڪاورڪ ڏار

 0 كي كور راو أ ةع ت اک
 ےس

 ا 22 و

 اوفواف مڪر

 تے مس 527

 امرا ةمياطو وب تلر ئاب انماء مكحنَم

 8 : ٌقَحأ ور )تیک رسو رو 2011186 هه أ اور ر
 2 عسر ع زم روس ع يا 2 52

 وأ اتي ني َكَعَم أونا َنِذَلاَو بشي كرل # : نيفعضتسمل

 ءقحلا ةلباقم يف ةيعبسلا مهتوق اولمعتسا ايي يف نوَ
 اوعبتاو ءاوعار امنإو ءاقح الو ءةمذ الو ءاّنيد اوعاري ملو

 لوقلا اذه ىلع مهتلد يتلا ةهيفسلا مهلوقعو «مهءاوهأ

 وأ اننيد ىلإ كعم نمو تنأ عجرت نأ امإ :اولاقف .دسافلا

 . انتيرق نم مكنجرخنل
 يف اًعماط مهوعدي ناك مالسلاو ةالصلا هيلع «بيعش» ف

 مل نإ هودعوت ىتح «مهرش نم ملسي مل نآلاو «مهناميإ
 . مهنم هب قحأ هعم نمو وه يذلا ءهنطو نع ءالجلاب مهعباتي

 نم اًبجعتم مالسلاو ةالصلا هيلع بيعش مهل 4لا ف
 مكتلمو مكنيد ىلع مكعباتنأ : يأ «َنيِهِرَك اك ووا :مهلوق

 اهيلإ ىعدي امنإف ءاهنالطبب انملعل اهل نيهراك انك ولو «ةلطابلا

 ىلع عينشتلاو ءاهنع يهنلاب نلعي نم امأ ءاهيف ةبغر عون هل نم
 0 بكف اهعبتا نم

 هلأ اتص ذا ذإ دب مُكَلِم ىف اتع نِ ايک هلآ ىلع اترا دم

 .ةلماك تايآلا دروأ «ب ىف )١(



 عساتلا ءزجلا

 ع يع

 هللا اناجن امدعب اهيلإ اندع نإ اننأ ءانيلع اودهشا :يأ اني

 ١ ىلع نورتفم نوبذاك اننأ ءاهرش نم انذقنأو ءاهنم

 ءاّكيرش هلل لعج نمم ءارتفا مظعأ ال هنأ ملعن اننإف «بذكلا

 الو اًدلو ذختي مل يذلا ءدمصلا درفلا ءدحألا دحاولا وهو

 . كلملا يف اكيرش الو ؛ةبحاص

 دوعن نأ انلثم ىلع عنتمي : يأ هيف ٌدوُمَت نأ اأ د امو

 نم مالسلاو ةالصلا هيلع مهسيآف «لاحملا نم اذه نإف اهيف

 ءاهل نوهراك مهنأ ةهج نم «ةددعتم هوجو نم مهقفاوي هنوك
 مه ام لعج هنأ ةهج نمو «كرشلا نم هيلع مه امل نوضغبم

 .نوبذاك مهنإف ءهعم نمو مهعبتا نإ هنأ مهدهشأو «اًيذك هيلع

 . اهنم هللا مهذقنأ ذإ مهيلع هللا ةنمب مهفارتعا : اهنمو

 نم - هللا مهاده امدعب - اهيف مهدوع نأ :اهنمو

 نم مهبولق يف امو «ةنهارلا مهتلاح ىلإ رظنلاب «تالاحملا

 ءهدحو هلالا هنأو ءةيدوبعلاب هل فارتعالاو «ىلاعت هللا ميظعت

 ةهلآ نأو ءهل كيرش ال هدحو هل الإ ةدابعلا يغبنت ال يذلا

 .لاحملا لحمأو «لطابلا لطبأ نيكرشملا

 «لطابلاو قحلا اهب نوفرعي لوقعب مهيلع َّنم هللا نإ ثيحو

 .لالضلاو ىدهلاو
 يف ةذفانلا هتدارإو «هللا ةئيشم ىلإ رظنلا ثيح نم امأو

 «بابسألا ترتاوت ولو ءاهنع دحأل جورخ ال يتلا هقلخ

 مهنأ مهسفنأ ىلع 00-0 ال مهنإف .2ىوقلا تقفاوتو

 دوعن نأ ال ُنْوْكَي امو# ینثتسا اذهلو «هنوكرتي وأ اًئيش نولعفيس
 د وسم يأ 4 اني هلآ هب نأ لإ ابف

 یس یک ای حسو دقو «هتمكحو هملعل ةعباتلا هتئيشم نع

 . هيلع مهربدي امو دابعلل حلصي ام ملعيف الع
 طارصلا ىلع انتبثيس هنأ اندمتعا :يأ * الكوت هلأ لعل

 نم نإف « ميحجلا قرط عيمج نم انمصعي نأو « ميقتسملا

 .هايندو هنيد رمأ هل رسيو ءهافك هللا ىلع لكوت

 مولظملا رصنا :يأ *ّقَحْلاب ايوه نو انسب حسف اترا

 ريخ َتأَو# قحلل دناعملا ملاظلا ىلع «قحلا بحاصو

 :ناعون هدابعل ىلاعت هحتفو ییا

 «لالضلا نم ىدهلاو «لطابلا نم قحلا نييبتب ملعلا حتف

 .هنع فرحنم وه نمم « طارصلا ىلع نيميقتسملا نم وه نمو

 ىلع ةبوقعلا عاقيإو ءازجلاب هحتف :يناثلا عونلاو
 .نيحلاصلل ماركالاو ةاجنلاو «نيملاظلا

 نأو «لدعلاو قحلاب مهموق نيبو مهنيب حتفي نأ هللا اولأسف

 .نيقيرفلا نيب الصاف نوكي ام «هربعو هتايا نم مهيري
 :بيعش عابتا نع نيرذحم ويو نم اورم نَا لن لو
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 0 َواوَمع ىح کسا ِةحدَسلاَن كَم الدب

 69 هرم امو هب مه دحل او رل بَ

 مهسفنأ مهل تلوس ام اذه 4َتوُريَل اإ رد اش مع نیل

 نأ اوردي ملو «ىدهلاو دشرلا عابتا يف ءاقشلاو ةراسخلا نأ

 لالضلا نم هيلع مه ام موزل يف ءةراسخلا لك ةراسخلا

 .لاكتلا مهب عقو نيح كلذ اوملع دقو «لالضالاو

 ىف وحبا ةديدشلا ةلزلزلا : يأ ا مهند

 . نيدماه «نيتيم ىعرص : يأ كيج َمِهراَ
 اني ل نك يش ا ودك نزلا : مهلاح اًيعان ىلاعت لاق

 يف اوعتمت ام مهنأكو «مهرايد يف اوماقأ ام مهنأك : يأ هاه

 حراسم يف اونغ الو ءاهلالظ يف اوئيفت الو ءاهتاصرع

 اة نيح ءاهراجشأ رامث نم اولكأ الو ءاهراهنأ

 رقتسم ىلإ «تاذللاو بعللاو وهللا دروم نم مهلقتف «باذعلا

 تیل :لاق اذهلو «تاكردلاو باقعلاو ءاقشلاو نزحلا

 ؛مهيف روصحم راسخلا :يأ # ترسل مه أوناك ايس اوَدَك

 كلذ الأ ءةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأو مهنيد اورسخ مهنأل

 نإ اش تا نإ :مهل اولاق نم ال «نيبملا نارسخلا وه

 ا
 اينو



 عساتلا ءزجلا

 . توسل ل
 مالسلاو ةالصلا هيلع بيعش مهيبن مهنع ىلوت اوكله نيحف

 َدَقَل وقلي :مهتوم دعب اًبطاخمو اًحبومو اًبتاعم لاو

 تغلب ىتح اهتنيبو «مكيلإ اهتلصوأ : يأ 4قر تكسر مكت
 مكتدئفأ تطلاخو «هيلإ لصت نأ نكمي ام ىصقأ مكنم

 لب «يداشرال متدقنا الو يحصن اولبقت ملف مُک تح حشو

 محو حابب
 نع اا فين یا تیک رو لع کو

 قيلي الو «هولبقي ملو «هودرف ريخلا مهاتأ ؟مهيف ريخ ال موق
 حرفي لب «مهيلع نزحي نأ نيقيقح ريغ ءالؤهف ءرشلا الإ مهب

 «ةحيضفلاو يزخلا نم مهللا كب اًذايعف ءمهقحمو مهكالهإب

 حصن أ مهنم أربتي ةلاح ىلإ اولصي نأ نم غلبأ ةبوقعو ءاقش يأو

 . ؟مهل قلخلا

 اًهلمأ اذ ملأ 3 د نم رف ىف اَنْلَسَيَأ امو (43:944)

 ةَ ةَ هَل َناَكَم دب 0 نوعی 1 ِءاَرَّصلاَو اسابا

 و ن مهدت لاو ارسل اتءابا سَم دم اواو اوقع اوقع ىح

 يس نم رَ ىف السر اموال :ىلاعت لوقي درشي ال

 E ا ا ولا
 ءرقفلاب : يأ وَرَصأو سالا هللا مهالتبا الإ ءهل اوداقني

 . ايالبلا عاونأو «ضرملاو

 ىلإ اوعرضتف مهسوفن تعضخأ «مهتباصأ اذإ 4 لعل

 . قحلل اوناكتساو هللا

 رمتساو ءمهيف دفي مل اذإ 4مل
 «قازرألا مهيلع ردا 4(ةََسْلْك ةَعَسلا َنَكَم الدب مهنايغط

 . ءالبلا مهنع عفرو «مهنادبأ ىفاعو

 يف اوطسبناو مهقازرأ ترثكو ءاورثك :يأ 4أوفَع قحا
 دَق اولاَقَر ءالبلا نم مهيلع رم ام اوسنو «هلضفو هللا ةمعن

 لزت مل «ةيراج ةداع هذه :يأ *4هَّيَسلاَو ارضا اهب تس

 ةراتو ءارس يف نونوكي ةرات «نيقحاللاو نيلوألا يف ةدوجوم

 تابلقت بسح ىلع « حرت يف ةرمو « حرف يف ةراتو «ءارض يف

 ةظعوملل تنل اهنأ اوبسحو «مايألا لوادتو «نامزلا

 .ريكنلاو جاردتسالل الو «ريكذتلاو

 ام رسأ ايندلا تناكو «ءاوتوأ امب اوحرفو ءاوطبتغا اذإ ىتح

 مل : يأ درع ال مهو ُهَنْكبا8 باذعلاب مهانذخأ «مهيلإ تناك

 مهاتآ ام ىلع نورداق مهنأ اوّنَظو «لاب ىلع كالهلا مهل رطخي

11 

 دادزاو «مهرابکتسا

 مع خم هكا وقتاو أوُبماَح ىرشلا لها نأ وَلَو# (44-95)
 ناڪ اب مُهَكْدَسََم دک نكلو ٍضرأْلاو كَسيلا ني ِتَكَرَب

 94-49 :تايآلا فارعآألا ةروس ريسفت -۷ ۳٦

 ل طرقا

 وع ا

 ر

r ا 
 ا 9 سوو ع ع و ر ر وع

 ١ نمايالفهللاركحماونم 16 را

 . يدل َمْيَدلَوأ ©) َتوُرِسَخْلاْمْومْلأ
 | ا اَول نأ اهِلْهَأ دعب نم ضر تور
 1 ت OK 9 کک هم هبولق لع عَبطتَو مهيدي

 2ا كك ضقت رمل كلت ١

 ظ 0
 | اكدوا رڪ ]ايو عا هلآ مبطي کال

 ا و r جرم ع > ںی
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 € نيدسفمل AE ع ا وملظف
 ےہ ے2 س صر

 09 هكا داق سر ف نوعي یوم لاقو

 ور م

  6 Eنومي مهو املي اتشاب ا نأ کرل لَهَا ناتا 0

 اوُنِمأَفَأ © نومي هَ ص انشأ“ مهي هاي نأ ئرقْلا لهأ نما

 ركذ امل «َنوُرِيَكْلا ُمرَمْلا الإ هلآ رم ذئب 9 قا ركضت
 ءاًراذنإو ةظعوم ءارضلاب نولتبي لسرلل نيبذكملا نأ ىلاعت

 اونمآ ول ىرقلا لهآ نأ ركذ ءاّركمو اًجاردتسا ءارسلابو

 هللا ىوقت اولمعتساو «لامعألا هتقدص اًقداص اًناميإ مهبولقب

 مهيلع حتفل هللا مّرح ام عيمج كرتب ءاتطابو اًرهاظ ىلاعت

 ؛اًراردم مهيلع ءامسلا لسرأف «ضرألاو ءامسلا تاكرب

 ف «مهمئاهب شيعتو «نوشيعي هب ام ضرألا نم مهل تبنأو
 دك الو «بعت الو ءانع ريغ نم «قزر رزغأو «شيع بصخأ

 ملا

 و تع نعي كيج

 ذاك اپ ب مهتذخأاف# اوقتيو اونمؤي مل مهنكلو .بصن الو

 ةرثكو «تاكربلا عزنو ءايالبلاو تابوقعلاب .4َنوُبِْكَي
 عيمجب مهذخاو ولف الإو «مهلامعأ ءازج ضعب يهو «تافآلا

Eنادم اقره ىلع هل  

 مقيد سالا ىا ْتّبَسُك اَمِي رو ريل يف ُداَسَْلا رھظ#
 . 4 نوي ملل اوله ىلا ب

1 e 

 نأ قايسلا ةنيرقب ءةبذكملا :يأ «رْْلا ُلَهَأ َنِم



 عساتلا ءزجلا

 يف :يأ نومي مهر ايب ديدشلا انباذع : يأ ه؟اَنْسَأَب ا

 : مهتحارو * مهترغو « عهتافغ
 هنت ع قش EA هرقل لأ 11

 ,هبابسأ اولعف دق مهو كلذ نم مهنمؤي ءيش يأ :يأ

 ! ؟كالهلا هضعب بجوي ام «ةميظعلا مئارجلا نم اوبكتراو

 ال ثيح نم مهجردتسي ثيح هنأ ٌركحَم امانا
 الإ هلآ رم ناي الق# نيتم هديك نإ «مهل يلميو «نوملعي
 قدصي مل “وهف هللا باذع نم نمأ نم نإف (دورِسَحْلا ُمْوَْل

 .ناميالا ةقيقح لسرلاب نمآ الو «لامعألا ىلع ءازجلاب

 دبعلا نأ ىلع « غيلبلا فيوختلا نم اهيف ةميركلا ةيآلا هذهو
 .ناميالا نم هعم ام ىلع «اتمآ نوكي نأ هل يغبني ال

 نم هعم ام بلست ةيلبب ىلتبي نأ الجو اًقئاخ لازي ال لب
 تبث بولقلا بلقم اي» :هلوقب اًيعاد لازي ال نأو «ناميالا

 نم هصلخي ببس لك يف ىعسيو لمعي نأو ««كنيد ىلع يبلق
 ام لاحلا هب تغلب ولو - دبعلا نإف «نتفلا عوقو دنع رشلا

 . ةمالسلا نم نيقي ىلع سيلف - تغلب
 ٍدَنَب نم َضْرَأْلا توري َنيِدَلِل ده لوا (١٠؟-١٠)

 و رر مر رح تي ول و رنا 0204 5 + 54

 . عطر هيدي مهس ءا و نأ امی
 2 د هد ر سر e يرعب A ورم

 مهلسر مهن ءاج دقلو اهيابنأ نم كع صقن ىرقلا كلي ١ توعمس
 ت ےس و Ar هر دري هريس ر د ربو
 عبطي تدك لف ني اوبدَك امي اويل واڪ اَ ِتتييلاب
 اتدجو نإو ٍدْهَع نم مهراڪأل اتو او © َنرفڪلا بولم لع هَ ا هد او و ر ,CC عار سرع ر مم 2 r ريم
 كاله دعب نيرباغلا ممألل اًهبنم ىلاعت لوقي 4َنيِقِسْفَل دهزڪأ ع ۹ ر هدد + < 4

 ا ر م ور اک ا و
 رعب ن ضر تور نيزلل دهبي روا . نيرباغلا ممألا

9 0000-0 

 حضتيو نيبتي مل وأ :يأ «مهِبْوُدي سا كلمن ول: نأ اهله

 مث «مهبونذب مهلبق نم كالهإ دعب ءضرألا اوثرو نيذلا ممآلل

 . ؟نيكلهملا كئلوأ لامعأك اولمع

 هذه نإف «مهبونذب مهباصأل ءاش ول هللا نأ اودتهي مل وأ

 .نيرخآلاو نيلوألا يف هتنس

 اذإ :يأ توم ال هَ مهبول ىلع بطول :هلوقو
 تايالاب مهادهو ءاوركذتي ملف مهركذو ءاوهبتني ملف هللا مُهَهبن

 ىلع عبطيو «مهبقاعي ىلاعت هللا نإف .ءاودتهي ملف ربعلاو

 الف ءاهيلع متخي ىتح «سندلاو نارلا اهولعيف «مهبولق

 «مهعفني ام نوعمسي الو ءريخ اهيلإ لصي الو «قح اهلخدي

 . مهيلع ةجحلا موقت هب ام نوعمسي امنإو

 4ًاهِآبَأ ني كع ٌسْنَنا مهركذ مدقت نيذلا «ىّلا كلي
 ةظعومو «نيملاظلل راجدزاو «نيربتعملل ةربع هب لصحي ام

 ءالؤه تءاج دقلو :يأ 4ِتيِبلاِب مهلشر َمُحََج َدَفْلَو#

rv ۷- ١٠١-١7١ :تايآلا فارعألا ةروس ريسفت 

 هللا مهديأو ؛مهتداعس هيف ام ىلإ مهوعدت «مهلسر نيبذكملا

 « الماك انايب «قحلل تانيبملا تانيبلاو «ةرهاظلا تازجعملاب

 . اًئيش مهنع ىنغأ الو ءاذه مهدفي مل مهنكلو

 تسب ىأ" ن اودعك و
 مهيدهيل هللا ناك ام «ةرم لوأ قحلا مهدرو «مهبيذكت

 :ىلاعت لاق امك ءقحلا مهدر ىلع مهل ءازج «ناميإلل

 يف ْمهَْدَتَو رس وا وپ اوني ال امك مهرتصَو مدت بقول

 بوم لع هلآ بطي کیک »
 . مهسفنأ اوملظ مهنكلو هللا مهملظ

 ممألا رثكأل اندجو امو يأ 4رَهَع ني مِهرَكأِ اتم ارل
 «مازتلاو تابث نم :يأ «دهع نم لسرلا مهيلإ هللا لسرأ نيذلا

 اوداقنا الو «نيملاعلا عيمج اهب ىصوأ يتلا هللا ةيصول

 .هلسر ةنسلأ ىلع مهيلإ اهقاس يتلا هرماوأل

 ةعاط نع نيجراخ :يأ كبير دهر ًائْدَجَو نإَو#
 نحتما ىلاعت هللاف هللا نم ىده ريغب مهئاوهأل نيعبتم «هللا

 هدهع عابتاب مهرمأو «بتكلا لازنإو ءلسرلا لاسرإب دابعلا
 مهل تقبس نيذلا سانلا نم ليلقلا الإ هرمأل لثتمي ملف «هادهو

 .ةداعسلا ةقباس هللا نم

 امع اوربكتساو «ىدهلا نع اوضرعأف قلخلا رثكأ امأو
 . لحأ ام ةعونتملا هتابوقع نم مهب هللا لحأف «لسرلا هب تءاج

 نوع لإ اياب سوت مِهِدَتَب نم اتعب مثل )1١-17١(
 لسرلا كئلوأ دعب نم انثعب مث : يأ ءهتصق رخآ ىلإ يام
 موق ىلإ «ميركلا لوسرلاو «ميظعلا مامالا «ميلكلا ىسوم
 «مهئاربكو مهفارشأ نم «هؤلمو نوعرف مهو «ةربابج ةاتع
 اب اوُمَلطَم ريظن هل دهاشي مل ام ةميظعلا هللا تايآ نم مهارأف

 لب ءملاظ وهف هل دقني مل نم يذلا ءاهقحل اوداقني مل نأب

 . اهنع اوربكتسا

 هلا مهكلهأ فيك رطل ُةَبِقتَع تاک کیک زظ
 دفرلا سئب «ةمايقلا مويو ايندلا يف ةنعللاو مذلا مهعبتأو

 : هلوقب هلّصف لمجم اذهو «دوفرملا

 ناميالا ىلإ هوعدي نوعرف ىلإ ءاج نيح سوم لار
 لسرم نم لوسر ينإ : يأ 4َنيمَلَمْلا تر نّم لور نإ وعرف ل
 .يلفسلاو يولعلا ملاعلل لماشلا «نيملاعلا بر وهو «ميظع
 هنأ اهتلمج نم يتلا ؛ةيهلالا ريبادتلا عاونأب هقلخ عيمج يبرم

 امو «هنم ةبوقع * نك

 ةرركتملا نيرباغلا ةملك ىنعم نايب يف ب شماه يف (؟) . هنإف : ب يف )١(

 . نيضاملا : نيرباغلا «نيقابلا : نيرباغلا :ىلي ام

 . ةلماك تايآلا

 دروا ب يف عر



 عساتلا ءزجلا

 «نيرذنمو نيرشبم لسرلا مهيلإ لسري لب «ىدس مهكرتي ال
 ملو .هلسرأ هنأ يعديو «هيلع أرجتي نأ دحأ ردقي ال يذلا وهو

 لشرب

 هتلاسرل ىنافطصاو ىنراتخا دق انأو .هنأش اذه ناك اذإف

 تاق کیا ال[ هيلع رتا الوب! يلع ب دكا هلا نأ قاع قيتحت

 زيزع ذخأ ينذخأو «ةبوقعلاب ينلجاعل كلذ ريغ تلق ول
 ١ . ردتقم

 مهءاج دقو اًصوصخ «هوعبتيو هل اوداقني نأل بجوم اذهف

 بجوف «قحلا نم
 :ناميظع نادوصقم اهلو «هتلاسر دوصقمب اولمعي نأ مهيلع

 يذلا بعشلا ءليئارسإ ينب لاسرإو «هل مهعابتاو «هب مهناميإ
 هيلع بوقعي ةلسلسو ءءايبنألا دالوأ «نيملاعلا ىلع هللا هلضف

 ل ا

 ّنِم َتنُك نإ آبي ِتأَد ريا َتْمِج تك نإ# :نوعرف هل لاقف
 ىه ادا ضرألا يف © هاَصَعل ىسوم « لاَ ه بقص

 . اهنودهاشي مهو «ىعست ةرهاظ ةيح : يأ نيم نام

 ريغ نم رطل اصب ىه اذا هبيج نم مدي روو
 ىسوم هب ءاج ام ةحص ىلع ناتلاد «ناتريبك ناتيآ ناتاهف ءءوس

 ول نونمؤي ال نيذلا نكلو «نيملاعلا بر لوسر هنأو .هقدصو

 یوو ال21 لك تاج

 نمار اهب ريو يحذر ووقف نم اَلا لاق اذهلف

 تإ :ةدسافلا تاليوأتلا اهل اوبلطو ءاونمؤي ملو «تايآلا

 .هرحس يف رهام : يأ مع ريل اذه

 4دي # هنأب «لوقعلا ءاهفسو «مالحألا ءافعض اوفوخ مث

 نأ ديري : يأ کرا نب 3 جي نآ## اذه 1 سوم

 اورواشت مهنإ : يأ 4 رنات دانم مكناطوأ نع' ييجي

 مهمعزب هررض هب عفدني امو «یسومب نولعفي ام مهنيب اميف
 الإو ءهضحديو هلطبي امب لباقي مل نإ «هب ءاج ام نإف ءمهنع

 هب ءاج ام ةحص ىلع ةحضاو هللا نم ةنيبب

 اولاق نأ ىلإ مهيأر دقعنا ٍظئتيحف «سانلا رثكأ لوقع يف لخد

 :نوعرفل
 ىف ثعباو ءامهلهمأو ءامهسبحا يأ #هاخأو هميم

 داحس كب تاركا E نها نو دج O هقادملا

 هب ءاج ام اولباقيل «ةرهملا ةرحسلاب نوئيجي :يأ «ميلع

 هفلخن ال اًدعوم كنيبو اننيب لعجا ئسوم اي :اولاقف «یسوم
E 

 سالا رَت نأ ٍةَسرل مود ر کدوم لاق
 E و را
 , 4 نأ | مث وديڪ عمجف

 ر 008 9

 نوعرف لوتف © 8

 3 د مصرس اا

 نإ ءازجلا هنم نيبلاط 4 تّوعو ٌرَرَحَّسلا َءاجوأ# : انه لاقو

 ١٠٠۳-٠۷١ :تايآلا «فارعألا ةروس ريسفت -۷ ۸

 ll | چر ر رر او

 | تيأولا كوع ااو ریس ل ظ دہ, و رر م ص مس ےس ا *

 لو معن لاق ل ني
 نامو یتا ام وم 2000
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 س اجو مهو ھرتساو ساَتلآَت مع

 داف اضع اعلان سوم ل لاتیحوأو #

 کک
 اقناوكلاته أ

 نم کرو 0 3 کل 4 :نوعرف لاق ف
 ؛هدنع ةلزنملا ولعو «بيرقتلاو رجألا مهدعوف «َسرَمْمْل

 املف «ىسوم ةبلاغم يف مهتقاطو مهعسو اولذبيو اودهتجيل

 هجو ىلع «اَوْلاَث8 ميظعلا قلخلا ةرضحب ئسوم عم اورضح
 نأ اإ قَسوُمَي ال :ىسوم هب ءاج امب «ةالابملا مدعو يلأتلا

 . 4 َنِقْلُمْل أ نع نكت نأ امو كعم ام تلت
 ام شالا ر نأ رجال «ًارثلأ# :ىسوم لا ف

 . ىسوم عم امو «مهعم
 0 نم يه اذإ ٠ مهيصعو مهلابح ارل اف

 واو شوهرش نالا یا أ أوروحَسا# ف 2( ىعست تايح اهنأك

 ر نم ريتاج دز ديوب مل دلال روب
 ةيح ىه اإ اهاقل اقلأف «كاَصَع يقل نأ سوم لإ احرار



 عساتلا ءزجلا
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 عمجملا كلذ يف نلعتساو ءرهظو نيبت : يأ نَا مقوم
 ماقملا كلذ يف يأ «َكِلاَه ْاوْْحَم © دولسي أنك ام لطول

 ءمهلطاب لحمضا دق «نيريقح :يأ رغ اولن
 اونظ يذلا دوصقملا مهل لصحي ملو «مهرحس ئشالتو
 .هلوصح

 رحسلاو فنصلا لهأ ميظعلا قحلا هل نيبت نم مظعأو

 هفرعي ال ام هتايئزجو رحسلا عاونأ نم نوفرعي نيذلا
 دحأل نادي ال « هللا تايآ نم ةميظع ةيآ هذه نأ اوفرعف «مهريغ

 . اهب
 نيون يرده نركلا كر 01: 1و5 5 تيرم قل ياو

 . تانيبلا تايآلا نم ىسوم هب ثعب امب انقدصو : يأ دورو

 وب نما :ناميالا ىلع اًددهتم نوع مهل «4َلاَق ف

 نادبألا ىلع اًدبتسم اًمكاح ثيبخلا ناك کل َنَداَ نأ لَ

 هرمأو «عاطملا وه هلوق نأ مهدنعو هدنع ررقت دق «لاوقألاو

 .همكحو هلوق نع دحأل جورخ الو «مهيف ذفان

 ءاهذوفنو اهلوقع فعضتو «ممألا طحنت ةلاحلا هذهبو

 :هنع هللا لاق اذهلو ءاهقوقح نع ةعفادملا نع زجعتو

 ندا نأ لبق وب مما :انه لاقو 4ُهرْعاَطأَم ممر فحل
 ىلع هوم مث «ّىلع ؤرجتو مكنم بدأ ءوس اذهف : يأ 4 کل

 دع
° 5 

 4 اهلهأ انب جرنل ةييملأ يف ُهوُمتْرَعَم ركل اده نإ :لاقو هموق
 متنأ متأطاوتف ءرحسلا مكملع يذلا مكريبك ئسوم نإ :يأ

 وأ سانلا مكعبتي مث «هوعبتتف « رهظيف هل اوبلغنت نأ ىلع وهو

 هيلع سوم نأ «لاوحألا ربس نمو ءوه ملعي بذك اذهو
 رظن ىلع اوعمج مهنأو «مهنم دحأب عمتجي مل مالسلاو ةالصلا

 دق ةرحسلا نأو «ةّيهلإ ةيآ ىسوم هب ءاج ام نأو ء«هلسرو نوعرف

 مهل نيبتو ءاوزجع ىتح .«ئسوم ةبلاغم يف مهدوهجم اولذب
 .هوعبتاف «قحلا

 مكب لحأ ام #َومَكَعَت وَ : هلوقب نوعرف مهدعوت مث

 کیا کیدا نسلم
 نم «نيدسفملاب عنصي ام مهب عنصيسو «ضرألا يف نودسفم
 لجرلاو ئنميلا ديلا :يأ «فالخ نم لجرألاو يديألا عيطقت

 : يرشسلا

 همعزب اوزتختل ء«لخنلا عوذج يف «مكَنَصْأَل م
 مكلك لب .دحأ نود دحأب لعفلا اذه لعفأ ال : يأ ؛َنيَمَلم

 .باذعلا اذه قوذيس

 ّلِإ اإ :مهددهت نيح نوعرفل اونمآ نيذلا ةرحسلا لاقف

 مهنأ ثيبخلا معز ضخ نِي

 ١١۳-٠۷١ :تايآلا فارعألا ةروس ريسفت -۷ ۳۳۹

 ر و ا جار ع
 ضقاف «ئقبأو ريخ هللاف «كتبوقعب يلابن الف : يأ دق ابر
 ۰ . ضاق تنأ ام

 ءانيلع كراكنإ ىلع انم بيعت امو :يأ آي مقنت اَمَو#

 اََل] ر [ِتتيَِب] اَنَماَ تأ لإ بنذ انل سيلف ؟انل كدعوتو

 هبحاص قحتسيو «هيلع باعي اًبنذ اذه ناك نإف 4[
 . انبنذ وهف «ةبوقعلا

 4فآ ر :اولاقف مهربصيو مهتشي نأ هللا اوعد مث

 هيلع لدي امك ءاّميظع :يأ 4ص اَنَيَيَعا# ضفأ :يأ
 «سفنلا باهذ ىلإ يدؤت «ةميظع ةنحم هذه نأل «ريكنتلا

 نئمطيو «داؤفلا تبثيل «ريثك ءيش ىلإ ربصلا نم اهيف جاتحيف

 .ريثكلا جاعزنالا هنع لوزيو «هناميإ ىلع نمؤملا

 «كلوسرل نيعبتم «كرمأل نيداقنم :يأ 4َنيِِلَسُم اقوول
 مهتبث ىلاعت هللا نأو ؛هيلع مهدعوت ام مهب عقوأ هنأ رهاظلاو

 .ناميالا ىلع

 اوربكتسا دق الملل نوعبتملا مهتماعو هؤلمو نوعرفو ءاذه

 نوعرفل اولاقو ءاًولعو اًملظ اهب اودحجو «هللا تايآ نع

 لطاب ءاج ام نأ نيمعازو «ىسومب عاقيالا ىلع هل نيجيهم

 ىلإ ةرعدلا N زير نصرت OF :داهو
 يه يتلا لامعألا نساحمو «قالخألا مراكم ىلإو هللا

 نيملاظلا نكلو ءداسفلا وه هيلع مه امو «ضرألا يف حالصلا

 .نولوقي امب نولابي ال

 یهو «كتهلاو تنأ كعدي :يآ 4ك كردية
 . كعابتا نع سانلا دصيو «كنع

 عم ليئارسإ ينب عديس هنأب ءمهل اًبيجم نوعرف لاتا ف
 همعزب - هموقو نوعرف "”نمأيو ءاهيف نومني ال ةلاحب «یسوم

 نهيقبتسن : يأ 4ْمُهَءآَسِن نو مَنِ ُليَقَْس : مهررض نم -
 نيمدختسم انكو «مهترثك نم انمأ كلذ انلعف اذإف «نهلتقن الف

 .لامعألا نم ءاشن ام ىلع مهل نيرخسمو « مهيقابل

 الو ءانمكح نع مهل جورخ ال توره دهقان
 .ةوسقلاو وتعلاو نوعرف نم توربجلا ةياهن اذهو «ةردق

 ال يتلا «ةلاحلا هذه يف مهل اًيصوم ديول ئَموُم لاق ف

 «ةيهلإلا ةمواقملاب ةمواقم الو «ءىش ىلع اهعم نوردقي

 يف هيلع اودمتعا :يأ هَل ERT : ةينابرلا ةناعتسالاو

 مكرمأ متيس هنأ هللاب اوقثو ءمكرضي ام عفدو «مكعفني ام بلج
 نيرظتنم «مكب لحي ام ىلع ربصلا اومزلا :يأ أدرار
 . جرفلل

 :أ يفو ءب يف اذك (۲) . انبرب انمآ :أ يف يهو ءب شماه نم ةدايز )١(

 .نمؤيو



 عساتلا ءزجلا

 ىتح «هموقل الو نوعرفل تسيل ي َسْيَأْلا تإ

 اهلوادي : يأ رابع نم اسي نم اترو ءاهيف اومكحتي
 ةبقاعلا نكلو «هتمكحو هتئيشم بسح ىلع «سانلا نيب

 نإف - ةمكحو هللا نم - مهنإف «نيقتملل

 . مهموق ىلع مهل ةديمحلا 4ُةَبَِمْلاَو# مهل رصنلا

 بابسألا نم لعفي نأ ةردقلا دنع هنأ ءدبعلا ةفيظو هذهو

 ربصي نأ زجعلا دنعو «هيلع ردقي ام ريغلا ىذأ هنع ةعفادلا

 . جرفلا رظتنيو هللا نيعتسيو

 بادع و ارتكب اه E نيسومل اولا
 اننوموسي مهنإف 4اَنيِتْأَت نأ لَم ني ايزو :هتيذأو «نوعرف

 ءالتبا هدم اونحتما نإو

 اَم ٍدَعَب ْنِمَو## انءاسن نويحتسيو انءانبأ نوحبذي «باذعلا ءوس

 . كلذك 4ان

 الو جرفلا لا اًيجرم «یسوم مهل لا ف

 يف مَنَ ْمُكَودَع تلهب نأ كبَر ىع :مهرش نم
 رق اهيف ريبدتلا مكل لعجيو ءاهيف مكنكمي : يأ ضّرألآ
 هزجنأ دعو اذهو . ؟نورفكت مأ نوركشت له 4َنوُلَمْعَت فيك

 . هللا هدارأ يذلا تقولا ءاج امل هللا

 ِتَرمَّشلَ نم صفو ينساب َنْوَعو لاء رَ دلو )1١(

 نوعرف لآ هب لماع ام نایب ىف ىلاعت هللا لاق 4َنوُرَكََدَي ْمُهَّلَم

 نأ ءممألا يف هتنسو ةثداغ ىلع اهنأ «ةريخألا ةدملا هذه يف

 و و الان عنتاب

 بدجلاو روهدلاب : يأ نَا نوَ ل۶ دم َدَعْلَو#

 لح ام نأ نوظعتي : يأ دور ْمُهْلَمل ٍترَّتلا ني وقول

 .مهرفك نع نوعجري مهلعل مهل هللا نم ةبتاعم مهباصأو مهب
 .داسفلاو ملظلا ىلع اورمتسا لب «دافأ الو مهيف عجني ملف

 أولم قزرلا راردإو بصخلا : يأ 4ُةَنَسَلَل ُمُهَتَدَج ' 0

 اناس وفا ءاهل نوقحتسم نحن :يأ #دِذَه

 نمو ىسومي ْأوَريطَي## بدجو طحق : يأ 4 ٌةَنَيَس ْمُهْنِص نو

 عابتاو «ٰیسوم ءيجم ببسب انءاج امنإ :اولوقي : : يأ همم

 .هل ليئارسإ ينب
 هئاضقب : يأ ونا َدنِع َمُهُرَط اَمَنِإ الا :ىلاعت هللا لاق

 يف ببسلا وه مهرفكو مهبونذ نإ لب ءاولاق امك سيل .هتردقو

 . اولاق ام اولاق كلذلف : يأ 4َتوُمَلَْي ال ْمُهَرَركَأ لب كلذ

 نع نولوزي الو «نولازي ال مهنأ ئسومل نينيبم «ارلاقو#
 4 تنمؤمي ك ن اَمَه اپ سَم ويا نم وي ایات اھم : مهلطاب
 اهنأ انمزج ةيآب تثج امهمف «رحاس كنأ اندنع ررقت دق : يأ

 نم نوكي ام ةياغ اذهو ء«قدصن الو كل نمؤن الف ءرحس
 «تالاحلا مهدنع يوتست نأ ىلإ نيرفاكلاب غلبي نأ «دانعلا

Pf ۷- )۱۳١( ۱۰۳-۱۷۰ :تايآلا «فارعألا ةروس ريسفت 
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 لَك دو زىكر ىوش بر () ملا امالا
 شكت اتلاف

 نطل 9 وتتسم اهله نما خت

 ا وک
 ا ی .٠ دخأ امو 9 نويلقتم

 الا إم مقننامو 79 نوبلقنم اير لإ نإ ولاَ

 نام ردات نارات 9
 5 ريغ ا دس ع راما عد ومو عبد 015 عسر

 و هللاا

 و كرذيو ض

 © تیم

 يكسو ھا انس لاق ك هلا ي و

 نما نرو هر ضر لآ تاور ص او واب اثيهتسأ
e 0اًييزوأ أولت € قسم٥ ةا داع نس اد  | 

 ےک ر ر

 کریس اتنی رتی راتو ونک

 | ضال ف مڪلي ت د و مڪ ودع ودع
 72000 ا ر م اس 2س e کک ع

 دمو 3€ َنوُلَمْعَت تيك َرظتف

 ْ © دو ڪا ترمان

 . لزنت مل مأ «تايآلا مهيلع تلزن ءاوس

 قرغأ يذلا ريثكلا ءاملا :يأ «َناَدوُطلا ُميتلَع اَنلَسْرَد#

 لكأف 4دو # اًريثك اًررض مهب رضأو «مهعورزو مهراجشأ

 ءءابدلا هنإ :ليق لمقال «مهتابنو «مهعورزو «مهرامث
 ءفورعملا لمقلا هنأ رهاظلاو ءدارجلا راغص :يأ

 ةديدش ةيذأ مهتذآو .مهتقلقأو .مهتيعوأ تألمف عاملا

 نم ريثك لاق امك وأ .فاعرلا نوكي نأ امإ #َدلأَو#

 ال اوناكف ءاّمد بلقنا نوبرشي يذلا مهءام نأ «نيرسفملا

 O الو كك ةويرشب

 مهنأ ىلع تانيبو ةلدأ : يأ ؛ِتَّصَقُم تاء

 ا ا لا

 مهرمأ قباس يف اوناَكَو تايآلا اوأر امل «اوربُكَتْساَتا

 ىلع مهاقبأ نأب «ىلاعت هللا مهبقاع كلذلف * سيمت ار
00 

 هد كك

 دارملا نأ لمتخي «باذعلا :يأ رحيل أ َمُهْيَلَع عفو امل

 نيبذاك اوناك

 )١( ب شماه نم ةدايز .



 عساتلا ءزجلا

 هب داري نأ لمتحيو «نيرسفملا نم ريثك هلاق امك «نوعاطلا :هب

 «لمقلاو ءدارجلاو «نافوطلا

 مهباصأ لملك مهو و زجر اهنإف مدلاو «عدافضلاو

 : يأ 4كَدنِع دهَع امي كير اتل مَا یون اولا اهنم دحاو
 نيل# عرشلاو يحولا نم «هدنع هللا دهع امب ئسومب اوعفشت

 لإ یب کلم کلّعَم َنَلِسْرَلَو ك يمول جلا اع

 نم مهب لح ام لاوز الإ مهل دصق ال «ةبذك كلذ يف مهو

 . هريغ مهبيصي ال د اكل ا

 ىلإ :يأ وعيب مه لجأ لإ لأ مَع افى اّن
 تقؤم وه امنإو ءاّدبؤم اًمشك سیلو ءاهيلإ مهءاقب هللا رَّدق ةدم

 هودعوو ءلوسوم هيلع اودهاع يذلا دهعلا 4َنْوُكَي مه اإ

 اولسرأ الو «هب اونمآ الف «ليئارسإ ينب لاسرإو ءهب ناميالاب

 ىلعو «نوهمعي مهرفك ىلع اورمتسا لب «ليئارسإ ينب هعم
 «نيبناد ليئاؤش] نئ يدغت

 .مهكالهل تقؤملا تقولا ءاج نيح :يأ مهم اََمَقْنََت أم

 نوعرف نأ هربخأو ءاليل ليئارسإ ينبب يرسي نأ ىسوم هللا رمأ

 . هدونجو وه مهعبتيس

 يامل يف نورو لسا

 : مهل اولاقو «ليئارسإ

 عي و © َنوطَِ انك مو مدرك اه ل
 کلک ه رک راقمو وک 0 ووینو تشب

 :تايآلا نم مدقت ام

r,م  
 ا

 ينب اوعبتيل ؛سانلا نوعمجي يرشح

 در أ
 تن نم مھتجرخاف o ورز

 لاق ٍناَْمَجْلا ات اًمَلَف o ترن 57 0 ليس یب اهتروأو

 ايوا ه نده قر یم نإ الع 6 © دن ا و حم

 دولا قزف لک نكن قام را اصب برشا نأ توم لإ
 ۳ رك ه نَا هم نَمَو یوم انِضَأَو © نرحل هك اقلزاو 0 ٍويِظَمْل

 ماب ويلا ىف مُهَتَفَرْغَأَك» : انه لاقو

 امع مهضارعإو هللا تايآب مهبيذكت ببسب : يأ يلف اع

E 

 : يأ «ضرألا يف «نْمَعْصَتْي اك تلا مومل اواو
 ءوس مهنوموسي «نوعرف لآل ةمدخ اوناك نيذلا ليئارسإ ىنب

 دارملاو ابرد ٍضرَأْلا ترسم هللا مهثروأ باذعلا

 نيلذأ «نيفعضتسم اهيف اوناك يتلا رصم ضرأ ءانهه ضرألاب

 واڪو اتيا ْاوبَّذُك ب

EE 11 

 نيح 4 اورَبَص اَمي َليِهرَسِإ نب لع َىَنْحْلا كير تملک َتَمَتَو#
 هلل َضْيَأْلا كنإ ا لاب اونیھَکسا # : سوم مهل لاق

 4 ملا ُهَبمعْلاَو وداع نم اک نم اهرب

 ةينبألا نم 4مو ثور حصي تاك ام اردو

 ٠٠۳-٠۷١ :تايآلا فارعألا ةرؤس ريسفت -۷ ۳41

 5-0 ار ب دو ج
 ر نم نع 1+ ور

 ر ی رب و

 e a A ا

 e اا را
 هيلع قواو 79 تمر امو كَمْ
 E ت ومکيأول اق رجل

 رو كل نامون رجلا اتع ت ےک ب کام نل

 يلجأ لِ َرْمَيلأ م مَعاَنْفَمَكأَدََت © دیت
 قنا داق © :يمَهاَذِإةوغلئب مه |

 © ِفَاَمْصاواَكراَتيَأبَدَكَدتَأب و َبْلاِف
  eي ہے |

 یک ےک ڈک یاو

 كر تملک ی ای

 َتَمكَوافاكَرَب ىلا ارو طرا ١

 ا ااا اوربصامي لي ءسان لع یسحلا |
 e رت ا رس و تح رس جى ع حاس

 09 وشرع وناكحاَمَو.ُهَمْوَقَو ت وعرف كص

a 

 مهلا هر ا

 هتوشرعي اڪ امو ةفرخزملا نكاسملاو «ةلئاهلا
 ٍرْوَقْل هيد كلذ ىف كن a ا ا امي ةيواَح ا کو

 . 4 َنوُمَلَعي
 عمد م

 مهودع نم هللا مهاجنأ امدعب © َرْحَْلا ليوا قبب ائْزَوَجو#

 . نورظني ليئارسإ ونبو E ءهموقو نوعرف
HE:2 دژ  
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 َليِدسِإ ج

 : يأ هَل ماض ع نوفي مو لعل اورم : يأ 4

 . اهنودبعيو ءاهب نوكربتيو اهدنع نوميقي

 مهارأ امدعب ىسوم مهيبنل مههفسو مهلهج نم ولات ف

 حلل امك اهلإ اا لَعْجأ ىسومي# :مهارأ ام تايآلا نم هللا

 اهذختا امك ءةهلآ اًمانصأ ذختن نأ انل عرشا :يأ 4 هلا

 .ءالؤه

 لهج يأو دوه مر مک :ئسوم مهل لا ف
 «هريغ هب يوسي نأ دارأو هقلاخو هبر َلِهَج ْنَم ٍلْهَج ْنِم مظعأ

 الو «قايح الو ءاتوم الو ارض الو اًعفن كلمي ال نمم

 . ؟اًروشن
 اَم نطو هيف مه ام يتم الوت نل : :ئسوم مهل لاق اذهلو

 ءاهسفنب ةلطاب يهو «لطاب اهايإ مهءاعد نأل «َتوُدَمَْي أك



 عساتلا ءزجلا

 . ةلطاب هتياغو «لطاب لمعلاف

 ريغ اًهلإ مكل بلطأأ :يأ اإ ميش هنأ َرْيَعُأ َلاَدل
 . ؟هلاعفأو «هتافصو «هتاذ يف لماكلا ىفولأملا هللا

 .هلضف اولباقت نأ يضتقيف 4تيّلمْلا لع مكس ٌرْهو#
 امب رفكلاو «ةدابعلاب هدحو هدارفإب كلذو ءركشلاب هليضفتو

 . هنود نم ىعدي
 م او :لاقف مهيلع هب هللا نتما امب مهركذ مث

 ياكل يس ٌككوموسي» هلآو نوعرف نم : يأ تور لاَ
 اوناك مهنأ وهو .هأوسأ باذعلا نم مكيلإ نوهجوي : يأ

 نم ةاجنلا مكد نو آس ويحس مكا ويقبل
 ةحنمو «ةليلج ةمعن :يأ يَ ْمُكَيَر ني البط مهباذع
 مكبر نم ءالب مكل مهنم رداصلا باذعلا كلذ يفو وأ «ةليزج

 . كلذ نع اوهتنا «مهظعوو ئسوم مهركذ املف «ميظع مكيلع

 مهنيكمتو «مهودع نم ةاجنلاب مهيلع هتمعن هللا متأ املو

 لازنإب .مهيلع هتمعن متي نأ ىلاعتو كرابت دارأ «ضرألا يف

 ‹ةيضرملا دئاقعلاو ءةيعرشلا ماكحألا هيف يذلا باتكلا

 ءةليل نيعبرأ تراصف ءرشعب اهمتأو «ةليل نيثالث ىسوم دعاوف

 ريبك عقوم اهلوزنل نوكيو هللا دعول ًايهتيو ءئسوم دعتسيل

 . اهلازنإ ىلإ قوشتو «مهيدل
 هل اًيصوم نوراهل لاق هبر تاقيم ىلإ ل

 © ىرق يف فا # : هتقفشو مهيلع هصرح نم ليئارسإ ينب ىلع

 ءلمعأ تنك امب مهيف لمعاو «مهيف يتفيلخ نك :يأ
 ريس ميت الو# حالصلا قيرط عبتا :يأ 4َمِيَسأَ»
 . يصاعملاب نولمعي نيذلا مهو 4َنيِدِسْفُمْل

 باتكلا لازنال هل هانتقو يذلا ك؛اَئِدَفيِمِل سوم اج امو

 ىلإ قوشت «هيهنو «هرمأو «هيحو نم «هملك امب مير ملول

 . هتيؤرل ًةدومو هبرل اًبح «كلذل هسفن تعزنو هللا ةيؤر

 نل :يأ ىر نآإ# هللا 46 تإ رظَنأ فرا پَر َلاَث ف
 ىف قلخلا أشنأ ىلاعتو كرابت هللا نإف «يتيؤر ىلع نآلا ردقت

 شا ةيؤرل نوتبثي الو ءاهب نوردقي ال ةأشن ىلع رادلا هذه

 . ةنجلا يف هنوري ال مهنأ ىلع ليلد اذه يف سيلو

 ىلع «ةيوبنلا ثيداحألاو «ةينآرقلا صوصنلا تلد دق هنإف

 ىلإ رظنلاب نوعتمتيو «ىلاعتو كرابت مهبر نوري ةنجلا لهأ نأ
 ىلع اهعم نوردقي .ةلماك ةأشن مهئشني هنأو «ميركلا ههجو
 .ىلاعت هللا ةيؤر

 ءلبجلا توبث ىلع ةيآلا هذه يف ةيؤرلا هللا بتر اذهلو

 لإ ٌرظنأ نكلَوإ - ةيؤرلل هتباجإ مدع يف سومل اًعنقم - لاقف
ARDوار فو هل هللا لجت اذإ © ڪم رقت ول اهتيع» عب  

 لسوم بهذ املو

 نإ ٍلّبَجْل اسس
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 لعن عي موق للعأو ارام رخل لیس نج باتو ج انرولجو

 ١ لاء اتکا ھى اتال حجیم و ماو لاق ًاراتآ
 572 ےو ملل ہہ 07 ال و ل وف ے > |

 لوا لۇت 9 3€ دوھم وف ق کلا

 هي ره سو لس هي هع ع

 مکر کیی تارن © © توعاواکا

 کتا ذر © تیا مکر
 98 0 ےواع ر

 ولقد باذعل اوس وس مڪو هوس تنوعرفل انما

 ظ تطل نوران توتو هنأ
 ۱ ا تت ىَسوُم ات دعوو © 6© ٌمِيِظَع مي مڪر

aم  RUر مررت  

 | اقوة يبرأ زب کرک وسا

 ملو لاَ یوق نقلا ت ورده وكل سوم
 .ەملكواتلقيملىسوم هاجاملو 9 | ريناس

 _ رظنأ كلو نسر ن لاق كيلر ظنا فر يرل اق٫هبَر
 lC e ص و ق ر

 نحت ملف شرت ف وسقف هناك رسا ناو لجلال إ

lal 7 

 | َةاقأامقاقوص موم رح واڪ د اج لجل مر ا رر
 ١ @ تىزلا لوا اار ت تب كَسَحَبْس لاق

 هه قدما

 4د لكَ ظيلغلا مصألا لحل هيَ ل الف

 اهل هتوبث مدعو هللا ةيؤر نم اًجاعزنا «لمرلا لثم لاهنا : يأ

 . اوصل ىأر ام ىأر نيح سوم رکو
 لسومف « هللا ةيؤرل لبجلا تبثي مل اذإ هنأ ٍذتنيح هل نيبتف

 نم هنم ردص امل هبر رفغتساو «كلذل تبثي ال نأ ىلوأ

 كنيس لق "”[كلذل]و اًعضوم قفاوي مل يذلا ءلاؤسلا

 . كلالجب قيلي ال امع اًميظعتو «كل اًهيزنت : يأ

 «كعم بدألا ءوسو «بونذلا عيمج نم #كّيإ تبل
 «هناميإ مالسلاو ةالصلا هيلع ددج : يأ 4تيِؤُملا ْلَوَأ أنو
 نم هللا هعنم املف «كلذ لبق هلهجي ناك امم «هل هللا لمك امب

 :لاقف اًريثك اًريخ هاطعأ - اهيلإ اًقوشتم ناك امدعب - هتيؤر

 «كتيبتجاو كترتخا : يأ #ساتلا لع َكّنْفَْطَمَأ نإ جموُمْي#

 ءةليلج بقانمو «ةميظع لئاضفب كتصصخو «كتلضفو

 .قلخلا لضفأ الإ اهب صخأ الو ءاهلعجأ ال يتلا 4 تكسر ا

 اهب صتخا ةليضف هذهو «ةطساو ريغ نم كايإ 4 ىيلكِبَو#

 . ب شماه نم ةدايز (؟) .توبث مدعو :أيفو ءب يف اذك (1)



 عساتلا ءزحلا

 «نيلسرملا نم هناوخإ نيب نم اهب فرعو معلا ئسوم
 يا اا ءمعنلا نم 4 َكدْيَماَ ام دحل

 تري کوا ءدايقنالاو لوبقلاب هقلتو ءردص حارشناب
 . كلضفو كصخ ام ىلع هلل يكمل

 دابعلا هيلإ جاتحي ىش لڪ نم حاولا ىف هل اًنبَكَو»
 نم مهبهرتو «ريخلا لاعفأ يف سوفنلا بغرت © َةظِْعْوَم و

 «ةيعرشلا ماكحألا نم وس لكل اًليِصْفَتَو ءرشلا لاعفأ
 .بادآلاو «قالخألاو دئاقعلاو

 زمأَو# ءاهتماقإ ىلع داهتجاو دجب : يأ 4رب اَمْدُمَتل
 «ةبحتسملاو «ةبجاولا رماوألا يهو احا وداي فمر

 لك يف - هللا رماوأ نأ ىلع ليلد اذه يفو ءاهنسحأ اهنإف
EGLE۰  

 مهرايد ىقبأو هلا مهكلهأ امدعب 4َنيِقِسَتْلآ َراَد ييأس
 .نوعضاوتملا نوقفوملا نونمؤملا اهب ربتعي «مهدعب ةربع

 نع يأ 4َقياَء ْنَع ُفِرَصَأَس :مهنع لاقف ءمهريغ امأو

 باتكلا تايآل مهفلاو ءةيسفنلاو «ةيقفألا تايآلا يف رابتعالا

 ىلع نوربكتي :يأ .4ّقَحْلا ريع ٍضْرَأْلا ف توركي بَل
 هذهب ناك نمف «هب ءاج نم ىلعو «قحلا ىلعو هللا دابع
 ام هللا تايآ نم هقفي ملو «هلذخو ءاّريثك اًريخ هللا همرح ةفصلا

 ع و ياا هيلع تبلقنا امبر لب «هب عفتتي

 يصارع اب اسمي ال هياء لڪ ا نإوإ#

 درا ليس ْأوَرَي نإو# ءهلوسرو هلل مهتداحمو «مهضارتعاو

 هللا ىلإ لصوملا طارصلا وهو «ةماقتسالاو ىدهلا :يأ

 . هتمارك راد ىلإو

 أرَ ناد هيف اوبغري الو هوكلسي ال : يأ هودي الل
 ءاقشلا راد ىلإ هبحاصل لصوملا ةياوغلا : يأ يملأ ليس

 فارحنالا اذه مهفارحنا يف ببسلاو اليس نکا

 تايآل مهدرف كلغ ابنَ اکر اکیا اذکار کیدل
 يذلا وه - اهل مهراقتحاو ءاهب داري امع مهتلفغو هللا

 ام ءداشرلا قيرط كرتو «يخلا قيرط كولس نم مهل بجوأ
 . بجوأ

 السر رأ ام ةحص ىلع ةلادلا ةميظعلا كاتي أ اَّذَك داو ا
 رد لع يمص

 ريغ ىلع اهنأل 4سا ٌتظبَح رخل ءال «انلسر هب

 قيدصتلاو هللا تايآب ناميالا وهو اهطرش دقف دقو «ساسأ

 . هئازجب

 ءمهلامعأ نالطب يف ترجم له
 را را مخ دعا

 دض لوصحو

 نمؤي ال نم لامعأ نإف # تول لمعي أوُناَك اك الإ مهدوصقم

 ءاهيلإ يهتنت ةياغ اهل سيلو ءاّباوث اهيف وجري ال ءرخآلا مويلاب
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 | اتيا اگ ناب كلَ اليبس هدمت یار یس

 نیواک ییا 9 روکا واكو
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e ا يلا راوخ لادا جع 
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 ےک د
 اا ا ا

 تعيرتدلا لع َةمُهّتَأاوأَرَو مهيدي ف
r104 1 حس  

 09 برسات نوڪ اک انلرهغيواسر |

 .تلطبو تَّلحمضا كلذلف

 هغاص اَدَسَج لج ھل نم ورتب نم یوم مَ دوا
 4 راوح مو ر اعف لوشرلا' رتا نم ةنهبت قع نقلاوا اعلا

 . اهلإ هوذختاو «هودبعف توصو

 بهذو «ىسوم ىف یوم ُهَلِإَو مهلا اده :لاقو
 مهيلع هبتشا فيك «مهتريصب ةلقو ءمههفس نم اذهو «هبلطي

 . ؟تاقولخملا صقنأ نم لجعب «تاوامسلاو ضرألا بر

 الو ءةيتاذلا تافصلا نم هيف سيل هنأ ايم لاق اذهلو

 * َمهْمِلَكُي ال هنأ اوري رل ءاّهلإ نوكي نأ بجوي ام «ةيلعفلا

 اذه نم ةلاح لمكأ مهف ءميظع صقن مالكلا مدعو :يأ

 يآ 4الی م ممد الرو ملكتي ال يذلا دامجلا وأ ناويحلا

 نم نأل «ةيويند ةحلصم مهل لصحي الو ءاّينيد اًقيرط مهلدي ال

 .عفني الو «ملكتي ال هلإ ذاختا نأ ءرطفلاو لوقعلا يف.ررقتملا

 :لاق اذهلو ءهفسلا جمسأو «لطابلا لطبأ نم ءرضي الو

 يف ةدابعلا اوعضو ثيح كيوي اواو وذا
 ليلد اهيفو ءاّناطلس هب لزني مل ام هللاب اوكرشأو ءاهعضوم ريغ

 هللا ةيهلإ صئاصخ ركنأ دقف هلا مالك ركنأ نم نأ ىلع

 ر و

 کورکی نذل[ ياء نع فراس



 عساتلا ءزجلا

 ةيحالص مدع ىلع ليلد مالكلا مدع نأ ركذ هللا نأل «ىلاعت

 . ةيهلالل ملكتي ال يذلا

 «لاحلا هذه ىلع مهدجوف «هموق ىلإ ئسوم عجر امو

 نم :يأ 4 مهيدي تف طَقس##و اومدن «مهلالضب مهربخأو
 ىلإ اولصنتف «اوُنَص د ْمُهَّنَأ اََرَوأ# .مهلعف ىلع مدنلاو مهلا

 انقزريو «هيلع انلديف اسير اَنَسَحْرَب مل نیل اولاَثأ8َْو اوعرضتو هللا

 نم انم ردص ام ال ٌرِهَميَو# ا انقفویو «هتدابع

 ايندلا اورسخ نيذلا #َنِرِسَحْلا نم ركل ءلجعلا ةدابع

 اًبضغ اًئلتمم : يأ كام َنّبْصَع ءوِمْوَف لإ ىسوم َمَجَي اَمَلَو
 لامكو «مالسلاو ةالصلا هيلع هتريغ مامتل «مهيلع اًظيغو
 ةلاحلا سئب : يأ ئم ني نويتفل اَمَسْنِ لق هتقفشو هحصن

 ىلإ يضفت ةلاح اهنإف «مكنع يباهذ دعب نم اهب ينومتفلخ يتلا
 . يدمرسلا ءاقشلاو «يدبألا كالهلا

 باتكلا لازنإب مكدعو ثيح 4 کير نأ َرْثْلِجَعَأ»
 لأو# ةحيبقلا ةلصخلا هذه ىلإ - دسافلا مكيأرب - متردابف

 نوراه 4َا أو َدَمَأَو# بضغلا نم اهامر :يأ < مولألا
 لَا ه 0 م َكَعَنم اما :هل لاقو ويل ري هتيحلو

 نقلا # يلوقب كل ىر أ تأ مَ

 د أ تبيع نإ كيلر ال قي ذئل 1 قم 1 د

 نبا : انه لاو لوف بر و ليس ب نب تقر
 ا هقيقش وهف الإو ءاهدحو مألا ركذب ءهيخأل قيقرت اذه

 : مهل تلق نيح ينورقتحا :يأ “؛ِنْيَمْصَتْسأ َموَْلَأ نإ هيبأو

 چیر اعطا نوب نمسا مکر َّنِإَو هب مّشنِيُ نت ورقي

 وب تَن اَلقإ# اًريصقت يب نظت الف : يأ #ىنتوللقي ودر

 ءادعألا ناف ءو .يابإ كو ل ا

 ةلز ىلع يل اوعلطي وأ «ةرثع ّيلَع اودجي نأ ىلع نوصيرح
 . مهتلماعم ينلماعتف نيييظلأ ِوَوَمْلأ َمَم نلمح و

 هيخأب هعنص نم لجعتسا ام ىلع مالسلا هيلع ىسوم مدنف
 ٌرْفَغَأ بر لاو «ريصقتلا نم هيف هنظ امم «هتءارب ملعي نأ لبق

 ءاهطسو يف :يأ (َكتَمحَر ف اَنََِدَأَرال نوراه ینو يل
 «نيصح نصح اهنإف بناج لك نم انب طيحت كتمحر لعجاو

 .رورسو ريخ لك مو «رورشلا عيمج نم

 ءمحار لك نم انب محرأ : يأ * تير مح تاو
 .انسفنأو ءاندالوأو ءانتاهمأو ءانئابآ نم انب محرأ

 إل :هودبع نيذلا لجعلا لهأ لاح اًئيبم ىلاعت هللا لاق

 ذو ْمِهْيَر ني بصح َمُحاَنَيَسم اًهلإ : يأ 4َلْجيْلا اودع يل

 ا

 اللو لصر یوق يف ىنفلخأ
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 29 نيرفتخَل ريح تنأَو اترو الرفع الو تأ ا |

 اب ااو ھر ويضع امك ا €

 ىلع بذاك هللا ىلع رتفم لكف *َِرمْفَمْلا ىَرَخ كلدكوو#

 نم بضغلا نم اًبيصن هل نإف «لقي مل ام هيلع لوقتم «هعرش
 ثيح هللا بضغ مهلان دقو ءايندلا ةايحلا يف لذلاو «هللا

 . كلذب الإ مهنع هللا ئضري ال هنأو «مهسفنأ اولتقي نأ مهرمأ

 نم ريثك نع ةكرعملا تلجناو ءاّضعب مهضعب لتقف

 ضاع يمك ديزر قا واو يحال كاان ل” ءلعقلا

 نم ؛ِتاَنيَشلَأ اوُنِمَع ينل :لاقف مهريغو مه هيف نولخدي
 ام ىلع اومدن نأب اهب نم اوبا رن رئاغصو «رئابكو ‹«كرش

 «اًوْئَماَوإ# اودوعي ال نأ ىلع اومزعو ءاهنع اوعلقأو «ىضم

 الإ ناميالا متي الو ءهب ناميالا نم هللا بجوأ امبو «هللاب
 نإ ناميالا ىلع ةبترتملا حراوجلا لامعأو 0

 تائيسلا نم ةبوتلا ةلاح «ةلاحلا هذه دعب : يأ كاَمِدَعَب نم كي

 ءاهوحميو تائيسلا رفغي 4 ُرْوُفَعَل#

 قيفوتلاو «ةبوتلا لوبقب 4 يحيل 0 بارق تناك ولو

 )١( ةريثك ىلتق : نيتخسنلا يف .



 عساتلا ءزجلا

0 

 يقتل ناس هنأ N قوت ع ك3 313
 ءايشألا مهأب لغتشا «هيف وه ام فرعو «هسفن تعجارتو

 ةميظع حاولأ يهو ءاهاقلأ يتلا 4 حوْلدلا داف «هدنع

 ىّده# ةنمضتمو ةلمتشم : يأ (اتَحَس نَوإل ةليلج «رادقملا
 نم قحلا نايبو «ةلالضلا نم ىدهلا اهيف :يأ 4 ةو

 نسحأل ىدهلاو ءرشلا لامعأو ءريخلا لامعأو «لطابلا
 لمع نمل ةداعسو ةمحرو «بادآلاو «قالخألاو ءلامعألا

 ىده لبقي دحأ لك سيل نكلو ءاهيناعمو اهماكحأ ملعو اهب

 نيذلا لوبقلاب هاقلتيو «هل داقنيو كلذ لبقي امنإو ءهتمحرو هللا
 . هنوشخيو هنم نوفاخي : يأ وبه ميري [مھ]

 دادزي ال هنإف هيدي نيب ماقملا الو هللا فخي مل نم امأو

 . اهيف هللا ةجح هيلع موقتو ءاّروفنو اًوتع الإ اهب
 راّتخا# مهدشر ىلإ اوعجارتو ليئارسإ ونب بات امل «و#

 دنع مهموقل اورذتعيل ؛ مهرايخ نم الجر َنيِعَبَسأل مهنم سوم
 :اولاق اورضح املف ءهيف نورضحي اًناقيم هللا مهدعوو « مهبر

 «ةريبك ةءارج هللا ىلع اوؤرجتف *هَرْهَج هل انآ ئسوم اي
 .اوكلهو اوقعصف 4ُهَمَجَيلَأ ممّا ءدعم بدألا اوؤاسأو

 هللا ىلإ عرضتي مالسلاو ةالصلا هيلع يسوم لزي ملف

 اورضحي نأ 4ُلْبَم نّم رُهَتْكَلْمَأ َتْنِش ول بر :لوقيو «لتبتيو

 مه اوراصف .مهموقل اهيف نورذتعي ةلاح يف اونوكيو

 .نيملاظلا

 ءاهفس «لوقعلا ءافعض :يأ اي ةآهتّشلا لَ ا اهيل
 هللا ىلع نيئرجتملا نأب رذتعاو ءهللا 3 عرضتف «مالحألا

 مهنأبو ءاولعفو اولاق امع مهعدرت «ةلماك لوقع مهل سيل

 هنيد ٍباهذ نم فاخيو «ناسنالا اهب رطخي ةنتف مهل لصح

 تأ ءا نم اهي لث تنو ال ىه نإ : لاقف

E,رفغ نم ريخ تنأ : يأ كفا ريح تاو » 

 . لضفتو «ٰيطعأ نم مركأو «محر نم ىلوأو
 بر اي دوصقملا :لاق مالسلاو ةالصلا هيلع ئسوم نأكف

 نأو كب ناميالاو «كتعاط مازتلا وه ءانلك انل لوألا دصقلاب .

 هنإف «قيفوتلا نم هتبهو ام ىلع متو «هدشرو هلقع هرضح نم

 هتفرصو «هيأر هفسو «هلقع فعض نم امأو ءاّميقتسم لزي مل

 تنأف اذه عمو «نيبيسلا كنيذل «لعف ام لعف يذلا وهف «ةنتفلا

 . انمحراو انل رفغاف «نيرفاغلا ريخو «نيمحارلا محرأ

 رفغو « مهتوم دعب نم مهايحأو .هلاؤس هللا باجأف )١51(
 هذه ىف اتل ْبْنْحأَر# :هئاعد مامت يف ىسوم لاقو «مهبونذ مهل

 «حلاص لمعو «عساو قزرو «عفان ملع نم سمح ايلا

 ٠١۴۳-٠۷١ :تايآلا فارعألا ةروس ريسفت -۷
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 للي تیوب یر آا ي ا هاب اوما |
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e !0 7 وده  

 )ا رجح يد هل 0000 ص و ەر

 َنولِدعي ب و ياب تود َةَمأ سوم وق نمو ا

 نم نيحلاصلا هئايلوأل هللا دعأ ام يهو «ةنسح ةَّرِخآْلا نرل

 .باوثلا

 ا ل | ذه إو

 َياَذَعظ :ىلاعت هللا لاو ا

 َتَعِسَو ٍتَّمْحَيَو# هبابسأل اًضرعتم ءاّيقش ناك نمم ءس
 نمؤملا ءرجافلاو ربلا «يلفسلاو يولعلا ملاعلا نم ءَ لك

 هرمغو « هللا ةمحر هيلإ تلصو دقو الإ قولخم الف ءرفاكلاو

 ايندلا ةداعسل ةيضتقملا ةصاخلا ةمحرلا نكلو «هناسحإو هلضف

 نَا ايات 8 : اهنع لاق اذهلو هدحأ لكل تسيل ةرخآلاو

 .اهرابكو ءاهراغص «يصاعملا وق 0

 كي ْمُه لاو اهيقحتسم ةبجاولا وأ ووو >
 لمعلاو ءاهانعم ةفرعم هلا بناباب كامبل مامك فو ‹ نونو

 لوصأ يف ءاًنطابو اًرهاظ ِةِئَ ميك حاضر اع

 وه
 نم دوب نأ

 4 مم

 نع زارتحا ألا

 )١( ب شماه نم ةدايز .



 عساتلا ءزجلا

 دبع نب هللا دبع نب دمحم اذهب دوصقملا نإف «ءايبنألا رئاس

 . ةي بلطملا

 دمحم يبنلاب ناميالا نأو ليئارسإ ينب لاوحأ يف قايسلاو

 نيعبتملا هب نينمؤملا نأو «ناميالا يف مهلوخد يف طرش ةي
 ؛يمألاب هفصوو ءمهل هللا اهبتك يتلا ةقلطملا ةمحرلا لهأ مه

 سيلو «بتكت الو أرقت ال يتلا ةيمألا ةمألا «برعلا نم هنأل

 ۰ . باتك نآرقلا لبق اهدنع

 همساب 4ليضالاَو ةا يف ْمُهَدنِع اًوْكَم ُمَتوُدَي دلال
 هنأو «هنع ىهنيو هيلإ وعدي ام ءاهلجأو اهمظعأ نم يتلا هتفصو

 .هحالصو هنسح فرع ام لك وهو 4ول مرسال
 .هعفتو

 مع يسمع ا

 يف هحبق فرع ام لك وهو 4« رڪشا نع َمُهلَبْيَو
 ءموصلاو ءةاكزلاو «ةالصلاب مهرمأيف ءرطفلاو .لوقعلا

 ىلإ ناسحالاو «نيدلاولا ربو «ماحرألا ةلصو ءجحلاو

 ءقدصلاو «قلخلا رئاسل عفنلا لذبو .كولمملاو «راجلا

 نع ىهنيو «كلذ هبشأ امو «ةحيصنلاو «ربلاو «فافعلاو

 ركسي ام برشو «انزلاو «قح ريغب سوفنلا لتقو « هللاب كرشلا
 وحنو «روجفلاو «بذكلاو «قلخلا رئاسل ملظلاو «لقعلا
 :هكللذ

 ءهب رمأو «هيلإ اعد ام « هللا لوسر هنأ ىلع لدي ليلد مظعأف

 نم تبطل ْمُْهَل ُلِحْبل هنإف .همّرحو «هلحأو «هنع ىهنو
 . حكانملاو «براشملاو «معاطملا

 «براشملاو «معاطملا نم «َتِيَبَحْلا هيلع ٌمْرَحمَول
 ل

 0 مغ عاصم ياء خا ل صد

 : يأ 4َزِهيَع تاك ىلا لالا ٌمُهَرْصِإ ْمُهْنَع مسيو
 ا ءرسيم حمس لهس هنيد نأ هفصو نمو
 .لاقث فيلاكت الو «تاقشم الو «لالغأ

 هولجبو هومظع : يأ ڪک هي اوما تريلات

E 2Y 
 يذلا «نآرقلا وهو حم لِ لآ روثلا اوعبتأو ورتو
 اذإ هب ىدتقيو تالاهجلاو كشلا تاملظ يف هب ءاضتسي

 ريخب نورفاظلا «َنْمْنُمْلا ْمُه َكيَلْوُأأل .تالاقملا تضراعت
 ربكأب اوتأ مهنأل ءامهرش نم نوجانلاو ءةرخالاو ايندلا

 . حالقلا بابسأ

 ا

 ملو «هرصنيو «هرزعيو «يمألا يبنلا اذهب نمؤي مل نم امأو
 .نورساخلا مه كئلوأف «هعم لزنأ يذلا رونلا عبتي

 ناكو «هعابتا ىلإ ليئارسإ ينب نم ةاروتلا لهأ اعد املو

 ده رد ا سا دل حمال
 1 ر لآ اًهْيآَي لفل :لاقف مومعلا

 ١٠١٠۳-٠۷١ :تايآلا فارعألا ةروس ريسفت -۷ حس 4

 هجم بالا لخأ کیچ و يا «اكو

 . مهريغو

 ا ا فرس ا اا ا لو
 نم يتلا ةينيدلا ةيعرشلا هماكحأبو «ةيناطلسلا ريبادتلاو ةينوكلا

 ىلإو هللا ىلإ مكوعدي اًميظع الوسر مكيلإ لسرأ نأ : اهتلمج
 راد نمو «هنم مكدعابي ام لك نم مكرذحيو «هتمارک راد
 . هتمارك

 ال هدحو هللا الإ قحب دوبعم ال :يأ 4ره لإ َهَلِإ الد
 یی هلسر قيرط نم الإ هتدابع فرعت الو «هل كيرش
 ال يتلا ةتامالاو ءايحالا :هريبادت ةلمج نم :يأ «ُثيِمْيَو

 a اًربعمو اًرسج توملا لعج يذلا ءدحأ اهيف ةكراشب

 ليي اًدمحم لوسرلا قدص اهب نمآ نم يتلا ءاقبلا راد ىلإ

 اًنمضتم «بلقلا يف اًناميإ « يذلا َىَتلَأ ِهِلوُسَرَو هاب الا

 # ديكو هب نیب یا # حراوجلاو بولقلا لامعأل
 هلامعأو «هدئاقع يف ميقتسملا لوسرلا اذهب اونمآ :يأ

 ةينيدلا مكحلاصم يف «َنوُدَتْهَت ممل قبال
 نايب الالف العم هوعبتت مل اذإ مكنإف «ةيويندلاو

 تود ةعامج : يآ أ جسوم موق نمو (159)

 «مهايإ مهميلعت يف سانلا هب نودهي : يأ ودع هيو يلب

 و ا .مهل مهاوتفو

 ا مم المول :ىلاعت لاق امك

 هيلع يسوم ةمأل ةليضف اذه يفو نوو اباي اوناَكَو
 نودهي ةاده مهنم لعج ىلاعت هللا نأو «مالسلاو ةالصلا

 . هرمأب
 مدقت امم زارتحا عون هيف ةميركلا ةيآلا هذهب نايتالا نأكو

 «ليئارسإ ينب بياعم نم ةلمج مدقت اميف ركذ ىلاعت هنإف

 اذه نأ مهوتم مهوت امبرف «ةيادهلل ةضقانملا لامكلل ةيفانملا

 ةيداه ةميقتسم ةفئاط مهنم نأ ىلاعت ركذف «مهعيمج معي

 . ةيدهم

 اسسا ةع تنا مهانمسق :يأ 4تن (0)
 لجو ی لک ف ر وا ی رک یا

E۰  

 نأ هنم اوبلط : يأ رةسم ةدّقْستْسا ذإ سوم لإ اواو

 هنم برشتو «هنم نوبرشي ءام مهيقسي نأ ىلاعت هللا وعدي
 . ءاملا ليلق لحم يف - ملعأ هللاو - مهنأل كلذو «مهيشاوم

 اصعب برأ بأل مهتبلطل ةباجإ ئسومل هللا ئحوأف
 «سنج مسا هنأ لمتحيو «نيعم رجح هنأ لمتحي « رجم



 عساتلا ءزحلا

 ي ع
 : يأ تسب هبرضف «ناك رجح يأ لمشي

 ةخ راسة راج اع ةع انآ رجحلا كلذ

 ةليبق لك ىلع مسق دق : يأ هيَ اأ لَ رع دل

 ءاّنيع مهنم لكل لعجو «ةرشع يتنثالا لئابقلا كلت نم
 «ةمحازملاو بعتلا نم اوحارتساو ءاونأمطاو ءاهوملعف

 . مهيلع هللا ةمعن مامت نم اذهو «ةمصاخملاو

 سمشلا رح نم مهرتسي ناكف ممل ُمُهِيَلَع اَنَلَظَول
 محل وهو ىوش ىولحلا وهو سلا مهڪ الراو

 نيب مهل هللا عمجف ءاهذلأو «رويطلا عاونأ نسحأ نم «ريط

 «موحللاو ىولحلا نم «بيطلا ماعطلاو «بارشلاو «لالظلا

E oa 

 مل نيح «اتوُمَلَظ اَمَو ْمُكَنقَد نِ أولك# : مهل ليقو
 ملط لا بأ اسوق لر نا كش

 ءريخ لك اهوتوف ثيح دوم هش وک نكلو»
E Ns 

 :يأ «ةَيَقْلا هه أوُكَسأ ْمُهَل لق و 0۷0

 اولُكَو# «ءايليإ» يهو «اًنكسمو مكل اتطو نوكتل اهولخدا

 نم ترجفنا

 ةريزغ «راجشألا ةريثك تناك ةيرق :يأ 4ْرْشَتِش ُثْيَح اَهْنِ
 ثيح اهنم اولكأي نأ هللا مهرمأ كلذلف «شيعلا ةديغر ءرامثلا

 اۋا

 انع ططحا :يأ *«ةلّئِج# :بابلا نولخدت نيح أولو #

 . انع فعاو ءاناياطخ

 نينيكتسم « مكبرل نيعضاخ : يأ «اَدسجُس کباب اولو

 «ةرفغملا لاؤسو «عوضخلاب مهرمأف «هتمعنل نيركاش .هتزعل
 «لجآلاو لجاعلا باوثلاو مهبونذ ةرفغم كلذ ىلع مهدعوو

 ايندلا ريخ نم يحس ي ُديِرَوَس مڪيَيَِخ مک رفت

 ترّيأ# لّدب لب «يهلالا رمألا اذه اولثتمي ملف «ةرخآلاو

 فلآ ريغ لوق هرمأب اوناهتساو هللا اوصع : يأ مِم اوُمَلَظ

 ةبح) 4ةّظِح# : مهلوقو «ةرفغملا بلط لدب ءاولاقف كْمُمَل َّلِق

 مهليدبتف - هتلوهسو هرسي عم - لوقلا اولدب اذإو «(ةريعش يف

 ىلع نوفحزي مهو اولخد اذهلو .ءىلوأ باب نم لعفلل
 . مههاتسأ

 َنَم ارتب هوصعو هللا رمأ اوفلاخ نيح مم اتاسراف#

 نم «هريغ امإو نوعاطلا امإ ءاّديدش اًباذع : يأ «َمَسلَآ

 .ةيوامسلا تابوقعلا

 اونا اًمي# كلذ ناك امنإو «هباقعب هللا مهملظ امو

 ريغ نم «هتيصعم ىلإ هللا ةعاط نم نوجرخي : يأ وسلي
 ناك يذلا رشلاو ثبخلا ىوس مهاعد عاد الو مهتأجلأ ةرورض

۳EV = ۷- )۱١١( ۱۰۳-۱۷۰ :تايآلا «فارعألا ةروس ريسفت 
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 ىنا هیر مکا عنو
 امو مڪر ام تبطل ولسا

 | زر9 تریش 7 نو وا

 راو زها کسا مهل لق ُثَيَحاَهنِمأولڪ ود

 وتلا باوا لاف فو شم
 O خلا ڈیز < م ےس ےک ہک

 ا

| PFO, کی el 
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 تقاس وة ی اشر © | ورمل 9

 اد اِتْبسلا ف تود عيذإ ر لا ةَرْضاَح

 م ا
 توبا موا عرش مهتلبسم موي مھناتیج

 ْ © ومني وكام مشوا كرد یتاتال

 9 . مهسوفن يف اًنماك
 ىبلأ َةَرَقْلا ِنَع# ليئارسإ ينب لأسا :يأ #َمُهْلَْسَو#

 مهيدعت لاح يف «هلحاس ىلع :يأ رخل َةَرْضاَح تتاح

 . مهايإ هللا باقعو
 نأ مهرمأ دق ىلاعت هللا ناكو #ِتّبَسلأ ف تروُدَتَي ْذِإ#

 هللا مهالتباف ءاّديص هيف اوديصي الو هومرتحيو هومظعي

 4 أَمَيُش مهن موي مهيتأت ناتيحلا تناكف < «مهنحتماو

 .رحبلا هجو ىلع ةيفاط ةريثك : يأ
arl 

eاَل# تبسلا موي 2 اذإ :يأ شبس ال  

 SL كلت رڪ
 الإو بلا كس هيلو ذا يشل" هديا نجوا

 ءرشلاو ءالبلل مهضرع املو «هللا مهافاعل ءاوقسفي مل ولف

 اهل نرو 4 رفح اهل نور فج اراک دیتنا قلع اليس
 رفحلا كلت يف تعقوو «تبسلا موي ءاج اذإف .كابشلا

 )١( مهيلبي :أ يفو ءب يف اذك .



 (155-158) ۱۰۴۳-۱۷۰ :تايآلا «فارعألا ةروس ريسفت لا/ = ۳٤۸ حست تتح عساتلا ءزجلا

 ل قادت ۱۷۲ جلل اب هدحألا موي ءاج اذإف «مويلا كلذ يف اهوذخأي مل ءكابشلاو
 ميلر كين قمم دوی مل نت َتااَقْدِإَو :قرف ثالث اومسقناو «كلذ مهيف رثكو ءاهوذخأ

 © نوفي ير َلإَةَرِذْعَمأ أولاَقاَديِدَساَباَذَع |

 مشل نع توی واااو ورڪ ڈا مآ وسام

 0 َتوُقسُفيأ ا اب سيدي پا دعیاوملظ ے تريلا ذَا و

 | تیک رتا اتتا نات ارتتا
 | لايو إو امیل ا نامل كرت دات دو

 هنا هروب اقل عر سل تیر نإ | بادعلاء وس ْمُهُموُسَي

 هو هناا ضا فل ص هو © مير رومعل |

 ۾ تابوا كلذ ود ھنر ت رخل دلآ
 لَ مهرب نب تلخ 49 وعجم هلع تاسلا

e 

 ا و اولا E قارب

Ty | 
 | e ٣راز
 ٠ 0 َنيِحيَضْلْاٌَعيِضْنالاَنإ هوَ اوماَقأَو تكلي

 .كلذب اونلعأو ءاوؤرجتو اودتعا مهمظعم

 . مهيلع راكنالاو «مهيهنب تنلعأ ةقرفو

 اولاقو مهل مهيهنو 0 كتارا راكنإب تفتكا ةقرفو

 مهنأك ارح ادم مرم 1 يكيقم لل انت وظن ملک > مهل
 غصي ملو هللا مراحم محتقا نم ظعو يف ةدئاف ال :نولوقي
 نأ دب ال هنإف «هنایغطو هئادتعا ىلع رمتسا لب .حيصنلل

 .ديدش باذع وأ «كالهب امإ هللا مهبقاعي

 : يأ « وير لإ ةَرِذَمَمم مهاهننو مهظعن : نوظعاولا لاقف

 . مهيف رذعنل
 الف «ةيصعملا نم هيف مه ام نوكرتي : يأ نوَ هلع

 . موللا مهيف رثأو .ظعولا مهيف عجن امبرف «مهتياده نم سأين

 «ةرذعم نوكيل ؛ركنملا راكنإ نم مظعألا دوصقملا اذهو

 لمعيف «هيدهي نأ هللا لعلو .يهنملا رومأملا ىلع ةجح ةماقإو

 . يهنلاو رمألا كلذ ئضتقمب

 ءهب اوركذ ام اوكرت :يأ «.وب ارد ام اوس اً
 . مهئادتعاو مهيغ ىلع اورمتساو

 ةنس اذكهو هوسا نع تربي يل باذعلا نم اا

 نورمآلا اهنم اجن تلزن اذإ ةبوقعلا نأ «هدابع يف هللا
 .ركنملا نع نوهانلاو فورعملاب

 نم َةَمَيقْلا روي لإ َمِهَيِلَع نال :اًحيرص اًمالعإ ملعأ تبسلا يف ردا نيذلا مهو أرَ ترا دنر

 . مهلذيو .مهنيهي : يأ 4 باذعلا ءّوس مهمو ةقرفلا امأو *َوُمْسْنَي أنك امي ديدش :يأ *نٌسيكب ِباَدَعِب

 هل لجعي هنإ ىتح «هاصع نمل بالا ٌميِرَسَل كلير طف 4یم ا ام طم ملل :نيهانلل تلاق يتلا ىرخألا
 و كاد نيل 4 قة ول هنإوإ# ايندلا يف ةبوقعلا مهنأ رهاظلاو «مهكالهو «مهتاجن يف نورسفملا فلتخاف

 هنم لبقتي نأب همحريو «بويعلا هيلع رتسيو «بونذلا هل مل وهو «نيملاظلاب كالهلا صخ هللا نأل «نيجانلا نم اوناك
 ام مهب هللا لعف دقؤ .تابوثملا عاونأب اهيلع هبيثيو «تاعاطلا .نوملاظ مهنأ ركذي

 ال «مهريغ مكح تحت ةناهإو لذ يف نولازي الف ءهب مهدعوأ نألو «تبسلا يف نيدتعملاب ةصاخ ةبوقعلا نأ ىلع لدف

 . مَلَع مهل رصني الو «ةيار مهل موقت هب ماق اذإ «ةيافك ضرف ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب رمألا

 مهانقرف :يأ «اممأ ٍضَيَألا ف مسطول (110) مهنألو «كتلوأ راكنإب اوفتكاف «نيرخآلا نع طقس ضعبلا

 ٌمَُْنَيال نيعمتجم اوناك امدعب «ضرألا يف مهانقزمو مْيْيَدمُم وأ مهم هل ار وطين مِل :مهلوقب مهيلع اوركنأ
 نود ميو .هدابع قوقحو .هللا قوقحب نومئاقلا *َنوُحِلَّصأ مهنأ يضتقي .ام .مهيلع مهبضغ نم اودبأف «اًديِيَس ابدع

 نوملاظ امإو ءنودصتقم امإ «حالصلا نود :يأ ٭ کالو دشأ مهبقاعيس هللا نأو «مهلعفل ةهاركلا دشأ نوهراك

 تكسب # انتنسو انتداع ىلع # مهني مهسفنأل .ةبوقعلا

 .رسيلاو رسعلاب : يأ ؟ِتاَمَيَّسلآَو ءاونيلي ملف اوسق :يأ 4ُهَنَع أمم ام نع اوسع امف )١17(
 «ىدرلا نم نوميقم هيلع مه امع #َنوعجر ہال اوبلقناف لح ةد أ رک اًيردق الوق ب ا اوظعتا الو

 «حلاص نيب اولازي ملف .ىدهلا نم هل اوقلخ ام نوعجاري ةلذلا برض ركذ مث «هتمحر نم هللا مهدعبأو «ةدرق هللا نذإب

 مهرش داز ؛فلخ مهدعب نم فلخ ىتح «دصتقمو «حلاطو : يأ كبر E ذو :لاقف مهنم يقب نم ىلع راغصلاو



 عساتلا ءزجلا

 اوراصو «مهيلإ هيف عجرملا راصو * َبَنِكَل زا مهدعب اورول

 اومكحيو اوتفيل .لاومألا مهل لذبتو «مهئاوهأب هيف نوفرصتي
 as تفز ةقيحلا رعت

 مهنأو بنذ هنأب نيرقم ولوو نرالا اده ضرع توداي

 سيل هنإف «ةقيقحلا نم لاخ لوق اذهو ا ٌرَممْيَس :ةملظ

 اومدنل كلذ ناك ولف «ةقيقحلا ىلع ةرفغملل اًبلطو اًرافغتسا
 اذإ - مهنكلو ءاودوعي ال نأ ىلع اومزعو ءاولعف ام ىلع

 .هوذخأي - ىرخأ ةوشرو «رخآ ضرع مهاتأ
 ىندأ وه يذلا اولدبتساو ءاّليلق اًنمث هللا تايآب اورتشاف

 .ريخ وه يذلاب
 لا : مهتءارج نايبو «مهيلع راكنالا يف [ىلاعت] هللا لاق

 مهلاب امف نَا لإ هما لع اووي ال نأ بنتكلا كيت مهتلع ذا
 عم اليمو «مهئاوهأل اًعابتا ءقحلا ريغ هيلع نولوقي
 . مهعماطم

 هيف مهيلع سيلف 4ي ام اوُسَرَدط دق مهنأ لاحلا وإ
 مهرمأ يف اوناكو «نيدمعتم مهرمأ اوَّنأ دق لب «لاكشإ

 «ةبوقعلل عنشأو «مولل دشأو «بنذلل مظعأ اذهو «نيرصبتسم

 ايندلا ةايحلا راثيإب ءمهيأر ةهافسو «مهلوقع صقن نم اذهو

 4در تدلل زج کلا الار :لاق اذهلو ءةرحآلا ىلع
 ىلع ةوشر لكؤتو «باصت يتلا لكآملا نم «مهيلع هللا مّرح ام
 . تامرحملا عاونأ نم كلذ ريغو «هللا لزنأ ام ريغب «مكحلا

 ام نيب نزاوت لوقع مكل نوكي الفأ :يأ لِيَ أ
 يعسلاب ىلوأ وه امو ءهيلع راثيالا يغبني امو «هراثيإ يغبني

 ارم ا را هاف فرغ لال ا ولا

 اًميظع اًميعن توفي «عطقنم فيفط لجاع ىلإ رظن نم امأو
 . ؟يأرلاو لقعلا هل ىنأف اًيقاب

 يلو :هلوقب هللا مهفصو نم ةقيقح ءالقعلا امنإو

 نوملعيف ءالمعو اًملع هب نوكسمتي : يأ #بتكلاب َبْو

yy 

 رورسو «نويعلا ةرق يه يتلا رماوألا نم اهيف امب نولمعيو
 .ةرخآلاو ايندلا حالصو «حاورألا حارفأو «بولقلا

 ةماقإ «تارومأملا نم هب كسمتلا بجي ام مظعأ نمو

 ءاهلضفل ركذلاب هللا اهصخ اذهلو ءاّنطابو اًرهاظ ةالصلا

 اهريغ ةماقال ةيعاد اهتماقإو «ناميالا نازيم اهنوكو ءاهفرشو
 . تادابعلا نم

 ٌميِضن ال اَنِإإ© :ىلاعت لاق ءاحالصإ هلك مهلمع ناك املو

 نيحلصم «مهتاينو «مهلامعأو مهلاوقأ يف 4َنِِنَصْلَأ رع

 ١۱۷١-٠۷٤١ :تايآلا فارعألا ةروس ريسفت -۷ ۳4۹

 مهيلع هلسر ثعب هللا نأ ىلع تّلد اههبشأ امو ةيآلا هذهو

 ءراضملاب ال عفانملابو ءداسفلاب ال حالصلاب مالسلاو ةالصلا
 برقأ ناك حلصأ ناك نم لكف «نيرادلا حالصب اوثعب مهنأو

 . مهعابتا ىلإ
 اوعنتما نيح # َمُهَقَوَف لل اتقن ْدِإَو# : ىلاعت لاق مث (۱۷۱)

 .ةاروتلا يف ام لوبق نم

 راصف «لبجلا مهسوؤز قوف قتنو لمعلا هلل مهمزلأف
 آم ودخل :مهل ليقو يب قو نطو لغ ملاك مهقوف
 . داهتجاو دجب : يأ وُب منيت

 هب لمعلاب اًفاصتاو «ةثحابمو ةسارد هيف ام اكد

 rn اذإ ومس ڪَل
 06 ےک

 ّ ر ا ta bé شا تبق

 لبق نم اَنْوآَباَ رشا اإ لوق وا o َنَِع اده نع اڪ اإ ةي

 لصق َكِلَدَكَو © ّن َنوُلِطَبمْلا : لق ا كد يت أ 27: (طستو
 1 ع و

 مدع نب نم كير ذخأ ْذإ و : یلاعت لوقي # ومجرب ملم ِتيَآْلأ

 .مهتيرذ مهبالصأ نم جرخأ :يأ مير رهروُم وظني

 .نرق دعب انرق نودلاوتيو «نولسانتي مهلعجو

 مهئابآ بالصأو مهتاهمأ نوطب نم مهجرخأ نيح «وإ»

 تابثإب مهررق :يأ كير تنك ْميِشَأ 1ع ْمُمَدَهْنَأ»
 مهبر هنأب ءرارقالا نم مهرطف يف هعدوأ امب «هتيبوبر

 . مهكيلمو «مهقلاخو
 ىلع هدابع رطف ىلاعت هللا نإف «كلذب انررقأ دق لب اوناَثل

 . ميقلا فينحلا نيدلا

 «ريغت دق ةرطفلا نكلو كلذ ىلع روطفم وهف دحأ لكف

 لب اولاَك# اذهلو ةدسافلا دئاقعلا نم اهيلع أرطي امب «لدبتو

 . 4 َنِدْفْلَغ اده نع اًنُكح اإ ٍةَمَيِْل موي اووف تأ دهس

 نأ نم «مكدنع ررقت امب متررقأ ىتح «مكانحتما امنإ : يأ

 ءيشب اورقت الف «ةمايقلا موي اوركنت نأ ةيشخ «مكبر ىلاعت هللا

 مكدنع الو «مكيلع تماق ام هللا ةجح نأ نومعزتو «كلذ نم

 .نوهال اهنع نولفاغ متنأ لب «ملع اهب

 هلل ةغلابلا ةجحلا تتبثو «مكتجح تعطقنا دق مويلاف

 رثا امإ# :نولوقتف ءىرخأ ةجحب اًضيأ نوجتحت وأ «مكيلع
 «مهوذح انوذحف ودم ن هير ڪر لن نم اوم

 ام مكرطف يف هللا عدوأ دقف 4ول ا ا ب ا

 هب تءاج ام قحلا نأو ل ا

 .هيلع ولعيو «مكءابآ هيلع متدجو ام مواقي اذهو «لسرلا



 عساتلا ءزجلا

 مهبهاذمو «نيلاضلا هئابآ لاوقأ نم دبعلل ضرعي دق «معن

 ججح نع هضارعال الإ كاذ امو .قحلا وه هنظي ام «ةدسافلا
 «كلذ نع هضارعإف «ةيسفنلاو «ةيقفألا هتايآو «هتانيبو هللا

 اهب لضفي ةلاحب هريص امبر «نولطبملا هلاق ام ىلع هلابقإو

 . تايآلا هذه ريسفت يف باوصلا وه اذه «قحلا ىلع لطابلا

 «مدآ ةيرذ ىلع قاثيملا هللا ذخأ موي اذه نإ : ليق دقو

 اودهشف «مهسفنأ ىلع مهدهشأو «هرهظ نم مهجرختسا
 مهملظ ىلع تقولا كلذ يف هب اورقأ امب مهيلع جتحاف «كلذب

 ا و ايندلا يف مهدانعو «مهرفك يف

 ١ ةمكح هيضتقت الو ءةبسانم هل الو ءاذه ىلع لدي ام

 .كلذب دهاش عقاولاو «ىلاعت

 هللا جرخأ نيح هنأ ءاوركذ يذلا قاثيملاو دهعلا اذه نإف

 ءدحأ هركذي ال «رذلاك ملاع يف اوناك نيح «هرهظ نم مدآ ةيرذ

 مهدنع سيل رمأب مهيلع هللا جتحي فيكف يمدآ لابب رطخي الو
 . ؟رثأ الو نيع هل الو «ربخ هب

 :ىلاعت لاق ءاّيلج اًحضاو اًرمأ اذه ناك امل اذهلو

 رو اهحضونو اهنيبن :يأ يالا لَم كلككو#
 هللا اودهاع ام ىلإو «مهرطف يف هللا عدوأ ام ىلإ توج
 و هيلع

 حَلَفَ اني بتا لآ ات ْمهلَع ٌلئأَو (178-1075)
 له + ل ی 22 03 دعت

 اي همت اتن ولو ٥ تيواقلا نم ناک نط
 أ

 نإ بلڪ '[ يگ مل نوح تا ضرألا کو لغ

 بيلا ِرْرَمْلا ُلَمَم َكِلَذ ثّهْنَي هڪ أ كلي يع لم
 هلا الك اس6 نوردی ھل ل قلا صا اتاپ ودك

 رهف هلأ دبي نم © َنوُمِلظَي ر لا 5 ودك يِ
 هيبنل ىلاعت لوقي دوريا مد مه كيلر ُلِلْضُي سَو ُىِدَيْهْمْل

 ملع هانملع : يأ #اَنياَ يَا لا ات ْمهِيَع لتا : هِي
 .ريرحنلا ربحلاو «ريبكلا ملاعلا راصف هللا باتك

 فاصتالا نم خلسنا : يأ 4ُنطِيَشل ُهَمِبتَد اهم حكام

 هبحاص ريصي كلذب ملعلا نإف .هللا تايآب ملعلاب يقيقحلا
 ىلإ ىقريو «لامعألا نساحمو «قالخألا مراكمب اًمصتم
 ءارو هللا باتك اذه كرتف .تاماقملا عفرأو «تاجردلا ىلعأ

 امك اهعلخو «باتكلا اهب رمأي يتلا قالخألا ذبنو «هرهظ
 ۰ . سابللا علخي

 نيح «هيلع طلست :يأ .ناطيشلا هعبتأ اهنم خلسنا املف

 هزأف «نيلفاس لفسأ ىلإ راصو «نيصحلا نصحلا نم جرخ

 نم ناك نأ دعب «تيواَتْلا ني َناَكَف اَّرأ يصاعملا ىلإ
 ىلإ هلكوو هلذخ ىلاعت هللا نآل اذهو «نيدشرملا نيدشارلا

 ٠۱۷١-٠۷۸ :تايآلا .فارعألا ةروس ريسفت -۷ مو

 قاد ۷۳ چ
 | - ا روو

 مقولات إو چ : موب عتاد دن اونظو هل نأ
 ا ا تر ا ي e 0000 مرمر

 ١ © د وتن لعل ویاماورک اوووف مم اء ءامأودخ |
rlمر  eا 3 ر وود  

 | مدس َدَهْشأَو میر ذرهروپ نم مداء بنك داو |
 ف %2 و 3e r ا

 موس ا
 اال or 32 رب ال وے

 كرشأ اه اولوقُتَو 9 َنيِْفَعاَذَه نَعاتڪ ا رميا
î 

  2د ا
 صايل اداب

 و او تكل 5 ر
 | َتوْعجر کلا لھ كلذکرو € نولطبمل

 ر ل

eنياي کت  

 ۲ش 1و 9 69 تيرواَمْلاَنمَناَكَفندطِمَشلَأُهَعَبتاَف

 ۰ هلك واد ضرالا ی اد كلر ينككل

eesرا  
 ا

 ا ٠
 رر

 أا ْوَمْلاُلَكَم َكَِدَتَهْلي
 E 9 ا هيلع لا

 اد نم © 997 َنوُمِلظيأو كعمَسْفَنَأَو انياب ا

 E 5 كله َكيلَوْأَْلِإ للف نمو في هلم

 :ىلاعت لاق اذهلف «هسفن

 يف عفتريف ءاهب لمعلل هقفون نأب «ا هغر اتش لَو
 . هئادعأ نم نصحتيف «ةرخآلاو ايندلا

 «ضرألا ىلإ دلخأف «نالذخلا يضتقي ام لعف هكر #

 ره عبو ةيويندلا دصاقملاو «ةيلفسلا تاوهشلا ىلإ : يأ
10 

 ا ىلع مرح ةدش يف مَنَ

 وا ْتَهْلَي هع لمحت نإ بلڪل رت ايإ هلق عاطقاو

 ال اذهو «لاح لك يف اٿهال لازي ال :يأ تهل هڪ رات

E SAG 

 هللا اهقاس نأ دعب 4 اياك ودك تريلا ِرْرَقْلا لَم كلذ

 ىلع مهناوهل ءاهودرو ءاهب اوبذك لب ءاهل اوداقني ملف «مهيلإ

 هلا نم ىلع ری ماوه ال ابا و « هتل

 ل الوم ةعاط كرتو

 رم يدهس هر 00

 «لاثمألا برض يف نو ر مهلعل مَصَتْلا ' لصف صا

 .اولمع اوملع اذإو ءاوملع اوركفت اذإف هل دل

 «ةوُميظَي أوك عُمشتأو ايلي بدك تیل ممل الم كسل
 0 هللا تايآب بذك نم لثم حبقو ءاس : يأ

 ءهتايآ هللا هاتآ يذلا اذهو ءءوسلا لثم مهلثم نإف «يصاعملا



 عساتلا ءزجلا

 هللا هركذ ام هنم ناك دق .نيعم صخش هب دارملا نأ لمتحي

 هنأ كلذب هب دارملا نأ لمتحيو ءدابعلل اًهيبنت هتصق هللا صقف

 . اهنم خلسناف .هتايآ هللا هاتآ نم لكل لماش هنأو «سنج مسا

 كلذ نأو «ملعلاب لمعلا يف بيغرتلا تايآلا هذه يفو

 نم بيهرتلاو .ناطيشلا نم ةمصعو «هبحاصل هللا نم ةعفر

 طيلستو «نيلفاس لفسأ ىلإ لوزن هنأو «هب لمعلا مدع

 ىلإ دبعلا دالخإو ىوهلا عابتا نأ هيفو ءهيلع ناطيشلل
 .نالذخلل اًببس نوكي «تاوهشلا

 :- لالضالاو ةيادهلاب درفنملا هنأ اًنيبم - ىلاعت لاق مث

 اولا هقفوي نأب لأ دمي ن
TTمح 4ٌئرَمْمْمْلا رهف # ملعي نكي مل ام هملعيو  

 ريخلل هقفوي الو هلذخيف «ٌلِلْصُي سو ىلاعت هتياده رثآ هنأل

 نم همصعيو

 كلذ الأ «ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأل © نورا مه كيلوا

 .نيبملا نارسخلا وه
 دع 00 3 2

 ¥) سلاو نَا ىي ادن دنهل انأرذ دقلو # (۱۷۹)

 كيلو كيلؤأ بي َنوْعَبَس ال اد و اّ تورص عَ ا اي نوقم ال 2

 e E 4 توتا نه كيلو لَا مه لب والا

 : يأ أرد دقو :نيعللا سيلبإ نيعبتملا «نيلاضلا نيواغلا
 مئاهبلا تراص 4 ننال نمل ىم اريك َرَبَهَجِل» انثئبو انأشنأ

 . مهنم ةلاح نسحأ

 ءملع الو هقف اهيلإ لصي ال :يأ اب َوُهَمْنَي ال بوف ملل
 .ةجحلا مايق درجم الإ

 اهتعفنم اودقف لب .مهعفني ام لابي نوري ال نأ مهول
 . اهتدئافو

 . مهبولق ىلإ هانعم لصي عاش 4 وع ل اوي كَم

 : يأ # رأل ل ةحيبقلا فاصوألا هذهب نيذلا 4كی

 ام ىلع ىنفي ام اورثآ ءالؤهو «لوقعلا تدقف يتلا مئاهبلا

 . لقعلا ةيصاخ اوبلسف « ىقبي

 اميف ةلمعتسم ماعنألا نإف مئاهبلا نم لسا مه لب ٠
 كلذلف ءاهتعفنم نم اهترضم اهب كردت ناهذأ اهلو ءهل تقلخ

 اولفغ نيذلا # َتَلفْعْل مه َكيلْوأل ا مهنم اًلاح نسحأ تناك

 .هركذو «هتعاطو «هللاب ناميالا نع اولفغ ءءايشألا عفنأ نع

 مهل اًنوع نوكتل ءراصبألاو عامسألاو ةدئفألا مهل تقلخ

 اذه دض ىلع اهب اوناعتساف «هقوقحو هللا رماوأب مايقلا ىلع

 .دوصقملا

 مهقلخو منهجل هللا ًارذ نمم اونوكي نأب نوقيقح ءالؤهف
 .نولمعي اهلهأ لامعأبو ءرانلل مهقلخف ءاهل

 هبلق غبصناو «هللا ةدابع يف حراوجلا هذه لمعتسا نم امأو

 ۱۸١۱۷۹ :ناتيآلا «فارعألا ةروس ريسفت -۷ ۳1

Eل  ةقلققا ول 0  
 وی د ت ص ص 56 ر ر

 بوله مط یدال او نيل ماری کرته آرد دقو ا
 1 2 نسال وک لس ر ا و

 دال ناذاء مشوار دوريا نع نعمه

 © تزيل نكي لهل كلَ وا
nk OP 2ہے هيمو ور رار ىف رو  

 رود لپ ىذا اورو اينو یا ءامس الا وتلو
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 ایسار ا ْ

 | الف 2ا ليس ىمي دب ثيِدَح ياي هجا

 00 واک هع يِفظ هوكي عَ

 كلة هيي ردم عنيا ئاھ رمن
 | ا رکیتاتال رال اوت وسلا ف ٠

 وج تس واع و

 لارثك ا كیلو هدأ دنعاهمل عامل اع

 «ةنجلا لهأ ءالؤهف « هللا نع لفغي ملو «هتبحمو هللاب ناميالاب

 .نولمعي ةنجلا لهأ لامعأبو

 ىف تودو ند اوردو 8 ةوعداف یس اسلا یوو (۱۸۰)

 ةعسو هلالج ميظعل نايب اذه كولم أنك اَم َنْوَرَجْيَس هيتس

 «نسح مسا لك هل :يأ ءىنسحلا ءامسألا هل نأب ءهفاصوأ

 كلذبو «ةميظع لامك ةفص ىلع لاد مسا لك هنأ هطباضو

 اًملع تناك لب «ةفص ريغ ىلع تلد ول اهنإف ءىنسح تناك

 تسيل ةفص ىلع تلد ول كلذكو «ىنسح نكت مل ءاّضحم

 حدملا ىلإ ةمسقنم ةفص وأ صقن ةفص امإ لب لامك ةفصب

 عيمج ىلع لاد هئامسأ نم مسا لكف «ىنسح نكت مل «حدقلاو

 . اهانعم عيمجل قرغتسم ءاهنم قتشا يتلا ةفصلا

 اًماع اطيحم اًملع هل نأ ىلع لادلا «ميلعلا» وحن كلذو

 الو ضرألا يف ةرذ لاقثم هملع نع جرخي الف «ءايشألا عيمجل

 .ءامسلا ىف

 لكل ةعساو «ةميظع ةمحر هل نأ ىلع لادلا «ميحرلاك»و |

 . ءيش

 ‹ءيش اهزجعي ال «ةماع ةردق هل نأ ىلع لادلا «ريدقلاك»و

 تنل



 عساتلا ءزجلا

 .كلذ وحنو

 كلذلو ءاهب الإ ىعدي ال هنأ «ىنسح» اهنوك مامت نمو

 ءاغوو «ةدايعلا ءاعدل لاش اهو ٠ ا ردا لاف

 «بولطملا كلذ بساني امب بولطم لك يف ىعديف ؛ةلأسملا
 تنأ كنإ ءينمحراو يل رفغا مهللا :الثم يعادلا لوقيف

 «قازر اي ينقزراو .باوت اي يلع بتو «ميحرلا روفغلا

 . كلذ وحنو فيطل اي يب فطلاو

 3 تودو ها اوردو :هل وقو

 ةقيقحو ءهئامسأ يف مهداحلإ ىلع اًياذعو ةبوقع : يأ *َهوُنَمْعَي

 ال نم اهب ىمسي نأب امإ .هل تلعج امع اهب ليملا داحلالا

 اهيناعم يفنب امإو .مهتهلآل اهب نيكرشملا ةيمستك ءاهقحتسي
 .هلوسر الو هللا هدارأ ام .ىنعم اهل لعجي نأو ءاهفيرحتو

 ءاهيف داحلالا رذحي نأ بجاولاف .اهريغ اهب هبشي نأ امإو

 : 845 يبنلا نع حيحصلا يف تبث دقو ءاهيف نودحلملا رذحيو
 . «ةنجلا لخد اهاصحأ نم ءاّمسا نيعستو ةعست هلل نأ»

 ) )18١ولي ديو نحل ودّ هَ افلح َنَمَِول :هلوقو «
 ةلمكم ءاهسفن يف ةلماك «ةلضاف ةمأ انقلخ نم ةلمج نمو :يأ

 «قحلا نوملعيف «قحلاب مهريغو مهسفنأ نودهي ءاهريغل

 .هب لمعلا ىلإو هيلإ نوعديو «هنوملعيو ءهب نولمعيو

 يف اومكح اذإ .مهماكحأ يف سانلا نيب نولي دير
 كلذ ريغو ءتالاقملاو «قوقحلاو ءامدلاو .لاومألا

 معنأ نيذلا مهو «ىجدلا حيباصمو .ىدهلا ةمئأ مه ءالؤهو

 «قحلاب يصاوتلاو ءحلاصلا لمعلاو «ناميالاب مهيلع هللا

 ةبترم يلت مهتبترم نيذلا نوقيدصلا مهو ءربصلاب يصاوتلاو
 ءهلاح بسحب لك ةتوافتم بتارم مهسفنأ يف مهو «ةلاسرلا

 وذ هللاو ءءاشي نم هتمحرب صتخي نم ناحبسف «هتلزنم ولعو

 . ميظعلا لضفلا
Eال فَي ني مهرس اويا ايد يدا  
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 «قازرألا مهل ردي نأب «َنوُمَلَعَي ال ُثَيَح نم د

 الو «نوذخؤي ال مهنأ اونظي ىتح «مهلهمأ : : يأ هَل سارو

 كلذبو .مهّرش ىلإ اًرشو ءانايغطو اًرفك نودادزيف «نوبقاعي
 ثيح نم مهسفنأ نورضيف «مهباذع فعاضتيو « مهتبوقع ديزت

 :تايآلا «فارعألا ةروس ريسفت -AA—1۸1 ۷\ اند

 . غيلب يوق :يأ نيم ىوْبَك ك :لاق اذهلو .نورعشي ال
 وأ : يأ ْةَنِح نّي» لَو دمحم « موياَصب اَمأوُركَفَتَي موال

 هنوفرعي يذلا مهبحاص يف له اورظنيو .مهراكفأ اولمعي مل

 يف اورا ؟ةؤنعم وع لک یا رع ع یاو
 الف ءهيلإ اعد ام يف اورظنيو «هتافصو هلدو «هیدهو هقالخأ

 , الإ قالخألا نم الو ءاهلمكأ الإ تافصلا نم هيف نودجي

 الو «نيملاعلا هب قاف ام الإ يأرلاو لقعلا نم الو ءاهمتأ

 .رش لك نع الإ ئهني الو ءريخ لكل الإ وعدي
 ءميظعلا مامإلا وه مأ ؟ةّنج نم بابلألا يلو اي اذهبفأ

 . ؟ميحرلا فوؤرلاو «ميركلا دجاملاو «نيبملا حصانلاو

 ام ىلإ قلخلا وعدي : يأ نيم ردن ال وه نإ :لاق اذهلو
 .باوثلا مهل لصحيو «باذعلا نم مهيجني

 اورظن اذإ مهنإف « ٍضْرَأْلاَو ٍتوَمَسلا ِتْوكلَم يف أوُرظَيب ملو

 نم هل ام ىلعو ءاهبر ديحوت ىلع ٌةلاد ةلدأ اهودجو ءاهيلإ

 .لامكلا تافص

 نإف ؛ِءْىَن نم لأ ىح امل عيمج ىلإ اورظنيل كلذك و#
 .هتردقو هللا ملع ىلع ةلالد مظعأ لدي ملاعلا ءازجأ عيمج

 كلذ ريغو «هتئيشم ذوفنو «هناسحإو «هتمحر ةعسو «هتمكحو
 ءريبدتلاو «قلخلاب هدرفت ىلع ةلادلا ءةميظعلا هتافص نم

 دحوملا حبسملا ءدومحملا دوبعملا وه نوكي نأل ةبجوملا

 : تولا

 يف اورظنيل : يأ مَ ب ك دوك نأ جس ناو : هلوقو
 .مهلجأ برتقي نأ لبق مهسفنأل اورظنيو .مهلاح صوصخ
 نونكمتي الف «نوضرعم ةلفغ يف مهو «توملا مهأجفيو

 . طرافلا كاردتسا نم ٍذئنيح

 باتكلا اذهب اونمؤي مل اذإ : يأ كومو دعب ٍثيِدَح يي

 مآ 4لالثقلاو بدعلاينقبأ ؟هينون وي تح یاد لا

 . ؟لاجد رتفم لك ثيدحب
 اذهلو ءهتياده ىلإ ليبس الو ءهيف ةليح ال لاضلا نكلو

 مط يف َمُهودَيَو مل یوام الك 4 أ ليي نمل :ىلاعت لاق
 الو ءهنم نوجرخي ال «نوددرتي ''”نيريحتم :يأ توهم

 . قح ىلإ نودتهي
 اهم امن لف اَهنَسْرم َنآيَل وَمَن ك

 ر کیت اک ألا تول ف تق وم الإ اقول ایم ہک ی دنع
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 0 هند ا ذإ را نقم انو رثحلا قي تاكا بتلا وفا تك

 كوب : ة5 دمحم هلوسرل ىلاعت لوقي نومي مول بَ
 : يأ اسم ناي ماسلا نعل نوتنعتملا كل نوبذكملا : يأ

 . ؟قلخلاب لحت ىتمو «هب ءيجت يذلا اهتقو ىتم

 إل اهملعب صتخم ىلاعت هنإ : يأ ير دنع اهم اإ لفل
 موقت نأ ردق يذلا اهتقول اهرهظي ال : يأ وم لإ انو اهدي
 .وه الإ هيف

 لهأ ىلع اهملع يفخ :يأ رأل توسل يف ْتَثَنا
 نم مهف «مهيلع اًضيأ اهرمأ دتشاو «ضرألاو تاوامسلا

 , .نوقفشم ةعاسلا

 مل ءنورعشت ال ثيح نم ةأجف : يأ فب الإ کیا الل

 . اهمايقل اوؤيهتي ملو ءاهل اودعتسي

 كلاؤس ىلع نوصيرح مه : يأ اع يح كاك َكَتوْنَسسيل
 اوملعي ملو ءاهنع لاؤسلا نع فحتسم كنأك «ةعاسلا نع

 لابم ريغ - هنع لاؤسلا عفني امو «كبرب كملع لامكل - كنأ

 «كب نودتقي ال ملف «كلذ ىلع صيرح الو ءاهنع لاؤسلاب

 «ةحلصملا نم يلاخلا لاؤسلا اذه نع ءافحتسالا نع نوفكيو

 برقم كلم الو .لسرم يبن اهملعي ال هنإف «هملع رذعتملا

 هتمكح لامكل .قلخلا نع هللا اهافخأ يتلا رومألا نم يهو

 . هملع ةعسو

 كلذلف 4وم ال سالا َرَثْكَأ كو وأ دنع اهم اَمَنِإ لفل
 لاح لثم اًصوصخو «هيلع صرحلا يغبني ال ام ىلع اوصرح

 بجي ام نوعديو .مهألا نع لاؤسلا نوكرتي نيذلا ءالؤه

 هكردي نأ دحأل ليبس ال ام ىلإ نوبهذي مث «ملعلا نم مهيلع

 .هملعب نوبلاطم مه الو

 ينيتأي ال ءربدم ريقف ينإف اَّرَص الو اَمْنَت ىيفَتِل كلم دل لق
 نم يل سيلو ءوه الإ رشلا ينع عفدي الو « هلا نم الإ ريخ
 . ىلاعت هللا ينملع ام الإ ملعلا

 ولا نسم امو ربحا ني ثّرَحَتنلل بيلا ملأ تنك وول
 حلاصملا يل جتنت اهنأ ملعأ يتلا بابسألا تلعفل :يأ

 ءهوركمو ءوس ىلإ يضفي ام لك نم ترذحلو «عفانملاو

 .هيلإ يضفت امب يملعو ءاهنوك لبق ءايشألاب يملعل
 دقو «ءوسلا نم ينلاني ام ينلاني دق - يملع مدعل - ينكلو

 ليلد ٌلدأ اذهف ءاهعفانمو ايندلا حلاصم نم ينتوفي ام ينتوفي

 .بيغلاب يل ملع ال ينأ ىلع

 ةيويندلاو ةينيدلا تابوقعلا رذنأ ريَ لإ أنآ نل
 . اهنم رذحأو «كلذ ىلإ ةيضفملا لامعألا نيبأو «ةيورخألاو

 لامعألا نايبب .لجآلاو لجاعلا باوثلاب © ٌريِثَيَو# رع م +

 "۱۸۹-۱۹۳ :تايآلا .فارعألا ةروس ريسفت -۷

 هذه لبقي دحأ لك سيل نكلو ءاهيف بيغرتلاو «هيلإ ةلصوملا
 هذهو «نونمؤملا هلبقيو «كلذب عفتني امنإو «ةراذنلاو ةراشبلا

 هوعديو ةي يبنلا دصقي نم لهج ةنيبم تاميركلا تايالا

 .رض عفد وأ «عفن لوصحل

 هللا هعفني مل نم عفني الو ءرمألا نم ءيش هديب سيل هنإف

 ام الإ ملعلا نم هل الو «هنع هللا هعفدي مل نمع ءرضلا عفدي الو

 ةراشبلا نم ءهب لسرأ ام لبق نم عفني امنإو «ىلاعت هللا هملع

 ءابالا عفن قاف يذلا نكي هعفن اذهف كلذب لمعو «ةراذنلاو

 لك ىلع دابعلا ثح امب «ناوخالاو ءالخألاو .تاهمألاو

 . حاضيالاو نايبلا ةياغ مهل هنّيبو «رش لك نع مهرذحو «ريخ

 اني لجو َوَدَِو ںی ني مک ىِرَلأ َوُه (19-185)
 OA ونخ تلج اهلك E اهنا

 مه َنوُعيطَتْسم الو © وف مو ایش قل ال ام َنْوكِرْسأ © َنوْكِرَسب
 1 رب لاقل رعت إو ف كرزشلا قتلا

 اهيأ 4 مفلح یا وم : يأ « سرج زثنأ مآ مور يلع
 مكترثك ىلع ضرألا يف نورشتنملا ءءاسنلاو لاجرلا

 . كك رشبلا وبأ مدآ وهو دوو مَن نّي# . مكقرفتو

 لجأل ءاوح هتجوز مدآ نم قلخ : يأ فاَهَجْوَر اني َلَعَجَو#
 ةبسانملا نم امهنيب لصح هنم تناك اذإ اهنأل اهيلإ نكسي نأ

 لك داقناف ءرخآلا ىلإ امهدحأ نوكس يضتقي ام «ةقفاوملاو

 .ةوهشلا مامزب هبحاص ىلإ امهنم

 نأ يرابلا ردق اهل اًعماجم اهللجت يأ ِاَهِدَّنََت امله

 “[زعنيحو] «لسنلا عامجلا كلذو .ةوهشلا كلت نم دجوي
 هب سحت ال «لمحلا ءادتبا يف كلذو كاَنيِفَح اَلَمَح ْتَلَمَحل

 .اهلقثي الو .ىثنألا

 ءاهنطب يف ربك نيح هب تلقا و هب ترمتسا اً
 اًيح هجورخ ىلعو «دلولا ىلع ةقفشلا امهبولق يف راص ٍذئنيحف
 نيل اَمُهيَر هَلا# اوعدف  [كلذك] . هيف O يعم

 صقن ال ءاهمات ةقلخلا حلاص : يأ احصل اًدلو اتتا

 |. 4 نرش م رکن هيف
 امهيلع تمتو ءابلط ام قفو ىلع ِاَسِنص اُنَ اسفل

 ءاكرش هلل العج : يأ «اًمُهلتاَ اميف ءاكَرَش مل العج # هيف ةمعنلا 00 000 ا a AL را 2-3

 هب َرقأو «هب ةمعنلاو ءهداجيإب هللا درفنا يذلا ءدلولا كلذ يف

 . هللا ريغل هادّبعف .هيدلاو نيعأ

 .ب شماه نم ةدايز (۲) .تلمحف :أ ىفو «ب شماه نم ةدايز )١(



 عساتلا ءزجلا

 دبع»و «ثراحلا دبع» ك هللا ريغ دبعب هايمسي نأ امإ

 يف هللاب اكرشي وأ كلذ وحنو «ةبعكلا دبعاو “*زيزعلا
 اهيصحي ال يتلا معنلا نم َّنم امب امهيلع هللا نم امدعب «ةدابعلا

 .دابعلا نم دحأ

 مدآ يف مالكلا لوأ نإف «سنجلا ىلإ عونلا نم لاقتنا اذهو

 اذه نأ كش الو «سنجلا ىف ف مالكلا ىلإ لقتنا مث ءءاوحو

 نالطب ىلع هللا مهررق كلذلن ءاًريثك ةيرذلا يف دوجوم

 كرشلا ناك ءاوس «ملظلا دشأ نوملاظ كلذ يف مهنأو «كرشلا

 سفن نم مهل قلاخلا نإف ءلاعفألا يف مأ ءلاوقألا يف

 مهسفنأ نم مهل لعجو اهجوز اهنم قلخ يذلا «ةدحاو

 مهضعب نكسي ام «ةمحرلاو ةدوملا نم مهنيب لعج مث ءاًجاوزأ

 لصحت هب ام ىلإ مهاده مث «هب ذتليو «هفلأيو «ضعب ىلإ
 .لسنلاو دالوألاو «ةذللاو ةوهشلا

 فوشتت ءاّتقوم اًنقو .تاهمألا نوطب يف ةيرذلا دجوأ مث
 هللا متأف ءاًحيحص اًيوس هجرخي نأ هللا نوعديو مهسوفن هيل

 . مهبولطم مهلانأو ةمعنلا مهيلع

 ءاّدحأ هتدابع يف هب اوكرشي الو «هودبعي نأ قحتسي الفأ

 اوكرشأف «سكعلا ىلع ءاج رمألا نكلو «نيدلا هل اوصلخيو

 : يأ 4 َنوُعيِطتْسي الو © وفم مو ایس قلا ال نم هللاب

 .( تورش ميش لَ تت اهيدباعل
 .ةقولخم يه لب «ةرذ لاقثم الو ءاًئيش قلخت ال تناك اذإف

 نع الو لب ءاهدبعي نم نع هوركملا عفدت نأ عيطتست الو
 ءملظلا ملظأ الإ اذه نإ ؟ةهلآ هللا عم ذختت فيكف ءاهسفنأ

 .هفسلا هفسأو

 نم متدبع يتلا مانصألا هذه نوكرشملا اهيأ ءاوعدت نإو

 زثنأ مآ هوو یل وس یب ال دلل لیا هللا نود
Sg aS 7عمست ال اهنأل <  

 بيبللا هروصت اذإ اذه لكو ءىَدِهُت الو يِدِهَت الو ءرصبت الو
 . اهدبع نم ةهافسو اهتيهلإ نالطبب مزج ءاًدرجم اًروصت لقاعلا

 ہڪلاأ داع أ نود نم توغ بِي نإ 0۹1-9
 َنوُشَمَي ّلْبَتا مهلأ  َنِوِدَص ٌرْثُك نإ رك اس موعد

3 
 و دع عرعر 5 0 نوش ِدَيَأ ا 5 5

 ا 1 00 تورم يع رهل أ

 ىو نإ © نوط الم نوذديك مث کارش وعدا له ابي وعم تادا

 يدحتلا عون نم اذهو يَا لرب وهو بكل لر ىلا هَل

 توعد لأ َّنإ# : ىلاعت لوقي «ناثوألل نيدباعلا نيكرشملل
 مكلكف «مهنيبو مكنيب قرف ال : يأ لاَ ُداَبِ هلأ نود ني
 اهنأ يف «نيقداص نومعزت امك متنك نإف «نوكولمم هلل ديبع

 نإف 4 رحل اوُيحَتسلَ مهوعَداَمم اكس ةدابعلا نم قحتست

ot ۷- 1914-١195 :تايآلا فارعألا ةروس ريسفت 

 8 ا Vo چل `

 | گولو اےاسام لا ا توا ع یل كاما للف

 | نيوثلآويساموركلا نترك کل بیلا کتا |
 مك ىرلار © 9€ ونۇ وقلي كوريا 5
 E 5 ل اهورا َلَعَجَو ود ص در نوف نك ْ

 رر سر رر الع و حس رس رس ا ر دو راو ع |

 ۰ وعد تلقا امف دو ترمافیفحالمح تلمح ادق تلت |

 ترک انوا مااء نا ھنر ھا

 تا ادق كرس ا لم اماه ااف
 ام :E 3 | رو ور ر

  WEE 66 00مع
12 5 7 3 

 مهومتوعد أرَ كالوس وعسل 56 ل

 | e © توما ما

 نڪا بيَت هود كُل اتنا داع
 1 ا و <s اس د

 ٍدْبَأ كذا ب وشتم لجن هلأ 9 نيدودص -
 ےل

 ادام[ تور ییا رھ راج دوش
 ت

 9 نورظ الم نود یکے ا وعدا لاهي نوُعَمْسم 7

 يف نوبذاك مكنأ نيبت الإو مكبولطم اولصحو ءمكل اوباجتسا

 . ةيرفلا مظعأ هللا ىلع نورتفم «ىوعدلا هذه

 اهيلإ مترظن اذإ مكنإف ءهيف نيبتلا ىلإ جاتحي ال اذهو

 سيلف «ءيش عفنلا نم اهيدل سيل هنأ ىلع ةلاد اهتروص متدجو
 ءاهب رصبت نيعأ الو ءاهب شطبت ديأ الو ءاهب يشمت لجرأ اهل
 ىوقلاو تالالا عيمجل ةمداع يهف ءاهب عمست ناذآ الو

 .ناسنإلا يف ةدوجوملا

Eمكلاثمأ دابع يهو ءاهومتوعد » 

 ءيش يألف ءءايشألا نم ريثك ىلع ىوقأو ءاهنم لمكأ متنأ لب

 E و او ا

 | 69 توصي سا وار

 2 کیک اودا 2 -

 متنأ اوعمتجا : يأ #ِنورظ الد نوديك مث مكءاكرش اوعدا لقوا

 لاهمإ ريغ نم. «يب هوركملاو ءوسلا عاقيإ ل ‹مکؤاکرشو

 . يب هوركملا نم ءيشل نيغلاب ريغ مكنإف ٠ ""راظنإ الو
 ينع عفديو عفانملا يل بلجيف ينالوتي يذلا هللا يّيلو نأل

 .راضملا

 .لاظنإ :أ يفو «ب يف اذك (؟) .ىزعلا :ب يف )١(



 عساتلا ءزجلا

 ءرونلاو ءءافشلاو .ىدهلا هيف يذلا «َّبتكلا َلَّزَت ىلا

 ةينيدلا ةصاخلا هدابعل هتيبرتو هتيلوت نم وهو

 .مهلامعأو مهتاين تحلص نيذلا كيسا لوب وهو

 م مھجرخب انماء تأ لو لا : ىلاعت لاق امك «مهلاوقأو
 مهبر اولوت امل - نوحلاصلا نونمؤملاف رولا ل ! ٍتَملظل

 - رضي الو «عفني ال نمم هريغ اولوتي ملو «ىوقتلاو ناميالاب
 ريخلا 9 ام ىلع مهناعأو ءمهب فطلو ءهللا مهالوت

 لك مهتاميب مهنع عقدو ءمهايدو مهتبد يف «مهل ةحلصملاو
 ا ا نع م هلآ تلو : : ىلاعت لاق امك «هوركم

(A14۹۷)سلاو 9#  Eكرف نوعيطَتسي  
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 عا ليم 7 م ےک هك

 مُهسرَتو اوعمس ال ىدا ی ۾ موعد نإَو © تورص ذأ الو

 قاقحتسا مدع نایب يف اًضيأ اذهو كورم + ال مهو كيل َنوُرظنَي

 ءةدابعلا نم ءيشل هللا نود نم اهنودبعي يتلا مانصألا هذه

 يف الو «مهسفنأ رصن يف «رادتقا الو ةعاطتسا اهل سيل اهنأل

 اهتوعد ولف «ةباجتسالاو لقعلا ةوق اهل سيلو ءاهيدباع رصن

 . اهيف ةايح ال روص يهو «دتهت مل ىدهلا ىلإ

 مهنأل «ةقيقح نورصبي ال مهو كيلإ نورظني مهارتف
 مهريغ وأ نييمدآلا نم «تاناويحلا روص ىلع اهوروص

 اذإف «ةيح هذه : تلق اهتيأر اذإف ءءاضعأو اًراصبأ اهل اولعجو

 يأبف «ةايح الو ءاهب كارح ال تادامج اهنأ تفرع اهتلمأت

 عفن وأ ةحلصم يألو ؟هللا عم ةهلآ نوكرشملا اهذختا يأر
 . ؟تادابعلا عاونأب اهل اوبرقتو ءاهدنع اوفكع

 ءاهودبع يتلا مهتهلآو نيكرشملا نأ فرع ءاذه فرع اذإف

 ضرألا رطاف هالوت نم اوديكي نأ اودارأو اوعمتجا ولو

 ىلع اوردقي مل «نيحلاصلا هدابع لاوحأ يلوتم «تاوامسلاو

 لامكو ءاهزجعو مهزجع لامكل ءرشلا نم ةرذ لاقثمب هديك

 .هيلع لكوتو «هلالجب یمتخا نم ةوقو «هرادتقاو هللا ةوق

 ل ْمُهَو كيل َنوُرَظَي مُهِبَرَبِو# . :هلوق ىنعم نإ :ليقو
 هللا لوسرل نيبذكملا نيكرشملا ىلإ دوعي ريمضلا نأ 4َنوّرِصبي

 نيبتي ءرابتعا رظن !هللا لوسر اي كيلإ نورظني مهبسحتف وي
 و «كتقيقح نورصبي ال مهنكلو «بذاكلا نم قداصلا هب

 .هف ايعاا رب اهدار كاملا نم كح رععرتلا تبرع

 هذه تهل نع ضِرْعَأَو رملي أَو وفعلا حا (199)
 «مهتلماعم يف يغبني امو «سانلا عم قلخلا نسحل ةعماج ةيآلا

 ام :يأ ءوفعلا ذخأي نأ .سانلا هب لماعي نأ يغبني يذلاف

 «قالخألاو لامعألا نم مهيلع لهس امو «مهسفنأ هب تحمس

 ام دحأ لك نم ركشي لب «مهئاعبط هب حمست ال ام مهفلكي الف
 زواجتيو «كلذ نود وه ام وأ «ليمج لعفو لوق نم «هب هلباق

foo 
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 لإ مهوعدت ناو و ال 6 تورص يسن

 وعلی
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 ۱۹۷-۲٠۰۲ :تايآلا .فارعألا ةروس ريسفت -۷

 م دير ۷٦ ماا
A295 6 ا ارب رع سدو م 3 وو صاج ر  

 ال الو رهو بتلا لرن ىزلا هلل

 ےک ر

 ا او ڪک رصد وعيت نود نم ت نر صا

 سآووغعلاذخ () e هرو
 لھ "روکا يرتد فقل نمر يامل و

 ٠ ا ا
 ا ب نطلا نم

 ب 2

 منوم عد

 يمس و فتأتي

 © 62 َنوُرِصَبُم مُهاَدِإَو
انور

 ا 

 اه ا لول ولاهو اماما در9 دورا ١
 EEG E r e ھے |

 مكروب هن نریم یت امن لف |
 ف خر سس ورا

 ُناَرشْلاَك عِرفاَدِإَو © ل

 ١ كلير داو (9 توم رن لَا
GEا  

 ۰ دیر دنع لاد 9€ یلفلا ننک اکو ل اصلا
 76 2 3 و سدس هر سس

 © 8 تود لو ەن وح سيو رداع نع نو هرکال

 ىلع ربكتي الو «مهصقن نع هفرط ضغيو «مهريصقت نع
 ءهرقفل ريقفلا الو ءهصقنل لقعلا صقان الو «هرغصل ريغصلا
 «لاحلا هيضتقت امب ةلباقملاو فطللاب عيمجلا لماعي لب

 . مهرؤدص هل حرشنتو

 قلخو «ليمج لعفو «نسح لوق لكب : يأ فلاي مم

 امإ كنم سانلا ىلإ يتآي ام لعجاف «ديعبلاو بيرقلل لماك
 «نيدلاو ٌرب وأ ءمحر ةلص نم «ريخ ىلع ثح وأ ءملع ميلعت

 , حالصإ وأ

 ىلإ داشرإ وأ «حيبق نع.رجز وأ «ىوقتو رب ىلع ةنواعم

 . ةيويند وأ «ةينيد ةحلصم ليصحت

 لباقي نأ ىلاعت هللا رمأ «لهاجلا ةيذأ نم دب ال ناك املو

 هلوقب كاذآ نمف هلهجب هتلباقم مدعو «هنع ضارعالاب لهاجلا

 ُةَلِصَف كعطق نمو «همرحت ال كمرح نمو «هذؤت ال هلعف وأ
 .هيف لدعاف كملظ نمو

 «نجلاو سنالا نيطايش دبعلا هب لماعي نأ ىغبني ام امأو

 ٠ : یلاعت لاقف

 تع انو (۰۲-۲۰۰)

 وأ <« بيصم ير وأ «ةعفان ةحيصن وأ «سانلا نيب



 0 ا م ارا اا 5 صح 8 تي ات م و

 طلا فبتط ْمُمَسَم اذإ ْأَوَعَت أ تلا تإ © يلع ٌعيِمَس مِ

 ا ّرث ل
 م دج ر < غور

 يف مهنوذمي مهناوخلو ٥

 نطَيَسلا ي َكَلتَعْرتَي لاح يأ يفو «تقو يأ :يأ
 ثح وأ «ريخلا نع طيبثتو «ةسوسوب هنم سحت : يأ مر

 . هيلإ زاعيإو ءرشلا ىلع
 هامحب متحاو لاب مصتعاو ءىجتلا : يأ 4 هنأ ْدِوَمْسَت#

 . لوقت امل #ٌعيِمَس ن هنإف

SO E 

  2ا و ا لاق اک یو نرش و

 .ةروسلا رخآ ىلإ سيال
 ال يذلا ناطيشلا هنم لانيو لفغي نأ دب ال دبعلا ناك املو

 نم نيقتملا ةمالع ىلاعت ركذ «هتلفغو هترغ رظتني « اًطبارم لازي
 نم فئاط هسمو «بنذب سحأ اذإ يقتملا نأو «نيواغلا

 أ نم ركذت - بجاو كرت وأ مرحم لعفب بنذأف «ناطيشلا

 ام ركذتو «هيلع ناطيشلا لخد لخدم يأ نمو «َىَتأ باب

 او وشاف اسال مرار عالم امو يلع توا
 تانسحلاو ‹حوصنلا ةبوتلاب هنم طرف ام كردتساو «ىلاعت هللا

 هكردأ ام لك هيلع دسفأ دق ءاًريسح اًئساخ هناطيش درف «ةريثكلا

 . هنم

 يف اوعقو اذإ مهنإف «مهؤايلوأو .نيطايشلا ناوخإ امأو
 الو «بنذ دعب ابذ يغلا يف مهنودمي نولازي ال «بونذلا

 اهنأل .ءاوغالاب مهنع رصقت ال نيطايشلاف . كلذ نع نورصقي

 نورصقي ال مهو ءاهل دايقلا يسلس مهتأر نيح مهيف تعمط

 .رشلا لعف نع
 م ميم آمن لق ًاهتِئيَيل لول اولا ریا مک أل توو 39 ٠"

 روق هرو ىَدُهَو ڪير نم ٌرِلَصِب اده یر ني کل جو
 هدانعو تنعت ف كل 50 ءالؤه لازي ال يأ 4 نوم

 مهتئج اذإف .داشرلاو ىدهلا ىلع ةلادلا تايآلا مهتءاج ولو

 . اوداقني مل ءكقدص ىلع ةلادلا تايآلا نم ءيشب

 اهنونيعي يتلا «حارتقالا تايآ نم 4باي مهتأت مل اول

 ةيآلا تراصف «ةيآلا ترتخا اله : يأ *اَهَئِييَيِجأ الو انام

 «تايآلل لزنملا تنأ كنأك ةينالفلا ةزجعملا وأ «ةينالفلا

 رمألا نم كل سيل هنأ اوملعي ملو ؛تاقولخملا عيمجل ربدملا

 . كسفن نم اهتعرتخا الول : ىنعملا نأ وأ «ءيش

 هللاو «ربدم عبتم دبع انأف 4 قر نم لإ حو ام عنا امل لف

 هاضتقا ام بسح ىلع اهلسريو تايالا لزني يذلا وه ىلاعت
 ىلع لحمضت ال ةيآ متدرأ نإف «ةغلابلا هتمكح هتبلطو هدمح .
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 ۲۰۳-۲٠٣ :تايآلا «فارعألا ةروس ريسفت -۷ ۳٦

 . تانآلا عيمج يف لطبت ال ةجحو «تاقوألا بقاعت

 کیر نم ر ا ميكحلا ركذلاو «ميظعلا نآرقلا اذهف

 ةيناسنالا دصاقملاو «ةيهلالا بلاطملا عيمج يف هب رصبتسي

 ليزنت هنأ ملع «هربدتو هيف ركفت نمف «لولدملاو ليلدلا وهو

 هبو «هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال ديمح ميكح نم

 .نونمؤي ال سانلا رثكأ نكلو ءهغلب نم لك ىلع ةجحلا تماق

 نم هل «ةَمْحَيَو# لالضلا نم هل 4ىَدهأل وهف «نمآ نمف الإو
 هايند يف ديعس «هل عبتم «نآرقلاب دتهم نمؤملاف ءءاقشلا

 .هارخأو

 0 يقش لاض هنإف هدب موي ما نم اعأو

 ہک او اوتصنأو مل اوعمتشساف نقلا ىر الو (۲۰۵

 ج ابا م ی الا اذه نورت
 عامتسالا نيب قرفلاو «تاصنالاو هل عامتسالاب رومأم

 وأ ثدحتلا كرتب رهاظلا يف تاصنالا نأ «تاصنالاو

 . هعامتسا نع لغشي امب لاغتشالا

 ربدتيو هبلق رضحيو «هعمس يقلي نأ وهف هل عامتسالا امأو

 باتك ىلتي نيح «نيرمألا نيذه ىلع مزال نم نإف « عمتسي ام
 اًرمتسم اًناميإو ءاريزغ اًملعو ءاريثك اًريخ لاني هنإف هللا

 هللا بتر اذهلو «هنيد يف ةريصبو «اًديازتم ىدهو ءاّددجتم

 هيلع يلت نم نأ ىلع كلذ لدف ءامهيلع ةمحرلا لوصح

 نم ظحلا مورحم هنأ «تصنيو هل عمتسي ملف «باتكلا

 . ريثك ريخ هتاف دق «ةمحرلا

 تصنيو هل عمتسي نأ «نآرقلا عمتسم هب رمؤي ام دكوأ نمو

 ىتح «تاصنالاب رومأم هنإف «همامإ أرق اذإ ةيرهجلا ةالصلا ىف

 هتءارق نم ىلوأ تاصنالاب هلاغتشا نإ :نولوقي ءاملعلا رثكأ نإ

 . اهريغو ةحتافلا

 )٠١7000( ٌةَميِخَو اص كيفن ىف کب رثذاول 0

 أ َّنِإ © يفعل نب كَم الو ِلاَصآلاَو ودل ِلْوَقْلا نم رجل

e هو ملوح ويدابع نع نورت 3 دبر دنع 

 ءامهب نوكيو «ناسللاب نوكيو «بلقلاب نوكي ىلاعت هلل ركذلا
 هلوسرو هدبع هللا رمأف هلاوحأو ركذلا عاونأ لمكأ وهو

 اًصلخم :يأ هسفن يف هبر ركذب ءاعبت هريغو ءالصأ اًدمحم

  6اخ
 ركذلا عاونأل اًرركم «كناسلب اًعرضتم :يأ 4رسط
 ءهنم بلقلا َلِجَو هنا نم اًقئاخ نوكت نأب كبلق يف ةو

 ىعسي نأ فوخلا ةمالعو «لوبقم ريغ كلمع نوكي نأ اًفوخ

 .هب حصنلاو «هحالصإو لمعلا ليمكت يف دهتجيو
 رهجت ال ءاطسوتم نك :يأ 4لر نم ٍرْمَجْلا ودوم



 عساتلا ءزجلا

 4دن البس كلذ نيب غتباو ءاهب تفاخت الو «كتالصب

 امهيف هللا ركذل ناتقولا ناذهو «هرخآ «ٍِلاَصآْلاَو راهنلا لوأ

 فر ىلع ايفو يو
 «مهسفنأ مهاسنأف هللا اوسن نيذلا 4َنِلمَمْلا ني نكت و

 ةداعسلا لك نمع اوضرعأو «ةرخآلاو ا

 واغلاق زم ىلع اار وعو هرك يف زوفلاو

 . هب لاغتشالا يف « ةبيخلاو

 ءاهتياعر قح اهيعاري نأ دبعلل يغبني يتلا بادآلا نم هذهو

 يفرط اًصوصخ «راهتلاو ليللا ءانآ هللا ركذ نم راثكالا يهو

 ل اًنطاوتو اًنكاس ءاللذتم ءاًعرضتم اًعشاخ اًصلخم «راھنلا

 ءركذلاو ءاعدلا ىلع لابقإو ءراقوو بدأب هناسلو هبلق

 نم ءاعد بيجتسي ال هللا نإف «ةلفغ مدعو «هبلقب هل راضحإو

 .وال لفاغ بلق

 نيمزالم «هتدابعل نيميدتسم اًدابع هل نأ ىلاعت ركذ مث

 رثكتي نأ ديري ال هللا نأ اوملعتلف ءةكئالملا مهو هتمدخل

 عفن ديري امنإو «ةلذ نم اهب ززعتيل الو «ةلق نم مكتدابعب
 :لاقف «متلمع ام فاعضأ فاعضأ هيلع اوحبرت نأو «مكسفنأ

 ةلمحو «نيبرقملا ةكئالملا نم كلير َدْنِع يي إل
 ءاهل نونعذي لب # .ويَداَبِع نع َنوركَتْسي ال نييبوركلاو شرعلا
 .نورتفي ال ءراهنلاو ليللا #ُمَتوْحَيَبَوال مهبر رماوأل نوداقنيو

 ءالؤهب دابعلا دتقيلف دودج هل كيرش ال هدحو اول
 . مالعلا كلملا ةدابع [ىلع] اومواديلو «ماركلا ةكئالملا

 ءءانثلاو ركشلاو دمحلا هللو «فارعألا ةروس ريسفن مت

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم ىلع هلل ىلصو

 ةيندم يهو

 يات رع

 أ اوُقَناَم لورا هِي ٌلاَمنَأْلَا لق ىلاقنألا ا يع کنول # )١--5(

 ه َنيمْرُم مک نإ ُكوُسَرَو هلآ اوعیطاو عصي اَ أوُسِلْضأَو
 تل او 00 تل هلأ ركذ اذإ يلا توبِمْؤْلا امَّنِإ

 ٌوَلَّصلا تويتي تب O 7 1 دهر عو اناسيإ مدد ۽ ا

 دنع تنجو 2 1 م مه كيلو 0 ققق ب مُهكُقدَر امو
 م وعل علال

 اهلفني يتلا مئانغلا يه :لافنألا 4 ةيرَك د قررو ةرفغمو هير

 هذه ىف تايآلا هذه تئاکو «رافكلا لاومأ نم ءةمآلا ءذهل هللا

 اهمنغ ةريبك ةمينغ لوأ «ردب» ةصق ىف تلزن دق ةروسلا

ov ۸- ١-4 :تايآلا «لافنألا ةروس ريسفت 

 ا ل E «نيكرشملا نم نوملسملا

 ٍنَع كولي هللا لزنأف ءاهنع ةي هللا لوسر اولأسف «عازن
 . ؟مسقت نم ىلعو مسقت فيك 4لآ

 الف ءاءاش ثيح اهناعضي هلوسرو هلل لافنألا : مهل لف

 هللا مكح اذإ مكيلع لب «هلوسرو هللا مكح ىلع مكل ضارتعا

 كلذو ءامهل رمألا اوملستو ءامهمكحب اوضرت نأ هلوسرو

 بانتجاو «هرماوآ لاثتماب ا اوفا :هلوق يف لخاد
 .هيهاون

 نم مكنيب ام اوحلصأ :يأ 4م ااو

 6 ءدداوتلاب ءربادتلاو 9 حاشا

 ببسب - لصحي ام لوزيو «مكتملك عمتجت كلذبف «لصاوتلاو
 . عزانتلاو رجاشتلاو «مصاختلا نم - عطاقتلا

 وفعلاو ءمهل قلخلا ٌنيسحت نيبلا تاذ حالصإ يف لخديو

 بولقلا يف نوكي امم ريثك لوزي كلذب هنإف مهنم نيئيسملا نع
 :هلوق هلك كلذل عماجلا رمألاو ءربادتلاو ءءاضغبلا نم

 ىلإ وعدي ناميالا نإف «4َنيمْوُم رك نإ وسو هَل اوعيلأو#
 سيلف ؛هلوسرو هللا عطي مل نم نأ امك ءهلوسرو هللا ةعاط

 ع
 سوح

 . هناميإ صقنل كلذف «هلوسرو هلل هتعاط تصقن نمو

 حدملا هيلع بترتي الماك اًناميإ :نيمسق ناميالا ناك املو
 لماكلا ناميالا ركذ كلذ نود انام اميإو «ماتلا زوفلاو ءءانثلاو

 عئارشل قارغتسالل ماللاو فلألا *تيْرمْلا امنا :لاقف

 .ناميالا

 «تبهرو تفاخ : يأ 4ول َتَلِجَو ا رك اذ ياا

 نإف مراحملا نع فافكنالا ىلاعت هللا ةيشخ مهل تبجوأف

TT 

 مهنأ كلذ هجوو نامي مما مساء ْمِهيَلَع تيل ادو

 ديزي كلذ دنعف هربدتل مهبولق نورضحيو عمسلا 1 0

 نيبي نأ دب ال هنألو «بولقلا لامعأ نم ربدتلا نأل ,مهناميإ

 وأ «هوسن اوناك ام نوركذتي وأ .هنولهجي اوناك ىنعم مهل

 «مهبر ةمارك ىلإ اًقايتشاو ءريخلا يف ةبغر مهبولق يف ثدحي
 اذه لكو «يصاعملا نع اًراجدزاو «تابوقعلا نم الجو وأ

 .ناميالا هب دادزي امم

All 

 :يأ #ةوُكوَتَي» هل كيرش أل هدحو دبر لوو

 عفدو «مهحلاصم بلج يف ؛مهبر ىلع مهبولق يف نودمتعي
 لعفيس ىلاعت هللا نأب نوقثيو «ةيويندلاو «ةينيدلا مهراضم
 . كلذ

 لمكت الو دجوت الف ءاهلك لامعألل لماحلا وه لكوتلاو



 عساتلا ءزجلا

 .هب الإ

 اهلامعأب «لفاونو «ضئارف نم «ةزكّصنا ومي يأ
 ةالصلا حور وه يذلا E ةنطابلاو ةرهاظلا

 «ةبجاولا تاقفنلا 4مي مهتقزر اًميو# ءاهبلو
 «براقألاو تاجوزلا ىلع ةقفنلاو ا «تاوكزلاك

 قرط عيمج يف ةقدصلاك ةبحتسملاو «مهناميآ تكلم امو

 .ريخلا

 َنوُمْؤَمْلا مه# تافصلا كلتب اوفصتا نيذلا 4كيلو
 لامعألا نيب «ناميالاو مالسالا نيب اوعمج مهنأل 4ا

 ءادأ نيب «لمعلاو ملعلا نيب «ةرهاظلا لامعألاو ءةنطابلا

 .هدابع قوقحو « هللا قوقح

 لامعأل لصأ اهنأل «بولقلا لامعأ ىلاعت مدقو
 ديزي ناميالا نأ ىلع ليلد اهيف فو «اهنم لضفأو .حراوجلا

 . اهدضب صقنيو «ةعاطلا لعفب ديزيف .صقنيو

 ام ىلوأ نإو «هيمنيو هناميإ دهاعتي نأ دبعلل يغبني هنأو
 داعم تاو نان نادرا ورع

 دنع تنجيد و :لاقف اًمح نينمؤملا باوث ركذ مث

 مهبونذل 4ُةَريمَمَول «مهلامعأ ولع بسحب ةيلاع 2
 ال امم ءهتمارك راد يف مهل هللا دعأ ام وهو مرڪ قرر
 .رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو ,تأر نيع

 - ناميالا يف مهتجرد ىلإ لصي مل نم نأ ىلع اذه لدو

 . ةماتلا هللا ةمارك نم ءاولان ام لاني نلف - ةنجلا لخد نإو

 س اَِبِرَه َّنِإَو یاب كيب نم ك كرا امك (۸-)

 ةا انا اندم 1 0 َنوُهِرْكل َنيِِمْؤْمْل
 د ا ىتنإ ها مکی دو © ترطب مهو ترآ

5 

 ني نأ هلآ دريو ركل ٿوک ڪوتا تات وَ نأ توتو
 وَ لولا لبو ىلا ىل © نيرفكلا راد طقو .هيلمكب ّقَحْل
 ةكرابملا ىربكلا ةوزغلا هذه مامأ - ىلاعت مدق كرما رك

 ماق نم نأل ءاهب اوموقي نأ نينمؤملا ىلع يتلا تافصلا -

 اهربكأ نم ىتلا هلامعأ تحلصو «هلاوحأ تماقتسا ءاهب

 ١ وا
 قحلا وه مهءازجو قلا نانلار اإ ذآ امكن

 ىلإ هتيب نم ةي هلوسر هللا جرخأ كلذك «هب هللا مهدعو يذلا ٠

 دقو «ىلاعت هللا هبحي يذلا قحلاب «ردب» يف نيكرشملا ءاقل

 ` ا

 نأ جورخلا كلذ يف مهلابب رطخي مل نونمؤملا ناك نإو

 . لاتق مهودع نيبو مهنيب نوكي

 نينمؤملا نم قيرف لعج «عقاو كلذ نأ مهل نيبت نيحف

 : تايآلا «لافنألا ةروس ريسفت -A-o ۸ مهم

 35 ہوا فس کک اس هس > ©

 تکو هنا رک د اد لا توم 0
 س س صر ارس و ا

 ا دهر عو اسیا مت داز هناء 0 وا

 ا مشدات يوللا دوميقي تلا © َنوُ ا

 تجرد هات و يؤلم يأ © نوقف
 ٠ کیر ك جرا انک ميرڪ رورو

 © َنوُهِرَكَلَ نيمه ىلا كيم
ONE SEE 

 ور سس ی

 0 ابا نيئَعياَطل اید هلام کدی داو (ي) 9 َنوُرظنيمُهَو ھو

 | کک ٺڪ را تريد ترودو: 5 1

 | نيكول نيلي
 ا 6ولو لا لیبر قلیل 9

 ٠

 انا د ءاقل نوهركيو كلذ يف هيَ يبنلا نولداجي

 .نورظني مهو توملا ىلإ نوقاسي
 مهل نيبت امدعب اًضوصخ «مهنم يغبني ال اذه نأ لاحلاو

 لاحلا هذهف ءهيضرو «هب هللا رمأ اممو «قحلاب مهجورخ نأ
 دنع هتدئافو هلحم لادجلا نأل .2")[اهيف] لحم لادجلل سيل

 الإ سيلف «نابو حضو اذإ امأف ءرمألا سابتلاو «قحلا هابتشا

 .ناعذالاو دايقنالا

 لباسا انج نب مع رج وا ويصر اذه

 هللا مهبتاع نيذلا كلذكو ءمهودع ءاقل اوهرك الو «ءيش

 نم مهل ضيقو هللا مهتبثو ءدايقنالا دشأ داهجلل اوداقنا

 . اهضعب ركذ يتأيس امك مهبولق هب نئمطت ام بابسألا
 نايفس يبأ عم تجرخ ريعل نوضرعتي مهجورخ لصأ ناكو

 .ةريبك ةلفاق «ماشلا ىلإ شيرقل برح نب

 5 يبنلا بدن . ةماعلا نب اهعوجرب اوعمس املف

 ءاّريعب نوعبس مهعم «الجر رشع ةعضبو ةثامثالث هعم جرخف

 مري عم

 ءسانلا ةي

 )١( ب شماه نم ةدايز .



 مهربخب تعمسف «مهعاتم اهيلع نولمحيو ءاهيلع نوبقتعي

 نم ةرفاو ٍةَدُعو ريثك ددع يف «مهريع عنمل اوجرخف «شيرق
Eفلألا نم . 

 ءريعلاب اورفظي نأ امإ «نيتفئاطلا ىدحإ نينمؤملا هللا دعوف

 ريغ اهنألو «نيملسملا دي تاذ ةلقل ريعلا اوبحأف «ريفنلاب وأ

 ىلعأ اًرمأ دارأو ءمهل بحأ ىلاعت هللا نكلو «ةكوشلا تاذ

 .اوبحأ امم

 نيكرشملا ءاربك هيف جرخ يذلا ريفنلاب اورفظي نأ دارأ

 هلهأ رصنيف وتملك ّنَحْلأ نم نأ هلآ ُديِرْيَول مهديدانصو

 هدابع يربو «لطابلا لهأ لصأتسي يأ 4َنيِفكَل راد عو
 . مهلابب رطخي نكي مل اًرمأ قحلل هرصن نم

 هتحص ىلع نيهاربلاو دهاوشلا نم رهظي امب نَا قي
 ىلع دهاوشلاو ةلدألا نم ميقي امب «َلِطَبلا لطول .هقدصو

 . مهب هللا يلابي الف )رمل رگ لَو هنالطب
 دمع يآ ڪک باس کیر نیت ل )١5-9(

 َنيَمْظلَو ىر لإ ُدَن ا عج امو ٥ تيؤورم ةكيملا نب ئا

 | انو ككل ف

 ر ل اا 7 ا لو هم هسا سالا کیس
 س

 3 اجل

 ۾ ييو يركع طيري نقلا نر ہک بو
 اما اا ف مکعم نأ ةگیکملا َلِإ كبر جون ذِإ © ماده

 قا 3 دي ايضا ا 0 و 5 0

 58 - 0 يدين لآ ديس هَل 0 ٌموُسَرَو 7 قام 0

 امل مكيلع هللا ةمعن اوركذا : يأ «ٍراَنلأ ٌباَدَع َنِِرفَكَلِي تو

 نأ هنم متبلطو «مکبرب متئغتسا «مکودعب هكؤاقتلا براق

 : رومأ ةدعب مكئاغأو «مُكحل باسساق مكرصنيو مکنیعی

 : يأ 4 ور کما نم لاب مكدمأ هللا نأ :اهنم

 بط ةكئالملا لازنإ يأ دم ج امو“ ٠ ا يدم كدر

 4 كيوم هيب نيمو «مكسوفن كلذب رشبتستل : يأ ىر
 ودع الو ددر نبل هكا درا زار

 لذخي يذلا راهقلا وه لب «بلاغم هبلاغي ال # ٌدَِع هَل نإ

 .اوغلب ام تالآلاو ددعلا ةوقو «ةرثكلا نم اوغلب نم

 ءايشألا عضوو ءاهبابسأب رومألا ردق ثيح 4 ٌميِكَح و

 . اهعضاوم

 اًساعن مكيلع لزنأ نأ مكئاعدل هتباجتساو هرصن نمو

 فوخلا نم مكبولق يف ام بهذيف [: يأ] 4 کیی

 رصنلا ىلع ةمالعو «مكل 4ًةمأ نوكيو «لجولاو
 . ةنينأمطلاو

 ` ۹-٠٤ :تايآلا «لافنألا ةروس ريسفت -۸ ۳۹4
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 000 TI اباد
aزمو مهوب نسو ل راد مهول ااف امر اورفک . صد وے او مع صو و و  

 ٠ زق 1 والاِقلاَ رم لمر بد
 سچ ہو و ےہ ا ص ص س

 O و ولا م بضغب

 نم هب مكرهطيل اًرطم ءامسلا نم مكيلع لزنأ هنأ كلذ نمو

 .هزجرو ناطيشلا سواسو نم مكرهطيلو .ثبخلاو ثدحلا

 لصأ بلقلا تابث نإف ءاهتبثي : يأ كيو ىلع طيِرَول
 ةلهس .تناك ضرألا نإف «ماَدَْأْلا هي تي «ندبلا تابث
 . مادقألا هب تتبثو «تدبلت ءرطملا اهيلع لزن املف ةسهد

 ىحوأ هللا نأ كلذ نمو نوعلاب © مُكَعَم يأ ةكئالملا ىلإ

 .دييأتلاو رصنلاو
 مهومهلأو .مهبولق يف اوقلأ :يأ ale تدل وسا

 . هلضفو داهجلا يف مهوبغرو «مهودع ىلع ةءارجلا

 مظعأ وه يذلا 4 فيلا اوُرََك تيذلا بو ن ىِتلْأَس#

 يف بعرلا ىقلأو «نينمؤملا تبث اذإ هللا نإف «مهيلع مكل دنج
 مهحنمو «مهل تابثلا ىلع نورفاكلا ردقي مل «نيرفاكلا بولق

 مهن أونرْضو# باقرلا ىلع :يأ © قاتلا نوَ أ

 اوتبثي نأ مهيلإ هللا ىحوأ نيذلا ةكئالملل امإ ا اذهو
 ءردب موي لاتقلا اورشاب مهنأ ليلد كلذ يف نوكيف ءاونمآ نيذلا



 عساتلا ءزجلا

 «نيكرشملا نولتقي فيك مهملعيو «هللا مهعجشي نينمؤملل وأ

 1 . مهنومحري ال مهنأو

 ءامهوبراح :يأ ارش هنأ اشا مهنأل كلذو

 ُديِدَش هلأ تک ٌملوُسَرَو هلا ققاسي سووا «ةوادعلاب امهوزرابو

 SESE ل

 هلل نوققاشملا اهيأ «ُهُويوُدَمل روكذملا باذعلا مكد

 . «راّثلأ ٌباَدَع َنِسِفَكْلِإ تاو اًلجعم اًباذع هلوسرو

 ام نأ ىلع لدي ام «ةميظعلا هللا تايآ نم ةصقلا هذه يفو

 . قح هللا لوسر ويب دمحم هب ءاج

 نو ءاّدعو مهدعو هللا نأ : : اهنم

 نيته ىف هيا کل ناك 6 : ىلاعت هللا لاق.ام : اهنمو

 رب اك تلو لا یس ی ليت اک دقت
 7 فأر هک

 نم هركذ امب هوثاغتسا امل نينمؤملل هللا ةوعد ةباجإ : اهنمو
 «نينمؤملا هدابع لاحب ميظعلا ءانتعالا اهيفو .بابسألا

 «مهمادقأ تتبثو «مهناميإ تبث اهب يتلا ,بابسألا ضييقتو
 .ةيناطيشلا سواسولاو هوركملا مهنع لازو

 ءهتعاط هيلع لهسي نأ هدبعب هللا فطل نم نأ :اهنمو

 . ةيجراخو ةيلخاد بابسأب اهرسييو

 اَ أوُرَمَك لا مقل اإ ارتا لا ایا )١15.15(

 وأ يلا هرم الإ مريد ونیسو لب سو © تاک بيلا شولو ال
 سعب كب دف ةف لإ يَ

 ةعاجشلاب نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي 4رِيْلَل سنو

 بابسألا بلج يف يعسلاو «هرمأ يف ةوقلاو «ةيناميالا
 ىقتلا اذإ ا مهاهنو «نادبألاو بولقلل ةيوقملا

 افك تلا مقل اإ

 بارتقاو اعا فحازتو «لاعفلا فص يف :يأ كاَنَحَي

 «مهلاتقل اوتبثا لب راب شولو القل ضعب نم مهضعب

 ةوقو « هللا نيدل ةرصن كلذ يف نإف «مهدالج ىلع اوريصاو

 نيرفاكلل اًباهرإو «نينمؤملا بولقل

r 
 هج ةنوأمو هلأ رش

 ا 12
 أوما نيل اًهُيَأتَي» :لاقف نافحزلا
 قس

200 

 لي ارْيَحَتم وأ لاتقا ر م ا هرب ديوي مهوب نوا
 أ 2 امو هلآ 212 ٍبَضَعِي عجر : : يأ 42ب دَ ف

 . د يصل سيو هج هرقم
 ربكأ نم رذع ريغ نم فحزلا نم رارفلا نأ ىلع لدي اذهو

 صن امكو «ةحيحصلا ثيداحألا كلذب تدرو امك «رئابكلا

 .ديدشلا ديعولا اذهب هديعو ىلع انه

 نم فرحني يذلا وهو «لاتقلل فرحتملا نأ :ةيآلا موهفمو

 «هودعل ىكنأو «لاتقلا يف هل نكمأ نوكيل «ىرخأ ىلإ ةهج

 ۱١-٠۹ :تايآلا «لافنألا ةروس ريسفت -۸ ۳

 هربد ىلو امنإو ءاّراف هربد لوي مل هنأل .كلذب سأب ال هنإف

 وأ «هترغ هيف بيصي لحم نم هيتأي وأ «هودع ىلع يلعتسيل

 ا هم اقم ل رخل وأ وقلوب ههنعل
 كلذ نإف ءرافكلا لاتق ىلع هنيعتو هعنمت ةئف ىلإ زيحتملا

 . حضاو اذه يف رمألاف ءركسعلا يف ةئفلا تناك نإف «زئاج

 نيملسملا مازهناك ةكرعملا لحم ريغ يف ةئفلا تناك نإو

 وأ نيملسملا نادلب نم دلب ىلإ مهئاجتلاو نيرفاكلا يدي نيب

 راثآ نم درو دقف «نيملسملا ركسع نم رخآ ركسع ىلإ

 نظ اذإ امب ديقي اذه لعلو «زئاج اذه نأ ىلع لدي ام ةباحصلا

 . مهيلع ىقبأو «ةبقاع دمحأ مازهنالا نأ نوملسملا

 يف - دعبيف «مهلاتقل مهتابث يف رافكلل مهتبلغ اونظ اذإ امأ

 - هنأل ءاهيف صخرملا لاوحألا نم نوكت نأ - لاحلا هذه

 ‹ةقلطم ةيآلا هذهو «هنع ىهنملا رارفلا روصتي ال - اذه ىلع

 دلا اهدييقت ةروسلا رخآ يف يتأيسو

 د مر EE أ تركلو موق ممل )۱۹-۱۷

 هلآ كنإ اس لب نب ترييؤمْلا لتس یر ها جرككلو تیر
 نإ 5 َنيرفكلا رک نهم هلل تاو مکی © می ٌعيِمَس
 نر مک دز وهم أوين نار منا مج ذم وحي
 يدل الوب دلك 1 E نق هر كك ارق
 مهلتقو 0 موي نوكرشملا مزهنا امل - ىلاعت لوقي نموا
 هللا تركلو# مكتوقو مكلوحب 4 مْ لَك :- نوملسملا

 .هركذ مدقت امب كلذ ىلع مكناعأ ثيح 4 مَ

 اي يبنلا نأ كلذو ر هلأ كتلو تمر ْذِإ تّيَمر امو
 يف هدشانيو « هللا وعدي لعجو «شيرعلا لخد لاتقلا تقو

 هوجو يف اهامرف «بارت نم ةنفح ذخأف «هنم جرخ مث «هترصن

 دحاو مهنم يقب امف «مههوجو ىلإ هللا اهلصوأف «نيكرشملا

 رسكنا ٍظئئيحف ءاهنم هينيعو «همفو ءههجو باصأ دقو الإ
 . اومزهناف .فعضلاو لشفلا مهيف نابو «مهدنز رتفو «مهدح

 - بارتلا تيمر نيح - كتوقب تسل :هيبنل ىلاعت لوقي
 انرادتقاو انتوقب مهيلإ هانلصوأ امنإو معا ىلإ هتلصوأ

 رداق ىلاعت هللا نإ : يأ اكس اب هنس تِيبؤُمْل ليو

 «لاتق ةرشابم نود نم «نيرفاكلا نم نينمؤملا راصتنا ىلع
 ىلإ داهجلاب مهلصويو «نينمؤملا نحتمي نأ دارأ هللا نكلو

 ءاّنسح اًرجأ مهيطعيو .تاماقملا عفرأو «تاجردلا ىلعأ

 . اليزج اًياوثو
 «نلعأ امو «دبعلا هب رسأ ام ىلاعت عمسي مَع عي هَل نإ

 ىلع ردقيف ءاهدضو ةحلاصلا تاينلا نم هبلق يف ام ملعيو

 يزجيو «هدابع ةحلصمو «هتمكحو هملعل ةقفاوم اًرادقأ دابعلا



 عساتلا ءزجلا

 . هلمعو هتين بسحب الك
 دک هرم هلا تأو# مكل هللا نم رصنلا «مكيدل

 مالسالا هب نوديكي «دیکو ركم لك فعضم : يأ #َنرْفكْل

 . مهب اًقيحم مهركم لعاجو «هلهأو

 نم اوبلطت :يأ «نوكرشملا اهيأ وخفت نإ#
 . نيملاظلا لا ىلع اترا قوب

 ام هباقع نم مكب هللا عقوأ نيح 4ٌحّئَسَْلا م مكب دق

 حاتفتسالا نع #أوتنت نإر# نيقتملل ةربعو ءمكل لاکن ناك

 نإو# ةمقنلا مكل لجعي ملو «متلهمأ امبر هنأل بَ َوْهَ
 يف 4دن نينمؤملا هللا بزح لاتقو حاتفتسالا ىلإ «أودوُعَت

aكلل  
 نيذلا مكراصنأو مكناوعأ :يأ كتم نع نفث نول

 عم َهَلَأ او اًئيش مهيلع نيدمتعم «نولتاقتو نوبراحت
 / مو

 . 4 َنِنِمّْؤُمْل

 نأ هللا

 راليلق اًميعض ناك نإو روصنملا وهف هعم هللا ناك نمو

 نوكت «نينمؤملا اهب ديؤي هنأ هللا ربخأ ىتلا ةيعملا هذهو ءهددع

 EE زمان هين

 سيلف «تاقوألا ضعب يف نينمؤملا ىلع ودعلا ليدأ اذإف

 نامياإلا بجاوب مايق ع نينمؤملا نم اًطيرفت الإ كلذ
 مزهنا امل ءهجو لك نم هب هللا رمأ امب اوماق ولف الإو هاضتقمو

 . اًدبأ مهودع مهيلع ليدأ الو '''[اًرقتسم اًمازهنا] ةيار مهل

e ۲۰(الوت الو ةلوُسَرو هلآ اوحيلطأ اوما جرت  

 ل قر انيس الا ترذلا اک لو د وک داو هع
 اوموقي نأ مهرمأ «نينمؤملا عم هنأ ىلاعت ربخأ امل 4َنوُعَمْ

 تربل ای : لاقف هتيعم هب نوكردي يذلا ناميالا ىضتقمب

 . امهيهن بانتجاو امهرمأ لاثتماب < ُماوُسَرَو هلأ أوعيطأ اوما

 للا ةعاط وه يذلا رمألا اذه نع : يأ ؛ُهْنَع ارل الوإع

 هلا باتك نم مكيلع ىلتي ام *َنوُعَمْسَت ساو «هلوسر ةعاطو
 نم لاحلا هذه يف مكيلوتف «هحئاصنو «هاياصوو .هرماوأو

 .لاوحألا حبقأ

 ال : يأ وعم ال ْمُهَو انكي اولا ترك اک الو#

 ةلاح اهنإف ءاهل ةقيقح ال ىتلا ةيلاخلا ىوعدلا درجمب اوفتكت

 ار شا ناال سلف ر ا
E GS) 

 ل تزل ہک مصل هلا دنع َبآَوَدلَأ رس ل ۳

 مهو اواو مهتمنلا وو مهمل اع ميف هل مل وو ٥ ولقي
 دفت مل نم هلأ دنع بودل َّرَس نإ : ىلاعت لوقي وصرف
 كلا قحلا عامتسا نع 4ٌمّملَأ# مهو ءرذنلاو تايآلا مهيف

 ۲۰-۲۳ :تایآلا «لافنألا ةروس ريسفت -۸ ۳٦1
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 ام ىلع هنورثؤيو «مهعفني ام 4نر ال دا هب قطنلا نع
 هللا نآل ؛باودلا  عیمج نم هللا دنع رش ءالؤهف « مهرضي

 هللا ةعاط يف اهولمعتسيل «ةدئفأو اًراصبأو اًعامسأ مهاطعأ

 مهنإف «ريثكلا ريخلا - كلذب - اومدعو هيصاعم يف اهولمعتساف

 «قيرطلا اذه اوبأف «ةيربلا رايخ نم اونوكي نأ ددصب اوناك

 . ةيربلا رش نم اونوكي نأ مهسفنأل اوراتخاو

 يف رثؤملا ىنعملا عمس مهنع هللا هافن يذلا عمسلاو

 مهيلع ىلاعت هللا ةجح تماق دقف «ةجحلا عمس امأو «بلقلا

 مل هنال ن اا او «هتایآ نم هوعمس امب

 E aT مف ملعب

 نضرقلا ىلع 4 سا لو با رع ف ا مع 17#
 مهل تافتلا ال تورش مهر ةعاطلا نع 4اور ريدقتلاو

 ال ىلاعت هللا نأ ىلع ليلد اذهو «هوجولا نم هجوب قحلا ىلإ

 وكزي ال يذلا «هيف ريخ ال نمل الإ «ريخلاو ناميالا عنمي

 . اذه يف ةمكحلاو ىلاعت دمحلا هلو «هدنع رمثي الو «هيدل

 .رارش نم :ب يف (7) .ب شماه نم ةدايز )١(



 0 اإ لولو دي اوتيجتسا اوما ني ای 9

 او دلو ءرملا تیب لوحي ہلا كنأ اوملَعَأَو كي

 كنم انك لا شک ےک الات ٠ تتش هن

 هدابع ىلاعت رمأي باتل يس هلا أ اَوُمَلْعََو وع

 هلل ةباجتسالا وهو مهنم نامياإلا هيضتقي امب نينمؤملا
 كلذ ىلإ ةردابملاو هب ارمأ امل دايقنالا :يأ ءلوسرللو

 ءهنع فافكنالاو «هنع ايهن امل بانتجالاو «هيلإ ةوعدلاو

 .هنع يهنلاو

 ام لكل مزالم فصو E مک 5 اإ :هلوقو

 بلقلا ةايح نإف «هتمكحو هتدئافل نايبو «هيلإ هلوسرو هللا اعد

 ىلع هلوسر ةعاطو «هتعاط موزلو «ىلاعت هللا ةيدوبعب حورلاو
 .ماودلا

eTا عاو وق  

 لوأ هللا رمأ اودرت نأ مكايإف لَو ِءْرَمْلا تسيب لوح هل أ

 فلتختو «كلذ دعب هومتدرأ اذإ هنيبو مكنيب لاحيف «مكيتأي ام
 ثيح بولقلا بلقي «هبلقو ءرملا نيب لوحي هللا نإف مكبولق

 اش نأ اهفرصيو «ءاش

 ىلع يبلق تبث بولقلا بلقم اي» :لوق نم دبعلا رثكيلف
 كاع ىلإ يلق فرصا «بولقلا فرصم اي كبد

 هيف بير ال مويل نوعمجت : يأ 4 تورس هيل هنو

 . هنايصعب ءيسملاو ءهناسحإي نسحملا ىزاجيف

 لب «ٌةَصضآَح كدي الع نيل یش ہل ةن اوو
 نإف «ريغي ملف ملظلا رهظ اذإ كلذو «هريغو ملظلا لعاف بيصت

 نع يهنلاب ةنتفلا هذه '''”ىوقتو. .هريغو لعافلا معت هتبوقع
 نم ا ال نأو ءداسفلاو رشلا لهأ عمقو «ركنملا

 . نكمأ امهم ملظلاو يصاعملا

 «هطخاسَمِل ضرعت نمل يايا ُديِدَع هلأ نأ امل
 .هاضر بناجو

 نأ توات ضزألا ى وضم ليم شن ذإ ارڪاو (10)
 تبطل ني مكَهَرَرَو رص مكدَيأو مكنواف شالا ْمُكَفَطَحَس

a ERE a ES 
 ةلذلا  EEةليعلا دعب مهئانغإو :

 نوروهفم :يأ ألا ن ياش ليك دل اترا
 E a قخ تع
 . مكنوذخأي

 مكل لعجف تلا ني ْمكهْرَرَو برص مدي كسَواَضل
 متمنغو «مكيديأ ىلع مكئادعأ نم رصتناو «هيلإ نووأت ادلب

 ۲٤-۲۹ :تايآلا «لافنألا ةروس ريسفت -۸ ضن

 هناسحإو «ةميظعلا هتنم ىلع هللا تركن مڪمل

 . اًئيش هب اوكرشت الو «هودبعت نأب «ماتلا

 اوو لوسرلاو هلأ اروع ال انما نيل اما (۲۸۰۲۷)
 ةَ مكد واو مڪو اما کک و نا

 نأ نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي #ميَِع رح

 دق ةنامألا نإف .هيهاونو هرماوأ نم هيلع هللا 0 ام اودؤي

 نأ نيبأف «لابجلاو ضرألاو تاوامسلا ىلع هللا اهضرع

 ءالوهج اًمولظ ناك هنإ ناسنالا اهلمحو اهنم نقفشأو اهنلمحي

 مل نمو «ليزجلا باوثلا هللا نم قحتسا ةنامألا ىدأ نمف

 هلل اًنئاخ راصو «ليبولا باقعلا قحتسا ءاهناخ لب اهدؤي

 سخأب هسفن تفصتا هنوكب هسفنل اًصقنم «هتنامألو لوسرللو

 لمكأ اهل اًنوفم «ةنايخلا يهو «تايشلا حبقأو «تافصلا

 .ةنامألا يهو ءاهمتأو تافصلا

 هلمح اميرف «هدالوأو هلاومأب اًنحتمم دبعلا ناك املو

 هللا ربخأ «هتنامأ ءادأ ىلع هسفن ىوه ميدقت ىلع كلذ '"'ةبحم

 اهنأو «هدابع امهب هللا يلتبي ةنتف دالوألاو لاومألا نأ ىلاعت

 هللا ٌبآَو# اهعدوتسا نمل درتو ءاهاطعأ نمل ىدؤتس «ةيراع

 . 4 ٌةيِظَع رجل هن
 ةذل ىلع ميظعلا هلضف اورثآف «ٌّيَأَرو لقع مكل ناك نإف

 هج رر

 دنع هللا تاو

 رثؤيو «ءايشألا نيب نزاوي لقاعلاف «ةلحمضم ةيناف ةريغص

 . ميدقتلاب اهقحأو «راثيالاب اهالوأ

 نار كل لع ا ا نإ اننا لآ ي 4

 ا و 503 نو دن ع کر
 دقو «حالفلا ةمالعو داس يل

 ركذف «اريثك اًئيش ةرخآلاو ايندلا ريخ نم ىوقتلا ىلع هللا بتر

 ريخ اهنم دحاو لك .«ءايشأ ةعبرأ هل لصح هللا ىقتا نم نأ انه

 : اهيف امو ايندلا نم

 هبحاص هب قرفي يذلا ىدهلاو ملعلا وهو ءناقرفلا :لوألا

 «مارحلاو لالحلاو «لطابلاو قحلاو «لالضلاو ىدهلا نيب
 . ةواقشلا لهأ نم ةداعسلا لهأو

 لكو «بونذلا ةرفغمو «تائيسلا ريفكت :ثلاثلاو يناثلا

 «عامتجالا دنعو قالطالا دنع رخآلا يف لخاد امهنم دحاو

 ريفكتب بونذلا ةرفغمو «رئاغصلا بونذلاب تائيسلا ريفكت رسفي
 .رئابكلا

 رثآو «هاقتا نمل ليزجلا باوثلاو «ميظعلا رجألا : عبارلا

 4 ٍويِظَمْلا ٍلْضَفْلا ود ُهَّنَأَول هسفن یوه ىلع هاضر
 نوكي ةنتفلا هذه ءاقتا نأ وهو ءرهاظ دارملاو «نيتخسنلا يف اذكه )١(

 . ركنملا نع يهنلاب



 عساتلا ءزجلا

 أ راقب را بب انک هيل كب التم ا <
 «ر> :يأ «دركتلا رح هلو آلا فديو وكتير جر
 يلا كب ي ذإ# .كيلع 35 هللا نم ام لوسرلا اهيأ ركذا
 نوعنصي اميف «ةودنلا راد ىف نوكرشملا رواشت نيح #اورََك

 .هوقثويو «سبحلاب مهدنع هوتشي نأ امإ لك يبنلاب

 .هرش نم - مهمعزب - اوحيرتسيف هولتقي نأ امإو

 . مهرايد نم هولجيو هوجرخي نأ امإو
 .هآر اًيأر ءارآلا هذه نم ىدبأ لكف

 - هللا هنعل - لهج وبأ مهريرش هآر يأر ىلع مهيأر قفتاف

 هوطعيو «ىتف شيرق لئابق نم ةليبق لك نم اوذخأي نأ وهو

 يف همد قرفتيل ءدحاو لجر ةلتق عيمجلا هلتقيو ءاّمراص افيس

 ىلع نوردقي الف «هتیدب [ ّمَن] مشاه ونب ىضريف «لئابقلا

 هب اوعقويل ليللا يف هيلي يبنلل اودصرتف «شيرق '' 'رئاس ةمواقم
 . هشارف نم ماق اذإ

 مهسوؤر ىلع ٌرذف «مهيلع جرخو ءامسلا نم يحولا هءاجف

 ّرذو دمحم جرخ دق هللا مكبيخ :لاقو تآ مهءاج «هوؤطبتسا

 .بارتلا مكسوؤر ىلع

 «مهنم هلوسر هللا عنمو «هسأر نع بارتلا مهنم لك ضفنف

 هللا هديأو ءاهيلإ رجاهف .ةنيدملا ىلإ ةرجهلا يف هل نذأو

 لخد ىتح ولعي هرمأ لزي ملو ءراصنألاو نيرجاهملا هباحصأب

 ءهمكح تحت اوراصو «هل اونعذأن ءاهلهأ رهقو «ةونع ةكم

 ناحبسف .هسفن ىلع اًقئاخ «مهنم اًيفختسم جرخ نأ دعب

 .بلاغم هيلاغي ال يذلا « هدبعب فيطللا

 ول اَمَعِبَس دم اوُلاَق اشياء هلع ل اًدإَو# < هلوقو (۳ )۳۱١- ٤٣

 الا أَي ه َنيلَيألا ليس هَ اذنه نإ اذنك لي امثل اک 1

 الج اع ريتا كني ن قا وه ادم تنك نإ
 2 وم ب لو

 َتنأو مهبَذَعيل سَ تاک امو. ثا نادك انك أ الا ن

 ر

2 97 
 7 ملأ

 معي الأ هَل اَمَو © َنوُرْفْعَتْسي مهو ْمُهَبْزَعُم هلأ تاک اَمَو مف

 نإ ايو اڪ او راحل ٍدِجْسَسْلا نع تودي مهو هنا
 5 و يع

 0 لوقي نرل ال ممر کلو نوما لإ ايوا

 4اا هيَ لس اوو :ِةكَي لوسرلل نيبذكملا دانع نايب

 .لوسرلا هب ءاج ام قدص ىلع ةلادلا
 لإ اده نإ اذه لم اَ مَن و انس دم اولا

 مهادحت دقف الإو «مهملظو مهدانع نم اذهو  َنيِدَوَدْلا ُريِطَس

 نود نم اوعاطتسا نم اوعديو «هلثم نم ةروسب اوتأي نأ هللا

 . مهزجع نيبتو «كلذ ىلع اوردقي ملف هللا

 هبذك «ىوعد درجم لئاقلا اذه نم رداصلا لوقلا اذهف

 :تايآلا «لافنألا ةروس ريسفت -۸ م ضني
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 ORL ىلع حاس سام سول و رو

 ;LS امو مفت © ورفعت س مهو مهب دعم هللا

 لحر الو «بتكي الو أرقي ال «ّنّمأ كي هنأ ملع دقو «عقاولا
 يذلا «ليلجلا باتكلا اذهب تأف «نيلوألا رابخأ نم سرديل

 ماسر E نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال
 .ديمح

 دمحم هيلإ وعدي يذلا اده تناك نإ دلا اولا داو
 تَن رش
 اينا وأ َِمَسل نم ةا اع طا ر ع نعل وهو

 لهجلاو «مهلطابب مهنم مزجلا هجو ىلع هولاق (ريلأ بادي
 . باطخلا نم يغبني امب

 ام تاهيومتلاو هبشلا نم مهلطاب ىلع اوماقأ ذإ مهنأ ولف
 نمل اولاق «هنم نيقيو ةريصب ىلع اونوكي نأ مهل بجوأ
 نم قحلا وه اذه ناك نإ :هعم قحلا نأ ىعداو مهرظان

 A تدار ل لوا ناكل“ هل اندهاف ءكدنع

 4كرنع ْنِم َّنَحْلأ وه اده تاک نإ هلأ : اولاق ذمف

 ةلهجلا «ءايبغألا ءاهفسلا مهنأ مهلوق درجمب ملع «ةيآلا

 «ةيقاب مهنم ىقبأ امل باقعلاب هللا مهلجاع ولف «نوملاظلا

 .عيمج :ب يف (5) .كيلع كب هللا ّنم ام :نيتخسنلا يف )١(



 ۳١-٠۷ :تايآلا «لافنألا ةروس ريسفت -۸ ۳٤ عساتلا ءزجلا

 SE ۱۸۱ 5جلاللل اب نيب لوسرلا دوجو ببسب «باذعلا مهنع عفد ىلاعت هنكلو

 د جسما تود وا مدعی ار مو : لاقف «مهرهظأ
 ود هى و ل ا وعر هلو ا ا

 | نوقم الهايل وأ نه ءال وا ارنا ڪام و رار ڪلا | نع 5# هوجو ميف تنأو ْمهبْذَعِل هلأ تاڪ اتو
 . باذعلا نم مهل ةنمأ مهرهظأ

E A TAOوو  | 

 منالصناكامو 3 نوملعيال مرڪ َنكلَو سوؤر ىلع اهنورهظي يتلا ةلاقملا هذه مهلوق عم اوناكو

 «مهيف اهعوقو نم نوفاخي اوناكف ءاهحبقب نوردي ءداهشألا
 هنأ تاك اتو :ىلاعت لاق [اذهلف ىلاعت] هللا نورفغتسيف

 . % ورفعت مهو مهبذعم

 تدقعنا امدعب «مهب باذعلا عوقو نم عنمي عنام اذهف

 هبات

 مهعنمي ءيش يأ : يأ هلأ مبدعي لآ ْرْهَل امرا : لاق مث

 سانلا دص وهو «كلذ بجوي ام اولعف دقو « هللا باذع نم

 هباحصأو ةي يبنلا مهدص اًصوصخ «مارحلا دجسملا نع

 : يأ واڪ او :لاق اذهلو ءمهنم هب ىلوأ مه نيذلا
 : يأ ؛هللا ىلإ دوعي ريمضلا نأ لمتحي (ءءايلرأ# نوكرشملا

 امو :يأ «مارحلا دجسملا ىلإ دوعي نأ لمتحيو « هللا ءايلوأ

 نيذلا مهو 4 نوقتا لل مالو نإ «مهريغ نم هب ىلوأ اوناک

 اوصلخأو «ةدابعلاو ديحوتلاب هللا اودرفأو «هلوسرو هللاب اونمآ

 مهسفنأل اْوَعَّذا كلذلف دولي ال رڪ كر نيدلا هل

 .هب ىلوأ مهريغ ءاّرمأ
 ٌةَيِدْسَنَو كش لإ تلا دنع الص ناک اتو ("5)

 امنإ ىلاعت هللا نأ ی 4 کد رک ایا

 ءةدابعلا هيف هل صلختو «هنيد هيف ماقيل مارحلا هتيب لعج
 نوكرشملا ءالؤه امأو ءرمألا اذهب اوماق نيذلا مه نونمؤملاف

 عاونأ ربكأ يه يتلا "هيف مهتالص ناك امن «هنع نودصي نيذلا

 لعف < فاو ا و أ اش الإ تادابعلا

 الو .مهبرل ميظعت مهبولق يف سيل نيذلا ءايبغألا ةلهجلا
 تناك اذإف ءاهفرشأو عاقبلا لضفأل مارتحا الو «هقوقحب ةفرعم

 ] !؟تادابعلا ةيقبب فيكف « هيف مهتالص هذه

 يف ْمُه بنل نينمؤملا نم تيبلا اذهب ىلوأ اوناك ءيش يأبف
 ام رخآ ىلإ 4توُسرْعُم وعلا نع ْمُه لَو © شح ميل
 .ةديدسلا لاعفألاو «ةديمحلا تافصلا نم هب هللا مهفصو

 مهل لاقو «هنم مهنكمو ءمارحلا هتيب هللا مهثروأ «مرج ال

 مالوم هر

 باذعلا اوفَوُدَك

 تورشملا ام 5 انماء تيل ایا : - هيف مهل نكم امدعب -

 : انه لاقو © )اذ مهي تب ماركا دينا | مرا

 4 نورك نك امي اد دعا اوفو

 نع اوصل لوما نوفق اگ ییا نإ ۷ ۳٣
 و م يع 0 هس يدل سر لسد تی

 5 مث ٌهَرَسَح س مث اهنوفيليسف هلا ليس

e IETS 

 رش وانگ را © توگقزکامب
 ی ا ا |
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 وو آنتیک اک زميل ( 9 تورت

 نرل 0 ظ |
 | ادوعينإو فلس دقام مهل رق عياوهتن ي نإ اورفكح |

  TTقم
 تّ کک کک

 بيا ب كيلا أبل توت مك ا او

 ا يا رف ضب ل م ا لَو

 ۾ رڪ

 n اسم ا لوقي € تولا 77 0 مهج

 «هلوسرلو هلل 1 مهتزرابمو ‹مهرکمو «مهديكو «نيكرشملا

 مهركم لابو نأو «هتملك دامخإو «هرون ءافطإ يف مهيعسو

 صر

 َّنإ# :لاقف ءهلهأب الإ ميسا اواو ؛ مهيلع دوعيس :

 يأ هم ليس نع ْاوُدُصل َرْمَلَوَتَأ َنوُفِفْس أور

 «نمحرلا ديحوت لطبيو «لطابلا اورصنيو .قحلا اولطبيل
 .ناثوألا ةدابع نيد موقيو

 «مهيلع فختو «ةقفنلا هذه نوردصيسف : يأ یونیسف أ

 0 اهنكلو ءقحلل مهضغب ةدشو «لطابلاب مهكسمتل

 توكيو . الو ءاًيزخو «ةمادن : يأ 4ةَرْسَح مهبل

 دشأ ةرخآلا يف نوبذعيو ءاولمأ امو «مهلاومأ بهذتف

 4 ترم َدَئَمَج لإ امك تیلو :لاق اذهلو «باذعلا
 ثبخلا راد اهنأل كلذو ءاهباذع اوقوذيل ءاهيلإ نوعمجي : يأ

 «بيطلا نم ثيبخلا زيمي نأ ديري ىلاعت هللاو ءءاثبخلاو
 لعجيف « هصخت راد يفو «ةلح ىلع ةدحاو لك لعجيو

 تريل ا



 عساتلا ءزجلا

 لاومألاو لامعألا نم «ضعب ىلع هضعب ثيبخلا

 .صاخشألاو

 رع مودم سام ععور م١
 4« َترْريَكْلا مه كليتلزأ م ا 3

 وه كلذ الأ .ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ اورسخ نيذلا

 .نيبملا نارسخلا

 َدَق ان مل رع اوُهَتْنَي نإ اورفڪ نيل لق# (50-*)

 لع ثيم ٠ يزل ُتدَس ٌتَصَم دقق وذوي نو فس

 000 و

 هس بق أوُهَتنَأ فإف هل لڪ ویلا وڪيو َهَنَِي تروم

 ف کلو هللا نأ اوما اولو نإَو © يصب تولَمَعي امي

 رفك هعنمي ال هدابعب ىلاعت هفطل نم اذه #«ٌُريِسَتلأ َّمَعيَو َلْوَمْل
 قيرط ىلإ مهوعدي نأ نم «دانعلا يف مهرارمتسا الو «دابعلا

 يغلا بابسأ نم مهكلهي امع مهاهنيو «ىدهلاو داشرلا
 .مهرفك نع 4اوُهَنَي نإ اَورَدَكم َنِيِرَيِل لق# :لاقف «ىدرلاو
 .هل كيرش ال هدحو هلل مالسالاب كلذو

SS FEودعي نإو#  

 كالهإب (تبلرألآ ْتَنُس َتَصَم َدَقَق# مهدانعو مر ىلإ
 مهيتأي فوسف «نيدناعملاب لح ام اورظتنيلف «ةبذكملا ممألا

 .نوئزهتسي هب اوناك ام ءابنأ

 مهرمأ امدنع نينمؤملل هباطخ امأو «نيبذكملل هباطخ اذهف

 :لاقف نيرفاكلا ةلماعمب

 هلا لكس و ‹كرش : يأ هن بوكت ال ىح موو

 اذهف ي ملڪ ُنيِيلأ َنوُكحَيَر# مالسإلا ماكحأل اونعذيو
 مهرش عفدي نأ «نيدلا ءادعأل داهجلاو لاتقلا نم دوصقملا

 ىتح «هل قلخلا قلخ يذلا هللا نيد نع بذي نأو .نيدلا نع

 .نايدألا رئاس ىلع يلاعلا وه نوكي

 ۾ ملظلا نم هيلع مه ام نع أوما نِي

 . ةيفاخ مهنم هيلع ىفخت ال رعب ولم

 نأ املا ةعاضإلا يف اوعضوأو ةعاطلا نع اأو نبر

 لصويو «نينمؤملا هدابع ىلوتي يذلا لمل مَن مكن هل
 ةيويندلاو ةينيدلا مهعفانم مهل “رسيو ءمهحلاصم مهيلإ

 ءراجفلا ديك مهنع عفديف «مهرصني يذلا رسا ممول
 .رارشألا بلاكتو

 هللا ناك نمو ءهيلع فوخ الف هرصانو هالوم هللا ناك نمو
 .هل ةمئاق الو «هل رع الف هيلع

 ل ا

 ا دف نإ ليلا نتا نكسلاو قتنلاو فعلا فيلو
 لع لاو َناَعْمَجْْل يلا مي ٍناَكْردْلا م مود ب اتبع لع اَنْ آَمَو هاب

 ذاب مشو ايد منا ذإ ٥ ريم ن لڪ

 و

 اَب هلا ته

 ىَوُصْفْلا ةوذعلاب مهو ايدا وَوَدَعْلا

 18-17 :تايآلا «لافنألا ةروس ريسفت -۸ مك

 نع کم نم لهل الوُعَتَم تاڪ اا ُهَنَأ فقبل ن

 لوني يع جل ها تإ دم انَع ےک نم یو
 لام نم متذخأ :يأ ىس نم مسي مَا اومطاو# : ىلاعت

 : يأ «مسمخ هلي نافل ءاريثك وأ ناك اًليلق «قحب اًرهق رافكلا
 جرخأو «مهيلإ ةمينغلا فاضأ هنأل ءنومناغلا اهيأ مكل هيقابو

 يل ل ل ل ا

 مهسو «هسرفل نامهس سرافللو ءمهس لجارلل ةي هللا لوسر
 .هل

 هلل مهس «مهسآأ ةسمخ مسقيف «سمخلا اذه امأو

 نييعت ريغ نم «ةماعلا نيملسملا حلاصم يف فرصي «هلوسرلو
 ءهنع ناينغ هلوسرو هللاو «هلوسرلو هل هلعج هللا نأل ,ةحلصمل

 نأ ىلع لد ءاقرصم هل هللا نيعي مل اذإف هللا دابعل هنأ ملعف

 .ةماعلا حلاصملل هفرصم

 ينب نم ياب يبنلا ةبارق مهو «ىبرقلا يذل يناثلا سمخلاو

 نأ ىلع يلد ةبارقلا ىلإ هللا هفاضأو «بلطملا ينبو «مشاه

 مهركذ «مهريقفو مهينغ هيف يوتسيف «ةبارقلا درجم هيف ةلعلا
 . مهاثنأو

 مهو مهؤابا تدقف نيذلا مهو «ىماتيلل ثلاثلا سمخلاو

 اوناك ثيح «مهب ةمحر سمخلا سمخ مهل هللا لعج ءراغص

 . مهحلاصمب موقي نم دقف دقو «مهحلاصمب مايقلا نع نيزجاع
 نم «ءارقفلا نيجاتحملا :يأ «نيكاسملل عبارلا سمخلاو

 .ثانإو «روکذ «رابکو «راغص

 عطقنملا بيرغلا "وهو «ليبسلا نبال سماخلا سمخلاو

 . هدلب ريغ يف هب

 نع جرخي.ال ةمينغلا سمخ نإ :لوقي نيرسفملا ضعبو]
 كلذ لب ءءاوسلا ىلع هيف اونوكي نأ مزلي الو ,فانصألا هذه

 . [ىلوألا وه اذهو ءةحلصملل عبت
 :لاقف ناميالل ا ههجو ىلع سمخلا ءادأ هللا لعجو

 وهو نارمل موي انِدَبَع َلَع اتل امر هاب مشا رنک نإ»

 «قحلا رهظأو ؛لطابلاو قحلا نيب هب هللا قرف يذلا «ردب» موي
 . لطابلا لطبأو

 ؛نيرفاكلا عمجو «نيملسملا عمج 4 ناَعَمْلل قتلا موي

 هلوسر ىلع هللا هلزنأ يذلا قحلابو «هللاب مكناميإ ناك نإ : يأ
 لد ام «نيهاربلاو تايآلا نم هيف لصح يذلا «ناقرفلا موي

 ال *« ردم وى لڪ لَ اوا قحلا وه هب ءاج ام نأ ىلع

 نم ةدايز () .مهو :ب يف (7) .رسيتو :أ يفو «ب يف اذك )١(

 دا شمام



 رشاعلا ءزحلا

 ا

 نم ةبيرقلا يداولا ةودعب :يأ ايدل ودمي مَآ ذِإ»
 دقف ءةنيدملا نم ديعبلا هبناج : يأ هتودعب مهو «ةنيدملا

 .دحاو داو مكعمج

 َلَفْسَأ# هريغ هللا دارأو «هبلطل متجرخ يذلا بڪار
 .رحبلا لحاس يلي امم 4ٌمُكحنم

 هذهبو «فصولا اذه ىلع مهايإو متنأ 4 رناوت ولو
 ءرخأت وأ مدقت نم دب ال :يأ 4ديا يف دنن لاحلا

 ءمهل وأ ءمكل ضرعي امم «كلذ ريغ وأ «لزنم رايتخا وأ
0 

E املج قاف عج O 

 «لزألا يف اًردقم : يأ اَلوُعْفَم ا 5

 ةنيبو ةجح نوكيل يأ 0
 هل ىقبي الف «هنالطبب مزجو ةريصب ىلع رفكلا راتخيف .دناعملل

 . هللا دنع رذع

 ةريصب نمؤملا دادزي : يأ «ِةَنَيِب نع نع تسمح نم یخو

 وه ام «هنيهاربو قحلا ةلدأ نم نيتفئاطلا هللا ىرأ امب «اًتيقيو

 .بابلألا يلوأل ةركذت

 تاوصألا عيمجل عيمس 4ُميِلِع ميس هلل تول
 . تاجاحلا ننفت ىلع تاغللا فالتخاب

 ةداهشلاو «بيغلاو «رئارسلاو ءرئامضلاو «رهاوظلاب ميلع
j} (6مس 1 ل كليات یا ویکی  

 م لح هلأ ڪک رتألا ف ئت دايم اڪ
 ی كيش ف ميلا ذإ مه »2 ير دلو ِروُدُصلَا ِتاَدِب يِ

 لا کو الوم تاك ارنا ها قيل مهيا يف ڪلو

 ايؤرلا يف نيكرشملا هلوسر ىرأ دق هللا ناكو ومالا مج م

 تتبثتو «مهبولق تنأمطاف «هباحصأ كلذب رشبف ءاليلق اًددع
 . مهتدتفأ

 كباحصأ كلذب تربخأف اًريثك مهايإ هللا مهكارأ ولو

 ىلع مادقالا ىري نم مكنمف 4 ٍرْثْْل ني ٌرْدَصَتَنلَو ثلث
 عزانتلاو فالتخالا نم عقوف «كلذ ىري ال نم مكنمو «مهلاتق
 . لشفلا بجوي ام

 تاب يع ملط مكب "'فطلف ةّمّلَس هلا ًنِكَلَر#
 «بذكو قدصو «عزجو تابث نم اهيف امب :يأ 4 رودصلا
 قدصو «مكب هناسحإو هفطلل اًيبس راص ام مكبولق نم هللا ملعف

 يف اًليلق «مهودع نينمؤملا هللا ىرأف ءهلوسر ايؤر هللا

 نم لكف «مهنيعأ يف - نينمؤملا رشعم اي - مكللقيو «مهنيعأ
 . ىرخألا ىلع امهنم لك مدقتل «ةليلق ىرخألا ىرت نيتفئاطلا
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 . مهداعيم نع : ب يف 0(
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 ا رع هریک یارک اکر رکا

 ان رمل یا ربع لعامل امو وشام شن ماسک |

 ذإ 6 ريري ویش لڪ عه کک
 و

 ٠ بَل ىَوْضْلَ ودم مهاد ةَوَدْعْلاِي متن

 ادا ق راو ا |
 | نم كيه لوم تاک اا ةا ضل نكحَلَو

 اس د رم هل و رو مکا

 هلأ تور نيب غ نھ یو قيم نع قله

 د يت كام فسا مک یری 9 9€ مَع عيه

 رتألآ فرعون ا دم ايڪ
 ا ْدِإَو ( رود صلات الع همس هَناَنِكَل نڪو

 دور رک 7 5 f> مرو ود و

 a اذإمه د

 کھ
 ور ھا اوما ذل م هي 517 ص "1 م 1 رس
 أوك اوون © تسمي خلع اريك هنآ 0 0

 «نينمؤملا رصن نم ارم تاك أ هنآ َىِيَقَلل
 ملو ءمهنم لالضلا ءاسؤرو «مهتداق لتقو نيرفاكلا نالذخو

 اذإ مهدايقنا كلذ دعب رسيتيف ءركذي مسا هل ءدحأ مهنم قبي

 هللا َّنَم نيذلا نيقابلاب اًمطل اًضيأ راصف «مالسالا ىلإ اوعد
 : مدام ان هلع

 ىلإ عجرت قئالخلا رومأ عيمج : يأ « زومألا مج هللا للو

 هک یدل نزا «بيطلا نم ثيبخلا زيميف « هللا
 . ملظ الو هيف روج ال يذلا لداعلا

Uv 

 اشتاك ةف ربل اذإ ارم حبلا اها )٤٥-٤۹(

 الو ملوسرو 0 أوعيِطَأَو ٥ بروي ل اريك هنأ أررُكدأو
Ry 

 و ہ٥ رسا مم هَ أ َّنِإ ًاورِبَصَأَو کسر هدو اول فف وعر

 نع تودصیو سالا ءآَِرَو رطب مهرکو نم ْأوُجَرَح َنيِيلك وكت

OEياكل لكلا هيلا  
E,و يبدا كرر  

 ذا لاو فَ لع صك انقل ارت

 . فطل يأ : ب يف (0)



 ع 5 ي ع E ين ا وو و

 لوق ذإ © باَقلا ٌديِدَس ُهَّنَأَو هلا فاح ْيِإ نورك ال

E A008 لور ا رص ھی  ll 

 لڪ نمو مهنيد الره رع ضرَم مهيولُذ ف تأ نوقفلنمل

 تروا اا + قامت لوقي يڪ ایر هلأ كح لل لع
 . مكلتاقت رافكلا نم ةفئاط : يأ ةف رشيق اإ اوما

 ىلع سفتلا سبحو ءربصلا اولمعتساو ءاهلاتقل بتات
 .رصنلاو زعلا اهتبقاع يتلا ةريبكلا ةعاطلا هذه

 نرحل کلو هللا ركذ نم راثكالاب كلذ ىلع اونيعتساو

 ربصلاف «مكئادعأ ىلع راصتنالا نم نوبلطت ام نوكردت : يأ

 .رصنلل بابسألا ربكأ نم هللا ركذ نم راثكالاو «تابثلاو

 يشملاو «هب ارمأ ام لامعتسا ىف وسر أ أوُعيِطَاَو#

 ۰ E مج يف كلذ فلا

 ءاهقرفتو بولقلا تتشت بجوي اًعزانت #اوُعَرسس الو
 لحنت :يأ کر بهو اونبجت :يأ 4اوُنَتْفَنَم#

 ىلع رصنلا نم هب متدعو ام عفريو «مكتوق قرفتو «مكمئازع
 .هلوسرو هللا ةعاط

 #َنيِرِدَصلأ مم هلأ لا هللا ةعاط ىلع مكسوفن ادرار

 .هل اوعضخاو «مکبرل اوعشخاو ءدييأتلاو رصنلاو نوعلاب

 سالا ةَضرَو رطب مهرديد نم اجرح نيک اُووُكَم الو»

 «هيلإ اوجرخ يذلا مهدصقم اذه : يأ كرا لبس نَع ردسي
 يف رطبلاو رشألا دصقل «مهرايد نم مهزربأ يذلا اذهو

 .مهيدل اورخفيو سانلا مهاريلو «ضرألا

 نم هللا ليبس نع اودصيل اوجرخ مهنأ : مظعألا دوصقملاو

 مكربخأ كلذلف «ظيحي َنْوُلَمْحَي امي لار ءهكولس دارأ

 ىلع مهبقاعيس هنإف مهب اوهبشت نأ مكرذحو «مهدصاقمب

 .ةبوقعلا دشأ كلذ

 نيد ءالعإو «ىلاعت هللا هجو مكجورخ يف مكدصق نكيلف

 .هباقعو هللا طخس ىلإ ةلصوملا قرطلا نع دصلاو «هللا

 . ميعنلا تانجل لصوملا «ميوقلا هللا ليبس ىلإ سانلا بذجو

 مهبولق يف اهنتح «َرْهَلَسَعَأ ٌنَطيَّتلأ ُمُهَل نير إو

 مكنإف سالا جرم م مول مك بلاغ ال َلاَكَول ءمهعدخو

sl jهن سرج  e 

 نوشخت نمم «دحأ مكيتأي نأ نم 4مُكَل رج إو
 كلام نب ةقارس ةروص يف شيرقل ىذبت دق سيلبإ نأل «هتلئاغ
 ةوادعل جلدم ينب نم نوفاخي اوناكو «يجلدملا مشعج نبا

 . مهنيب تناك

 .مهسوفن تنأمطاف ءمكل راج انأ :ناطيشلا مهل لاقف

 .نيرداق درح ىلع اوتأو

 ىأرف «نورفاكلاو نوملسملا اَلا تَرَ اَن

۳Y ۸- 548-59 :تايآلا «لافنألا ةروس ريسفت 
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  Eکر بهذ اول فأوعرتتت و ,ةلوسرو هَل ًاوعيِطأَو
 راک وکار 7 3 تیر سلا مما ور ضا

AEس ع  

 | توُدُضَيَو سالا ارو ارب مھر کیو ناور

 ا وا ا توا اليس نع

 مولا مكحل بلا لاو ْمُهْلْمَعَأ طبس

 ١ نم ل ت اک يو فاك
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 یم

 وح م ليربج اًديدش اًفوخ فاخ ةكئالملا عزي مالسلا هيلع ناطيشلا

 مهعدخ نمل ل ءاّريدم ىلو :يأ هِيَ لع صك
 ىرأ : يأ نور ال ام کرا نإ صني ءىرب و :مهرغو

 . مهلاتقب دحأل «نادي ال نيذلا ةكثالملا

 يف ةبوقعلاب ينلجاعي نأ فاخأ :يأ هلأ فاَحأ نإ

 .«ِتاَميْلأ بيَ تال ايندلا
 سوسوو «مهل لّوس دق ناطيشلا نوكي نأ لمتحملا نمو

 راج هنأو «سانلا نم مويلا مهل بلاغ ال هنأ مهرودص يف

 امك «مهنم ارو کک مهدروأ املف . مهل

 لَ رك ان رفڪآ نئن ِنطِيَّشلَا يک : ىلاعت لاق
 هس سم لس ر A ر 2 06

 غاب 2 امهتبقلع َناَكَف © ملل لا

 كش : يأ ؛ُضَرَم مهبولق ىف تاو َنوُففيتمْلا لوفي ذل

 عم - اومدقأ نيح .نينمؤملل «ناميالا ءافمعض نم «ةهبشو

 . مهترثك عم نيكرشملا لاتق ىلع - مهتلق

 هذه هيلع مه يذلا نيدلا مهدروأ : يأ مهد ِءالوه رغ#

 هنولوقي ءاهب مهل ةعاطتسا الو ءاهب مهل نادي ال يتلا دراوملا



 رشاعلا ءزجلا

 ُءاَّمِخأْلا - هللاو - مهو .مهلوقعل اًفافختساو «مهل اًراقتحا

 .اًمالحأ ءافعضلا ءاّلوقع

 ةلئاهلا رومألا ىلع مادقالا هبحاصل بجوي ناميالا نإف

 ىلع لكوتملا نمؤملا نإف . ماظعلا شويجلا اهيلع مدقي ال يتلا
 الإ دحأل ةعاطتسا الو ةوق الو لوح نم ام هنأ ملعي يذلا هللا

 صخش عفن ىلع مهلك اوعمتجا ول قلخلا نأو «ىلاعت هللاب

 هورضي مل هورضي نأ ىلع اوعمتجا ولو «هوعفني مل ةّرذ لاقثمب

 هللا نأو ءقحلا ىلع هنأ ملعو «هيلع هللا هبتك دق ءيشب الإ

 امب يلابي ال هنإف «هاضقو هردق ام لك يف ميحر ميكح ىلاعت
 ال بلقلا نئمطم «هبرب اقثاو ناكو «ةرثكو ةوق نم هيلع مدقأ

 أ كرو هنأ لع ڪوس سوا :لاق اذهلو ءاًنابج الو اًعزف

 .هارجأو هاضق اميف يصح ةوق هتوق بلاغي ال مير

 ٌهَكلَمْل 0 ند َّقَوَتَي ذإ ىر ولو (25-0)

 امي َكِلَذ © ِقيِرَحْلأ َباَدَع اوقوُدَو ٌمُهَرْسَدَأَو مهمو تورصي

 وعي لاَ ِنأَدَك ٠ دیا ِوّلطِب س هلا تاو ميرا تمد
 هَل َّنِإ ا 1 مدح مَن لأ تاڪ اورفک هل نم نبل

 تايآب اورفك نيذلا ىرت ولو :ىلاعت لوقي باما ُديِدَس یوق
 دتشا دقو مهحاورأ ضبقب نولكوملا ةكئالملا مهافوت نيح هللا

 مهكر توري ٌوَكِيَلَمْلااٍَو ءمهبرك مظعو «قلقلا مهب
 ةعنمتم مهسوفنو «مكسفنأ اوجرخأ :مهل نولوقي 4 ردا
 .ميلألا باذعلا نم اهمامأ ام اهملعل «جورخلا ىلع ةيصعتسم

 ديدشلا باذعلا : يأ «ٍقِرَحْلا باَدَع ًاوقودو## :لاق اذهلو

 مكبر نم روج الو ملظ ريغ مكل لصح باذعلا كلذ ءقرحملا
 ام مكل ترثأ يتلا يصاعملا نم مكيديأ تمدق امب وه امنإو

 ءالؤه بأد نإف «نيرخآلاو نيلوألا يف هللا ةنس هذهو «ترثأ

 . مهبونذب كالهلا نم مهيلع هللا ىرجأ امو منهن : يأ نيبذكملا

 ا # هل نم ؛ او ر لاء نادك #

 نإ نقدي باقعلاب هنأ مهد هلا تيار اورفك
 ا ا نم انزع وا ديري دخلا هوجحي ال باما یش
 . 4 ًابنيصاتب فيا

 ی (5 4 )

 مشب ام ورعب

 لا ارو رهبوذب E مر تيا بك رل نم نل

 هللا هعقوأ يذلا باذعلا كلذ . # يمل ْاَونك 11

 «ميعنلاو معنلا نم هيف مه ام مهنع لازأو «' ”هيبذكملا ممألاب

 ايم كي ل هلأ نإف ءمهسفنأب ام مهرييغتو «مهبونذ ببسب
 اينو لب و نيدلا معن نم 4ير ّلَع همه مف

 4 شاپ ا م اور ىح ءاّركش هل اودادزا نإ ءاهنم و
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 ا ا

 :تايآلا «لافنألا ةروس ريسفت ۸ هال هم ۳۸

 اًّرفك اهولدبيو «هللا ةمعن اورفكيف ءةيصعملا ىلإ ةعاطلا نم

 . مهسفنأب ام اوريغ امك «مهيلع اهريغيو ءاهايإ مهبلسيف
 هدابع "ىلإ ناسحالاو لدعلاو كلذ يف ةمكحلا هللو

 هئايلوأ بولق بذج ثيحو «مهملظب الإ مهبقاعي مل ثيح
 .هرمأ اوفلاخ اذإ لاكتلا نم دابعلا قيذي امب «هيلإ

 «نوقطانلا هب قطن ام عيمج عمسي ميم ٌعيِمَس َهَهَأ تو

 هيلع يوطنت ام ملعيو «هب رهج نمو لوقلا رسأ نم ءاوس

 ام رادقألا نم هدابع ىلع يرجيف ءرئارسلا هيفختو ءرئامضلا
 . هتئيشم هب ترجو هملع هاضتقا

 نِ نرل هموقو نوعرف : يأ وعرف لاَ و

 لك 4 يودي مهتا مهتءاج نيح 4 مر تاب أوبَدَك مھل
 . همرج بسحب

 اواَك» نيبذعملا نيكلهملا نم 4لو توَعو لاء نقع
 الو هللا مهملظي مل ءاهكاله يف نيعاس «مهسفنأل 4 َتيمِلَ

 مهوهباشي نأ نوبطاخملا رذحيلف «هوفرتقا مرج ريغب مهذخأ
 .نيقسافلا كئلوأب لحأ ام هباقع نم مهب هللا لحيف « ملظلا يف

 ال َمْهَم ًاورفك َنِدْلأ سا دنع باول رَ ن (007-55)
 7 لڪ ىف ُمُهَدْهَع وص مم ثدَهع کا ه نومو

 َرْهَّلَ َمُهَفَلَح نم مهي درته ِبْرَحْلا يف و قن امو ه توق ال مهو

 ءرفكلا : ثالثلا لاصخلا هذه اوعمج نيذلا ءالؤه نورد

 «هودهاع دهع ىلع نوتبثي

 ريمحلا نم رش مهف «هللا دنع باودلا رش مه .هولاق لوق الو

 عقوتم رشلاو «مهنم مودعم ريخلا نأل ءاهريغو بالكلاو

 مهؤاد يرسي التل «نيعتملا وه مهقحمو ءالؤه باهذإف ‹ مهیف

 0 اذهلو مهريغل
 «ةبراحملا لاح يف مهندجت : يأ ؛ِبْرَحْل يف ْمُبَنمَمن امك

 ناو دع مهل نوكي ال ثيعب

 مهب عقوأو «مهريغ مهب لكن : يأ مُهَلَح َنَّم مهي درس
 : يأ ممل مهدعب نمل ةربع '" [هب] نوريصي ام ةبوقعلا نم

 . مهباصأ ام مهبيصي الثل «مهعينص ةَنورَكَدَيال مهفلخ نم
 ءيصاعملا ىلع ةبترملا دودحلاو تابوقعلا دئاوف نم هذهو

 نمل اًرجزو لب «يصاعملا لمعي مل نم راجدزال ببس اهنأ
 .اهدواعي ال نأ اهلمع

 ناك ولو - رفاكلا نأ برحلا ىف ةبوقعلا هذه دييقت لدو

 ها روج ال اد ئطخأ اذ هنآ ودا مرن ةايحلاردق

 . هتبوقعو

 )١( .ةبذكملا : ب يف )١( ىلع :أ يفو «ب يف اذك .

 : تسلا نفاع قاتلا

 ثي ال ثيحب «ةنايخلاو «ناميالا مدعو

 اهيضتقي ةدايز (۳)



 رشاعلا ءزجلا

 ارا ا

 نإ هاوس لع مهلا دبا لای ير نم ا اروا )٥۸(
 قاثيمو دهع موق نيبو كنيب ناك اذإو : يأ نيبال بِي ال هنأ

 مهلاوحأ نئ ارق نم رهظ نأب ةنايخ مهنم تفخف لاتقلا كرت ىلع

 .ةنايخلاب مهنم حيرصت ريغ نم مهتنايخ ىلع لدي ام

 هنأ مهربخأو .مهيلع همرا :يأ «مهدهع «َرِهِتَلإ ديال

 كملع يوتسي ىتح :يأ ياس لع مهنيبو كنيب دهع ال
 ءيش يف ىعست وأ «مهردغت نأ كل لحي الو «كلذب مهملعو

 . كلذب مهربخت ىتح «دهعلا بجوم هعنم امم
 دب الف «ضغبلا دشأ مهضغبي لب 4دي بِي ال هنأ هلل

 . ةنايخلا نم مكئربي ءِنّيِب رمأ نم
 مل مهنم '”ةققحملا ةنايخلا تدجو اذإ هنأ ىلع ةيآلا تّلدو

 ا يل ا يل ا

 ناك دق انهو ا ِءاوس لعإ# :هلوقلو ةدئافلا e «كلذ

 مل نأب e اهموهفم لدو

 لب «مهيلإ دهعلا ذبن زوجي ال هنأ «كلذ ىلع لدي ام مهنم دجوي

 .هتدم متت نأ ىلإ ءافولا بجي

 ها يذل 4 لوو (09)

 هللا اوقبس مهنأ ,هتايآب نوبذكملا مهبرب نورفاكلا بسحي ال

 .داصرملاب مهل هللاو «هنوزجعي ال مهنإف «هوتافو

 ٠ مهناحتماو «نينمؤملا هدابع ءالتبا اهتلمج نم ىتلا «ةبوقعلاب

 لزانملا ىلإ هب نولصي ام «هيضارمو هتعاط نم مهدوزتو

 : يأ «نوُرِجَعي ال م

  ءاهيغلاب هريغب اونوكي مل تافصو قالخأب مهفاصتاو «ةيلاعلا

 : نينمؤملا هدابعل لاق اذهلف

 ٍلْيَكلا طاب نمو ورق ني رثفطَتْسأ ام مھ ادوار (1)
 وهم يوب ودعم نت 7 2 ا

FEهللا :وملعت ال هنود نم نيرخاءو و مكودعو ہللا ودع هب ت  

 < دکر صا يرو 2+ 2 7 ا ر وو

 ال متناو مكتلإ فوي هللا ٍليبس يف ءىش نم اوقفنت امو مهَملعب

 ءمككاله يف نيعاسلا رافكلا مكئادعأل اوديو : يأ

 نوردقت ام لك :يأ روف ني رُثَعطتْسَأ اً «مكنيد لاطبإو

 «كلذ وحنو ةحلسألا عاونأو «ةيندبلاو ةيلقعلا ةوقلا نم هيلع
 يتلا تاعانصلا عاونأ كلذ يف لخدف ءمهلاتق ىلع نيعي امم

 .عفادملا نم تالآلاو ةحلسألا فانصأ اهيف لمعت

 ةيربلا بكارملاو .ةيوجلا تارايطلاو «قدانبلاو .تاشاشرلاو

 ,عافدلا تالآو قدانخلاو .عالقلاو نوصحلاو «ةيرحبلاو

 رش هب مهنع عفدنيو نوملسملا مدقتي اهب يتلا ا يأرلاو

 .ريبدتلاو ةعاجشلاو ءيّمّرلا ملَعَتو «مهئادعأ

 :تايآل ٦۰-۵۸

 2 ا ر ر
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 كلذ نمو ءا(ْخّمَّرلا ةوقلا نإ الأ» : ةَ يبنلا لاق اذهلو

 لاق اذهلو «لاتقلا دنع اهيلإ 00 بكارملاب دادعتسالا

 هڪدم هللا ودع ی توبه للا طاب نوا : ىلاعت

 باهرإ يهو «نامزلا كلذ يف اهيف ةدوجوم ةلعلا هذهو
 .هتلع عم رودي مكحلاو ادعألا

 تارايسلاك ءاهنم اًباهرإ رثكأ '"ادوجوم ءيش ناك اذإف
 ءدشأ اهيف ةياكنلا نوكت يتلا لاتقلل ةدعملا ةا ةيربلا

 اهنإ ىتح ءاهليصحتل يعسلاو ءاهب دادعتسالاب اًرومأم تناك
 مدي ال امل نال 4 كلذ بجز ةعاخصلا ملتي الإ دجوت' مل اذإ
 .«بجاو وهف «هب الإ بجاولا

 نوملعت نمم ڪرو هَل ودع وب توب :هلوقو
 نمم 4 هرم ال ٌرهنوُد نم نيرا .مكؤادعأ مهنأ
 هس هب هللا مهبطاخي يذلا تقولا اذه دعب مكنولتاقيس

 نيعي ام مظعأ نمو ءمهل دادعتسالاب مهرمأ كلذلف 4 هَل

 . رافكلا داهج يف ةيلاملا تاقفنلا لذب مهلاتق ىلع

 )١( .ةقحملا : ب يف )١( اًئيش اًدوجوم ناك اذإ :نيتخسنلا يف .



 رشاعلا ءزجلا

 ف وَ نم اوقفت امر :كلذ يف اًبغرم ىلاعت لاق اذهلو

 موي هرجأ مڪي فويل اًريثك وأ ناك اًليلق نأ لبس
 هللا ليبس يف ةقفنلا نإ ىتح «ةريثك اًفاعضأ اًمعاضم ةمايقلا

 . ةريثك فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ فعاضت
 A 2 م ول چر

 اهباوثو اهرجأ نم نوصقنت ال :يأ *توُبلظَت ال ّممنأَو

 َوْه نإ هل لڪ کوو اذ حتت مسل احتج نار (14-5)

 نقلا رش ا ك ا وعد نأ اودي نو © ملا ل

 ضرألا قام دل يا كج كارم نويل لور صني 7

 رع نإ بَنِي فلأ هلا نڪو م هوا تسرب تلا ام اسی

 لوقي بيوم ّنِم َكَحَّتأ نمو هلأ تع ا ا ه دک

 اولام :يأ .نوبراحملا رافكلا : يأ أرحتج نإَر# : ىلاعت

 .لاتقلا كرتو حلصلا : يأ مالل

 الكوتم اوبلط ام ىلإ مهبجأ : يأ لأ لع كوو اف حلت

 . ةريثك دئاوف كلذ يف نإف كبر ىلع
 مه اوناك اذإف قو لك هي رات ةفاكا لطفا : اهنم

 . مهتباجال ىلوأ ناك كلذ يف نيئدتبملا

 مكنم اًدادعتساو «مكاوقل اًمامجإ كلذ يف نأ :اهنمو

 . كلذل جيتحا نإ ءرخآ تقو يف مهلاتقل

 لك نكمتو ءاّضعب مكضعب نمأو متحلصأ اذإ مكنأ : اهنمو

 هيلع ىلعي الو ولعي مالسإلا نإف ءرخآلا هيلع ام ةفرعم نم
 هرثؤي نأ دب الف «فاصنإ هعم ناك اذإ ةريصبو لقع هل نم لكف

 نم هريغ ىلع
 ملظ الو هيف روج ال هنأو «مهيف لدعلاو «قلخلل هتلماعم

 اذه راصف «هل نوعبتملاو «هيف نوبغارلا رثكي ٍزئتيحف ءهجوب
 الإ ملسلا نم فاخي الو «نيرفاكلا ىلع نيملسملل انوع ملسلا

 عدخ كلذب مهدصق رافكلا نوكي نأ يهو «ةدحاو ةلصخ

 . مهيف ةصرفلا زاهتناو «نيملسملا

 دوعي كلذ نأو «مهعادخ مهيفاكو مهبسح هنأ هللا مهربخأف

 4ها كبح تَرَ ٌكوُعَدْحي نأ أوُديِب ناو :لاقف هررض مهيلع
 دقف ‹كتامهمو كحلاصمب مئاقلا وهو «كيذؤي ام كيفاك : يأ

 . كبلق هب نئمطي ام هرصنو كل هتيافك نم [كل] قبس

 : يأ َنينِمُْمَْو ور كدي ئيلا وها لف
 ةنوعمو «ءيش همواقي ال يذلا هنم رصنلا وهو ءةيوامس

 . كرصنل مهضيق نأب نينمؤملاب
 مهتوق تدادزاو ءاوفلتئاو اوعمتجاف يو تب لأول

 ةوق ريغ ةوقب الو ءدحأ يعسب اذه نكي ملو «مهعامتجا ببسب

 هللا

 يف هنسحو «هيهاونو هرماوأ يف هنسحل «نايدألا ن

 ةنوعمب كناعأ

PY ۸- 51-55 :تايآلا «لافنألا ةروس ريسفت 

 ةضفو «بهذ نم اًعيمج ضرألا يف ام تقفنأ ولف
 َتنلَأ ات ةديدشلا ةقرفلاو ءةرفنلا كلت دعب مهفيلأتل ٠ امهريغو
 . ىلاعت هللا الإ بولقلا بيلقت ىلع ردقي ال هنأل 4 مهو يب

 نأ هتزع نمو ميك ر رع مت نير فلا هلأ نكلَر#

 :ىلاعت لاق امك ةقرفلا دعب اهعمجو «مهبولق نين فلأ

 ُمحَبْص نوف نب كلك ءا كع وللا َتَمْعِي أوي را
 2 هكر 27

 ت مكدقنأ رال َنْي ْوَرَفَح اقش لَ منکر انوخِإ تبن دمع

 نمو كيفاك : يأ 4َا َدبْنَح نيل اأ : ىلاعت لاق مث
 اذهو «نينمؤملا نم كعابتأ يفاكو : يأ تيما َّنِب كع

 ءةيافكلاب ءهلوسرل نيعبتملا نينمؤملا هدابعل هللا نم دعو
 . ءادعألا ىلع ةرصنلاو

 نأ دب الف «عابتالاو ناميإالا وه يذلا ببسلاب اوتأ اذإف

 فلختت امنإو ءايندلاو نيدلا رومأ نم مهمهأ ام مهيفكي

 . اهطرش فلختب ةيافكلا

 نکی نإ لاقل لع تیرا ضرك نيل ای (5705)

 اولْفَي هئ ا أَي مكحنَم نكي نو نام الس َنوَربْدَص نورِ کی

 هلأ فح نشا 6 :تروهتتي ال مره اب ل 0 ا

 * يرض َمَم ههو هللا نذوب يم TE نيام

 ( لالا لع َتِيْؤُمْلا ضرع نل اا: هیبنل ىلاعت لوقي

 طشنيو «مهمئازع يوقي ام لكب هيلإ مهضهنأو مهنح :يأ
 بيهرتلاو «ءادعألا ةعراقمو «داهجلا يف بيغرتلا نم «مهممه

 ىلع بترتي امو ءربصلاو ةعاجشلا لئاضف ركذو «كلذ دض نم

 نم هنأو «نبجلا راضم ركذو «ةرخآلاو ايندلا ريخ نم كلذ

 ةعاجشلا نأو «ةءورملاو نيدلل ةصقنملا ءةليذرلا قالخألا

 ترسل رهت مولات اوك نإإل مهريغ نم ىلوأ نينمؤملا
 . توجو ال ام هلا یم وجو تولت امك

 اولن ورود دور ا اهيأ 4 كم 6-5 نإ

 «اورتك دلا یم نَا الغ ةَ مڪر ك نِإَو نيام

 ْمْوَق# رافكلا نأب كلذو «رافكلا نم ةرشع ةبسنب دحاولا نوكي
 يف نيدهاجملل هللا دعأ امب مهدنع ملع ال : يأ # تروُمَقْني ال

 ءاهيف داسفلاو ءضرألا يف ولعلا لجأل نولتاقي مهف «هليبس

 للا ةملك ءالعال هنأ «لاتقلا نم دوصقملا نوهقفت متنأو

 ربكألا زوفلا لوصحو «هللا باتك نع بذلاو ءهنيد راهظإو
 ىلع مادقالاو ربصلاو ةعاجشلل عاود اهلك هذهو «هللا دنع

 .لاتقلا

Teنح لا  
 هتمحر تصتف ذدتقا كلذلف امص ځي حن ملو م ١ هل



 رشاعلا ءزحلا

 يام اويلي ةرباص هئا منم نکی نإ .فيفختلا هتمكحو

O E E 
 . هدییاتو هنوعب

 مهنأب «نينمؤملا نع رابخالا ةروص اهتروص تايآلا هذهو

 ىف نيعملا رادقملا كلذ نوبلغي «نيعملا رادقملا اذه اوغلب اذإ

 نق مهي لمع ادب هيلع SD ءرافكلا نم هتلباقم

 . ةيناميالا ةعاجشلا

 يف - نينمؤملا رمأ هللا نأو ءرمألا اهتقيقحو اهانعم نكلو

 «ةرشعلا نم رفي نأ هل زوجي ال دحاولا نأ - رمألا لوأ

 .فلألا نم ةثاملاو «ةئاملا نم ةرشعلاو

 نم نيملسملا رارف زوجي ال راصف «كلذ ففخ هللا نإ مث

 ءرارفلا مهل زاج مهيلثم ىلع اوداز نإف .رافكلا نم مهيلثم

 :نارمأ اذه ىلع دري نكلو

 نوكي نأ ربخلا ىف لصألاو «ربخلا ةروصب اهنأ : امهدحأ

 عقاولاب لابخالاو:ةاعمألا كاذب دوصقملا ةأر دياب ىلغ
 اونوكي نأب نيرباص اونوكي نأ ددعلا كلذ دييقت : يناثلاو

 .ربصلا ىلع نيبردتم

 مهل زوجي هنإف «نيرباص اونوكي مل اذإ مهنأ اذه موهفمو

 2" ررضلا مهنظ ىلع بلغ اذإ]  مهيلثم نم لقأ ولو ءرارفلا

 .ةيهلالا ةمكحلا هيضتقت امك

 ىلإ مكن هلأ َفَنَخ َنَتلآ# :هلوق نأب لوألا نع باجيو
 هللا نإ مث ءمتحم رمأو «مزال '"'رمأ اذه نأ ىلع ليلد ءاهرخآ

 يف ناك نإو ءرمأ هنأ يف رهاظ اذهف ءددعلا كلذ ىلإ هففخ

 .ربخلا ةغيص

 هيف دجوت ال «ةعيدب ةتكن ربخلا ظفلب هنايتإ يف نإ :لاقي دقو
 ةراشبلاو «نينمؤملا بولق ةيوقت يهو ءرمألا ظفلب ناك اذإ

 نيرفاكلا نوبلغيس مهنأب
 «نيرباصلاب كلذ دييقتب دوصقملا نأ :ىناثلا نع باجيو

 بابسألا اولعفت نأ مكنم يغبني هنأو ويلا ىلع ثح هنأ

 «ةيناميالا بابسألا تراص ءاهولعف اذإف] «كلذل ةبجوملا

 رصنلا نم هب هللا ربخأ ام لوصحب ةرشبم ةيداملا بابسألاو

 . "(ليلقلا ددعلا اذهل
 ىف كني ٌّقَح ئّرسأ هل نکی نأ یل اك اما (194- 10

 هب کک رڪ او ةرديألا دي ايدل ٌضَرَع وُديت ضر

 امم اول © 0 يطع ب E ه1 ىس هلآ نم تشک الو

 9 کک ا أ تر دن E أبت اک مَع

 مهوقبأو كلا اورسأ ذإ «ردبا موي نينمؤمللو هلوسرل هللا
 يف باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ّيأَر ناكو ءءادفلا لجأل
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 نم ةبتاعم هذه 4 میت
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 e لاخلا هذه

 نأ يل ت اك امإ* : ىلاعت لاقف

 نيذلا رافكلا لتاق اذإ هب قيلي الو «يغبني ام :يأ «ْنضَرَأْل

 ىقبي ال نأو «هنيد دامخال اوعسيو هللا رون اوتفطي نأ نوديري

 مهئاقبإو مهرسأ ىلإ عرستي نأ « هللا دبعي نم ضرألا هجو ىلع
 ىلإ ةبسنلاب ليلق ضرع وهو «مهنم لصحي يذلا ءادفلا لجأل

 رش مهل ماد امف ءمهرش لاطبإو «مهتدابال ةيضتقملا ةحلصملا

 یک ع
 يف حني ىح ئرسأ ههل نوک

 ال ٍذئيحف «مهرمآ لحمضاو «مهرش لطبو ءاونخثأ اذإف

 . مهئاقبإو < مهن فرتالا دخاب نمأب
 مهئاقبإو ءادفلا مكذخأب 4 تودي :ىلاعت لوقي

 CET رع

 لعجو فتئايلوأ رصنو «هنيد زازعإب 4 رخل

 . كلذ ىلإ لصوي امب مكرمأيف «مه

 نم رصتني نأ ءاش ول ءةزعلا لماك : يأ
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 ريغ قوف ةيلاع مي

 E رع هاو

 .رمألا :ب يف (5) .ب شماه نم ةدايز )١( . ب شماه نم ةدايز ()



 رشاعلا ءزجلا

 . ضعبب مكضعب يلتبي «ميكح هنكل لعفل لاتق نود نم رافكلا

 لحأ دق هنأ ءردقلاو ءاضقلا هب َّىَبَس هَل ني بنك لولا
 باذعلا - ةمألا اهيأ - مكنع عفر هللا نأو «مئانغلا مكل

 لزن ول» : ثيدحلا يفو € ےظَع ادع ذَا ف کسا

 .ارمع الإ هنم اجن ام «ردب موي باذع

 هذهب ىلاعت هفطل نم اذهو ابي الح َمَُمنَغ امم, اوفا
 . اهلبق ةمأل اهلحي ملو «مئانغلا اهل لحأ نأ ءةمألا

Eانومزالو مكروب  EEةلاوشلا  

 .«بونذلا عيمج هيلإ بات نمل رفغي 4 روع هللا نإ .مكيلع

 . يصاعملا عيمج اًئيش هب كرشي مل نمل رفغيو

 الالح اهلعجو «مئانغلا مكل حابأ ثيح «مكب ميجر

 نإ ّرَسأْلا تست د مكي ف نسل لف تلا اات

 لاو راد

yy 

 ناكو «ردب موي ىراسأ يف تلزن هذهو 4ك يع ها متم
 «ءادقلا هنم بلط املف . فَي هللا لوسر مع سابعلا مهتلمج يف
 ءءادفلا هنع E e ىعذا

 ا اک يب

 ي م 0 رسالا رت 00
 هلضف نم مكل رسيي نأب «لاملا نم ما

 .مكنم ذخأ امم '''رثكأو اًريخ

 رع لاو ةنجلا مكلخديو مكبونذ 455 زينو

 كلذ دعب - هل لصحف «هريغو سابعلل هدعو هللا زجنأ دقو

 ةي يبنلا ىلع مدق امل ةرم هنإ ىتح «ريثك ءيش لاملا نم -

 «هلمح قيطي ام هبوثب هنم ذخأي نأ هرمأف سابعلا هاتأ ءريثك لام

 ا ب ا ا يسعاو

 كبدي انهو .٠ كنترل يعسلا يف

 هنإف كتنايخ اورذحيلف ون ةع كنت ل لف نم هلا واخ دقق

 .هتضبق تحت مهو ؛ مهيلع و

 عضي ميكح «ءيش لكب ميلع :يأ يك ٌمِيِلع هنو
 هذه مكل عرش نأ هتمكحو هملع نمو 8 0

 نأش مكتيافكب "”لفكت نأو ءةليمجلا ةليلجلا ماكحألا
 ا

 قرشا رهلؤمأب اوُدَهتَجَو اوُوجاَهَو اوما نیلا نإ (70)

 اوما لاو 2 اوا م مصعب كيو رو 5 لد هَ لیس
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 | اورام ىح ءىس نم متلو کل امأو رجا ھلو اونم
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 ب نولمعت

 اوكرتو هللا ليس ىف اورجاهو .اونمآ نيذلا :نيرجاهملا
 نيذلا راصنألا : نيبو « هللا ليبس يف داهجلا لجأل هلل مهناطوأ

 مهلاومأو مهر ايد يف مهوناعأو هباحصأو ةَ هللا لوسر اووآ

 مامتو مهناميإ لامكل ‹ضعب ءايلوأ مهضعب ءالؤهف .مهسفنأو

 . ضعبب مهضعب لاصتا

 ىح ِءْيَش نم مِهَيلَو ن کل ام أوُرِجاي ملو أنما لَو
 ةدش تقو يف < مكنع مهلاصفناب مكتيالو اوعطق مهنإف # اورج

 ةيالو نم مهل نكي مل ءاورجاهي مل املف «لاجرلا ىلإ ةجاحلا

 نيب هللا اهدقع «ةبحمو ةالاوم دقع اذه 4# رب

 مهلتاق نم لاتق لجأل : يأ #ِنَدلأ يف َمُكَوْرَصَتْسَأ نإ مهنكل
 نم امأو ءمهعم لاتقلاو

 . مهرصن مكيلع سيلف دصاقملا نم كلذ ريغل مهولتاق
 دهع :يأ قيم متو حكي مرک ع الل :ىلاعت هلوقو

 )١( لفكت دقو : ب يف (۲) .اًريثك : ب يف .



 مل نيذلا نوزيمتملا نونمؤملا دارأ اذإ مهنإف «لاتقلا كرتب

 مهنيبو مكنيب ام لجأل ؛مهيلع مهونيعت الف .مهلاتق اورجاهي

 4 م ع خام هس

 «لاوحألا نم هيلع متنأ ام ملعي # ٌريِصَب رولمعت امي هللآو

 . مكي قبلی ام ماكحألا نم مكل عرشبف
 سيو مصعب أاورفك دلو 00

 نيب ةيالولا دقع 0 4 ربك داسو ضال و ةَ

 ءايلوأ مهضعبف رفكلا مهعمج ثيح رافكلا نأ ربخأ «نينمؤملا
 . مهلثم رفاك الإ مهيلاوي الف « '"”ضعبل

 ةاداعمو .«نينمؤملا ةالاوم :يأ 4#ُهَوُنََنَم الإ :هلوقو

 «مهلك مهومتيداع وأ مهلك مهومتيلاو نأب «نيرفاكلا

 .نينمؤملا متيداعو «نيرفاكلا متيلاو

 كلذب لصحي هنإف 4 ٌريبَكح ُداَسَهَو ٍضْرَأْلا ف ةَ تل

 نمؤملاو «لطابلاب قحلا طالتخا نم رصحني ال ام رشلا نم
 ءداهجلاك «رابكلا تادابعلا نم ريثك مدعو «رفاكلاب

 توفت يتلا «نيدلاو عرشلا دصاقم نم كلذ ريغو «ةرجهلاو

 . ضعبل مهضعب ءايلوأ مهدحو نونمؤملا ذختي مل اذإ

(Vo ¥)هل لیس 5 اوده رجا اوما تاو  

 رع جس كدا عع حل رک كرب نع نک 10 ا
 5 مل قو هم مه انَح ونيول مه كهتلوأ | اورصنو او أووا نذار

 أولو 72 َكْوأ عم اوده ْأُرَجاَمَو دعب نم انما ياو

 يلع ءى لكي هلآ نإ هما تک ف ضْمَي کوا مصعب وال
 نم نينمؤملا نيب ةالاوملا دقع ركذ يف تاقباسلا تايآلا

 .راصنألاو نيرجاهملا

 تيياوإ» : لاقف « مهباوثو ما نايب يف تايآلا ر

 « كيل اورَصَمَو أوو“ ندو هَل ليس 5 اوُدَهَْجَو اوُرَجاَكَو اوم

 4 َنْوموَمْلا مه راصنألاو نيرجاهملا نم نونمؤملا يآ

 ةرصنلاو ةرجهلا نم هب اوماق امب مهناميإ اوقدص مهنأل
 رافكلا نم مهئادعأل مهداهجو «ضعبل مهضعب ةالاوملاو

 .نيقفانملاو

 اهب لحمضتو «مهتاثيس اهب ىحمت 0 4ةَرْفْغَم م
 برلا نم ريثك ريخ :يأ مك قزرإ# مهل (و# ءمهتالز
 . ميعنلا تانج يف ميركلا

 «مهنيعأ هب رقت ام لجعملا باوثلا نم مهل لصح امبرو
 نيرجاهملا ءالؤه دعب ءاج نم كلذكو «مهبولق هب نئمطتو
 ليبس يف دهاجو رجاهو نماف ناسحإب مهعبتا نمم «راصنألاو

 . ””مكيلع ام مهيلعو مكل ام مهل 4ی کیو هللا
 اهل - مالسالا لوأ يف تناك دقو - ةيناميالا ةالاوملا هذهف

 يبنلا نإ ىتح «ميظع نأشو ءريبك عقو

Vr ۸ 2 :تابالا ءةءارب -9و الهال :تايآلا «لافنألا 

 ةيناميالا للا ريغ «ةصاخ ةوخأ راصنألاو نيرجاهملا

 ا ا ور فلا لوتاه اھ تو راوی اوناك ىتحو ةماعلا

 نم هبراقأ الإ هثري الف ونا بنك يف ضعي لر

 برقأف ءاونوكي مل نإف .ضورفلا باحصأو .تابصعلا
 ةيالا هذه مومع هيلع لد امك ءماحرألا يوذ نم هتابارق

 .هعرشو همكح يف : يأ هَل كتك نأ :هلوقو «ةميركلا
 يتلا مكلاوحأ نم هملعي ام هنمو لع ءىس لكي هل َّنِ

 . اهبساني ام مكيلع ةينيدلا هعئارش نم يرجي

 . دمحلا هللو لافنألا ةروس ريسفت مت

 ةبوتلا ةروس :لاقيو ةءارب ةروس ريسفت
 ةيندم يهو

 5 کرشن ّنِي مدع نأ لإ یوسو هَل نم رب (۲۰)
 5 لا ا أ أومَلعأو رشا َدَعَيَرَأ ضال يف أوحي

 مك هللا نم ةءارب هذه : يأ «َنرْفَكْلا ىر

 يف نوحيسي ءرهشأ ةعبرأ مهل نأ «نيدهاعملا نيكرشملا

 ةعبرألا دعبو «نينمؤملا نم نينمآ «مهرايتخا ىلع ضرألا

 . قاثيم الو مهل دهع الف رهشألا

 ةعبرأب ردقم وأ ءردقم ريغ قلطم دهع هل ناك نمل اذهو

 ةعبرأ ىلع ةدايزب ءردقم دهع هل ناك نم امأ ءلقأف رهشأ

 «ةنايخ هنم فخي مل اذإ «هدهع هل ممتي نأ نيعتي هنإف «رهشأ

 . دهعلا ضقنب أدبي ملو
 «نينما اوناك نإو مهنأ مهدهع ةدم يف نيدهاعملا رذنأ مث

 ىلع مهنم رمتسا نم هنأو «هوتوفي نلو « هللا اوزجعي نل مهنإف
 ىلإ مهبلجي امم اذه ناكف «هيزخي نأ دب ال هللا نإف هكرش

 هللا ديعوب لابي ملو ءرصأو دناع نم الإ مالسإالا يف لوخدلا

 .هل

 نأ رڪ لا چک م مو سالا لإ یوسو هل ت داو (۳)

 دف و مسلح ل ت لركن ت ر

 يِ رتو 7” ىِرِجْعُم رع مکن وع املا

 هتملك ءالعإو «هنيد رصن نم «نينمؤملا هب هللا دعو ام اذه

 نمو لوسرلا اوجرخأ نيذلا نيكرشملا نم «مهئادعأ نالذخو

 طلستلا مهل امم مهولجأو «مارحلا هللا تيب نم «ةكم نم هعم

 . زاجحلا ضرأ نم هيلع

 لذأو ..ةكم حتتفا ىتح نينمؤملاو هلوسر هللا رصن

 ئ

 4ری ادع اور

 )١( مكيلع ام هيلعو مكل ام هل :أ يفو ب يف اذك (7) . ضعب :ب يف .



 رشاعلا ءزجلا

 رايدلا كلت ىلع ةبلغلاو مكحلا نيتمؤملل ءاصو «نيكرشملا
 موي وهو ءربكألا جحلا موي نذؤي نأ هنذؤم ̂ '”يبنلا رمأف

 عيمج نم ‹مهرفاکو مهملسم «سانلا عامتجا تقو «رحنلا

 «نيكرشملا نم هلوسرو ءيرب هللا نأب نذؤي نأ .برعلا ةريزج

 :مهل ليقو ءاولتق اودجو امنيأف «قاثيمو دهع هدنع مهل سيلف
 ةنس كلذ ناكو ءاذه مكماع دعب مارحلا دجسملا اوبرقت ال

 .ةرجهلا نم عست

 ةءاربب نذأو ءهنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ سانلاب جحو

 . هنع هللا

 ناروا نم يحير ةا نيكزشيلا ىلا تعروت

 لو نيو ڪل رڪ رهت ثب ناق :لاقف كرشلا ىلع
 رو 2

 . © للا ىِرِجَحُم رع كَ اوسع

 هدابع مكيلع طلسي نأ رداق « هتضبق يف متنأ لب «هيتئاف : يأ

 يف عظفم ملؤم :يأ ريا باع امك بلا رْثسو#
 سئبو «رانلاب ةرخآلا ىفو «ءالجلاو ءرسألاو .لتقلاب ايندلا

 ٠ .رارقلا

 ےک مرش 4 2 نيرا یب ثدَهَع تيا الإ ©
 E ْمعَّدُم لإ هع مهبل اوما ادع مع اورهنظب ملو
 نيكرشملا عيمج نم ةقلطملا ةماتلا ةءاربلا هذه يأ بيم

 .مهدهع ىلع اورمتساو 4َنيِكِرْْمْلا ني مُتدَهَع تیا لإ

 الو ءاَئيش مكوصقن الف ءضقنلا بجوي ام مهنم رجي ملو
 «مهتدم ىلإ مهدهع مهل اومتأ ءالؤهف ءاَّدحأ مكيلع اونواع

 رات امتإو :ةتايخلاب اي أل مالالا تأل «ترتك وأ تلف

 . ءافولاب

 اوقتاو ءهب اورمأ ام اودأ نيذلا 4 َنيَِنَمْلا بح هلأ نإ

 . يصاعملا نم كلذ ريغو «ةنايخلاو كرشلا

 ٌرهوشدَبَو يح كرما اولا ل رشا حسا اهم (5)

 اوُماَقَأَو ابات نإ e لڪ 3 ار مرح رطوُدُحَو

 E ريعان 1 كليك ارك ركل ايي وتا ةَوْلَصلَ
 لاتق اهيف مرح يتلا :يأ مر ريشالا حسنا اذل : ىلاعت

 مامتو «ةعبرألا ريسيتلا رهشأ يهو «نيدهاعملا نيكرشملا

 . ةمذلا مهنم تئرب دقف د ا

 نامزو ناكم يأ يف 4روشدجو ُتْيَح َنيكرتمْلا ولئن
 الف «مهيلع اوقيض صحو ىرسأ 4 ْرمَوُدْنَو

 اًدبعم [هللا] اهلعج يتلا هضرأو هللا دالب يف نوعسوتي مهوعدت
 :ةداتعل

 8 يأ 4ر

 ٠٠٤ :ناتيآلا ةءارب ةروس ريسفت هس ۷۴٤
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 © ٌةيجيدوطَع اسال او
 رو و یھ 2 ہا
 کک ا نإو ا

 ۱ ب كردم هلا

 ريش اهنم نوقحتسي الو ءاهانكسل الهأ اوسيل ءالؤهف

 «هلسرلو هل نوذبانملا هؤادعأ مهو هللا ضرأ ضرألا نأل

 هللا ىبأيو ءهنيد نم ضرألا اولخي نأ نوديري نيذلا ةبراحملا

 .نورفاكلا هرك ولو هرون متي نأ الإ
 نورمي عضومو ةينث لك : يأ درم لَ ْمُهَل ودم

 «كلذ يف مكدوهجم ةياغ اولذباو «مهداهج يف اوطبارو « هيلع

 . مهكرش نم اوبوتي ىتح ر اذه نا عارلاو الو
 : يأ © ةولَصلأ ١ امة مهكرش نم ابات ند :لاق اذهلو

 ا رو اه ل كا و ايتري اهووأ

 ام مهيلعو ءمكل ام مهل مکلثم اونوكيلو «مهوکرتا :يأ

 ,نيبئاتلل هنود امف كرشلا رفغي ميمي ٌرْوُفَغ هَ 0

 . مهنم اهلوبق مث «ةبوتلل مهقيفوتب مهمحريو

 وأ ةالصلا ءادأ نم عنتما نم نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 ركب وبأ كلذب لدتسا امك ءامهيدؤي ىتح لتاقي هنإف ءةاكزلا

 وج هم 0

 مهيلإ :ب يف (۳) هللا : أ يفو ب يف اذك )١(



 . هنع هللا يضر قيدصلا

 مك َمَمْسي َّقَح هرم كراجتشا ترفل ني دل نر (0
 مدقت ام ناک امل ( کون موق ماب فزد همام هللا ر ا

 بح يكرشلا ارثثات ملك ريما نأ ايو :هلوق نم
 ارمأ رس نكح هل اودا مولشتلو ردو ووشو
 ركذ .مهنم صاخشألا لك يفو «لاوحألا عيمج يف اًماع

 بجو لب «زاج مهضعب بيرقت تضتقا اذإ ةحلصملا نأ ىلاعت

E EEنبل يأ 41 231 يلا 2  
 «هللا مالك عمسي نأ لجأل ءررضلا نم هعنمتو «هريجت نأ كنم

 . مالسالا ةلاح رظنيو
 مال هدر

 هغلبأف الإو ءكاذف ملسأ نإ مث كوّن مك َمَمَسي َّقَح هر 5

 رافكلا نأ كلذ يف ببسلاو هيف نمأي يذلا لحملا : يأ .هنمأم

 لهجل مهرفك ىلع مهرارمتسا ناك امبرف «نوملعی ال موق
 ءهلوسر هللا رمأ كلذلف «مالسالا هيلع اوراتخا لاز اذإ «مهنم

 مالك عمسي نأ بلط نم اوريجي نأ «ماكحألا يف هتوسأ هتمأو

 . هللا

 ءةعامجلاو ةنسلا لهأ بهذمل ةحيرص ةجح اذه ىفو

 وه ىلاعت هنأل «قولخم ريغ هللا مالك نآرقلا نأب نيلئاقلا

 ءاهفوصوم ىلإ ةفصلا ةفاضإ هسفن ىلإ هفاضأو هب ملكتملا
 نآرقلا نإ :مهلوقب ذخأ نمو «ةلزتعملا بهذم نالطبو

 .قولخم

 اذه سيل «لوقلا اذه نالطب ىلع ةلادلا ةلدألا نم مكو

 . اهركذ لحم

 ولوُسَر 2 أ دنع دع نكسب نكي دي
 وا انه تدل ی هلع قت دوعا كرد ذل
 ا ل ا

 نكي فيك# :لاقف «نيكرشملا نم هلوسرو هللا أربتي نأل

 بجاوب اوماق له «ِِلوُسَر ٌدْنِعَو هلأ دنع دع يكرم

 اما ذا نك نيموملاو ها لور اوك مآ «ناميألا

 . ؟لطابلا اورصنو قحلا اوبراح

 «مهنم هللا أربتي نأ مهل قحيف ؟اًداسف ضرألا يف اوعس امأ

 . هلوسر دنع الو «هدنع دهع مهل نوكي ال نأو

 4 رار دجنلأ دنع نيكرشملا نم 4 مثدَهَع يلا ل
 ةمرح لضافلا ناكملا اذه يف اًصوصخو دهعلا يف مهل نإف

 . اهيف اوعاري نأ بجوأ

 اوهبقتسا ممكل ومنا ات
 :لاق

 او تيك (۱۱-۸)

 اذهلو 4 َنيِقَنَمْلا بح هَ َّذِإ ل

 رو 7
 لإ کف اوفر ال كحق اوُرَهظي ن
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 ۸۸ الل ا
 RT هك ملل نوکی ج

 یر كلك م و يع 2

 مار دجسملادنع مَ يع دوس

 یز ناکام / 2
 ت ا ا e ظ
 ا صف ال يلقاها تکا اوشا 0 توفیق ٠

 ْ 0 ولم عيا وكام اس ي ل س نع

u)ودعم مه كلو 6 و  os 

 2 کن وځي هوڪ را اوت او وللا وماكو وبان |

 اكن نِإَو € َنومَلَعيِو ْوَمِل تيل الفنون ف
 ہک سرس م س ر

 اوقف مڪي قاوم نمیده دعب مهتما
 ١ توهتنيَْلَعل هل نمي ا مهنا رڪ ةي |

٠ 0 3 es 
 ةو را م ڪو دک مشو لولا جار

 ر أ RA O وف رکن زهرو نأ ایا
TT 

4 e غ ٠ 

 ي مهر ڪو هول ناو مهما مکتوضرب ا
 اه اک ا ليس نع ودصَف ليل اَمَمَك وأ تا اوشا

 مه َكِيلْوأَو هم الو الإ ! نمم ىف نوفر اّل ه َنْوَْمْعَي واڪ

 مدي وكلا اار ؟زلصلا اوشو اات ني ه ةوثتشنلا
 . 4 َنوُمَلَعَي مومل تالا ُلِضَفْنَو نيرا

 4و EES دبل ع ٽيگ ال : يأ

 ال «ةطلسلاو ةردقلاب نع اورهظب نإ» مهنأ لاحلا

 الو ةمذ ال :يأ هن الو الإ كف وشرب الط و « مكومحري

 «باذعلا ءوس مكنوموسي لب «مكيف هللا نوفاخي الو «ةبارق
 . اورهظ ول مهعم مكلاح هذهف

 کنم فوخلا تقو هب مكتولماعي ام مهنم مكنرغي الو

 مكل ةبحملاو ليملا 4 هُيو ىو ههو مکتوضرُت آل مهنإف

 شڪار اًمدص مكل نوضغبملا ءاقح ءادعألا 8 لب

 .ةءورم الو «مهل ةنايد ال ترش
 ظحلا اوراتخا :يأ «الِيَق انمى هلا تاع قا

 (ةلوسرو لاب :ناميالا يلع ايلا يف نيسفنلا لجافلا
 . هللا تايآل دايقنالاو



 رشاعلا ءزجلا

 آس مَا ليس نعل مهريغ اودصو «مهسفنأب «أوُرَصم#
 :ي 2 اإ موم ىف وضرب ال © َنوُلَمَعَي أواك ام

 .هلهأو ناميالل مهتوادع لجأل

 وه مكنوضغبيو هلجأل مكنوداعي  مهلعج يذلا فصولاف
 مكل هاداع نم اوذختاو هورصناو «مكنيد نع اوبذف «ناميالا

 اًدوجو هعم رودي مكحلا اولعجاو ءاّيلو مكل هرصن نمو اودع

 امهب نوليمت '"”ةيعيبط ةوادعلاو ةيالولا اولعجت ال ءاّمدعو

 ءىوسلاب ةرامألا سفنلا امهيف نوعبتتو «ىوهلا لام 0

 ناميالا ىلإ اوعجرو «مهكرش نع اوات نإ :

 اوسانتو (ٍنيَيلَأ يف مكن ةوَكَرلَأ اوئاَدَو ةزلَصلأ 0 7

 «نيصلخملا هللا دابع اونوكتل «نيكرشم اوناك ذإ ةوادعلا كلت

 . ةقيقح اًدبع دبعلا نوكي اذهبو
 ام اهنم حضوو نيب ام ةميظعلا هماكحأ نم نيب امل

 ُلَصَتْنَو» :لاق ةمكحو ءاّمْكُحو ءاَمَكِحو اًماكحأ ءحضو

 قايس مهيلإف 4َنوُمَلَعَي ِمْوَمِلال اهزيمنو اهحضون : يأ 4ِتنيآل
 نيد فرع مهبو «ماكحألاو تايآلا فرعت مهبو «مالكلا

 .نيدلا عئارشو مالسإلا

 امب نولمعيو ءنوملعي نيذلا موقلا نم انلعجا مهللا

 بر اي كناسحإو] كمركو «كدوجو كتمخرب «نوملعي

 .[نيملاعلا

 کک کک 8

 جايب | للصم ةت تک انو بايك ل 27
 هوس ن نأ حا 3 0 ٌكومَدَب شو

50 

 جرار يب 9 مرور

 هرو ُتيِدْيَأِب ها ٌمُهْبْدَعُي ركب مقرات كيرلا عك د
 ْظْبَع بهذ ديو 0 نرم رو رود فش روبط ˆ رسو

 8 سرع

 ىلاعت لوقي 4 ٌمِيِكَح يلع هلو اسي نم لع هلآ بوو ةو
 ىلع اوماقتسا نإ نيكرشملا نم نيدهاعملا نأ ركذ امدعب

 دعب نِي مُهتَمَيأ كَل نإو# :ءافولا ىلع مهل اوميقتساف مهدهع
 ىلع اوناعأ وأ مكولتاقف 000 اهوضقن :يأ *َمِهِدّهَع
 .هوباع :يأ 4تو ىف اَمر ءمكوصقن وأ 0

NSوأ  

 . نآرقلا ىلإ

 نينعاطلا ءاسؤرلا «هيف ةداقلا : يأ « ٌرْفُكحْلأ َه د َدَّمِيَأ اقفل

 ركذلاب مهصخو «ناطيشلا نيدل نيرصانلا «نمحرلا نيد يف

 نعط نم نأ ىلع لديلو . مهل عبت مهريغ نألو «مهتيانج مظعل

 .رفكلا ةمئأ نم هنإف هيلع درلل ىدصتو نيدلا يف

 ١7-١6 :تايآلا «ةءارب ةروس ريسفت -4

 نومزالي قيثاوم الو دوهع ال : يأ 4 هَل نست نصا مَنِ

 قئوي ال «دهعلل نيثكان «نينئاخ نولازي ال لب ؛ 0

 يف نعطلا نع #توهتني# مهايإ مكلاتق ا

 جيهو «مهلاتت ىلع ثح مث «هيف اولخد امبرو «مکنید
 ءادعألا ءالؤه نم تردص يتلا فاصوألا ركذب نينمؤملا

 الآ :لاقف مهلاتقل ةيضتقملا ءاهب نوفوصوم مه يتلاو
 4لوسَرلا ٍجاَرْخِإِب اومه دهسا اڪ ار تولدت
 هولجي نأ اومه مهو ؟هميظعتو هريقوتو همارتحا بجي يذلا

 مشو «مهنكمأ ام كلذ يف اوعسو «هنطو نم هوجرخيو
 «مكيلع اوناعأو ءدهعلا اوضقن ثيح «ْوَرَم كلو مڪو

 ركب ينب - نودهاعم مهو - شيرق "”تنواع ثيح كلذو

 مهعم اولتاقو لَم هللا لوسر ءافلح ةعازخ ىلع «مهءافلح

 . ةريسلا يف طوسبم روكذم وه امك

 رک نإ هوك نأ نحل هلا مهلاتق كرت يف هوك
 ةياغ مكيلع كلذ دكأو «مهلاتقب مكرمأ “هنإف 4تيِنمْؤُم
 .ديكأتلا

 اوكرتتف مهوشخت الو .هللا رمأل اولثتماف نينمؤم متنك نإف
 «دئاوفلا نم مهلاتق ىلع بترتي.ام ركذو مهلاتقب رمأ مث هللا رمأ

 ْمُهوُلِدَق# :لاقف مهلاتق ىلع نينمؤملل ضاهنإو ثح اذه لكو
 هللا مكرصن اذإ 4مِهْرْحمَرل لتقلاب كيدا هلأ مبدع
 «هيلع صرحيو مهيزخ بلطي نيذلا ءادعألا مهو «مهيلع

  E RETاهزجنا ذب رادو .

 4 ٌرهبولف طبع تِجْدُيَو ٥ تؤم روف َروُدُص فقول

cE 

 ذإ «مهلاو مغلا نم نينمؤملا بولق يف امل ءافش مهلتقو
 يف نيعاس ءهلوسرلو هلل نيبراحم ءادعألا ءالؤه نوري

 ىلع لدي اذهو «مهبولق يف يذلا ظيغلل اًلاوزو فلا رون ءافطإ

 نم - لعج هنإ ىتح «مهلاوحأب هئانتعاو «نينمؤملل هللا ةبحم
 باهذو مهرودص يف ام ءافش - ةيعرشلا دصاقملا ةلمج

 . مهظيغ
 «نيبراحملا ءالؤه نم 42153 نم ىلع هلأ بوتو : لاق مث

 هَّركيو «مهبولق يف هنيزيو «مالسالا يف لوخدلل مهقفوي نأب
 .نايصعلاو قوسفلاو رفكلا

 نم ملعيو ءاهعضاوم ءايشألا عضي 4ٌميِكَح ُمِيِلَع هنو

 . هنايغطو هيغ يف هيقبيف حلصي ال نمو «هيدهيف ناميالل حلصي

 تبثأ ام باوصلا لعلو «مهولعج : نيتخسنلا يف )١(

 .هللاف :ب يف(4) .تناعأ :ب يف(۳) .ةيعبط

 :ب يف ()



 رشاعلا ءزجلا

(1Dاوُدَهَج نر أ هنأ ملعب دعي اَمَلَو اکر نأ نأ نتج را  

 او ا N الو ءِِلوُسَو اَلَو للا نود نِم أوُدِحَّتَي لو مك

 امدعب - نينمؤملا هدابعل ىلاعت لوقي ولمس اب امي طخ

 ءالتبا نود نم «أُكَرتُت نأ مشی را :- داهجلاب مهرمأ
 . بذاكلاو قداصلا هب نيبي امب رمأو «ناحتماو

 امم رهظي اًملع :يأ مكي اوج نزل هَل ري تکو
 مدع «باقعلاو باوثلا هيلع بترتيل «جراخلا ىلإ ةوقلا يف

 نود نم اودس رلوو# هتملك ءالعإل هليبس يف نودهاجي يذلا

 لب «نيرفاكلا نم اًيلو : يأ و َيِمْؤمْلا لَو -هِلوُسَو الو أ

000 

 وهو «مظعألا دوصقملا اذه هب لصحيل داهجلا هللا عرشف

 نم ءهللا نيدل الإ نوزيحتي ال نيذلا نوقداصلا زيمتي نأ

 جئالولا نوذختي مهو ناميالا نومعزي نيذلا نيبذاكلا

 .نينمؤملا الو هلوسر الو هللا نود نم ءايلوألاو

 مكنم ريصي ام ملعي :يأ 4ول اي يح هول

 مكيزاجيو ا ا دق نحف

 . اهرشو اهريخ مكلامعأ ىلع
 يره هللا وسم اوم نأ يرش نك ام )١180010(

 5 ل 5 20000 11 ےس عم مهن 2
 مه رال و رهلمعا تط كلو لوا ركاب ا ع

 رخآلا أ للاب ما کک 0 ر یوو ي مس 4 ماعم 82 8
 ر 2 2 a a د

 نأ َكِيتلْوأ سعف 2و ٌةوَلَصل قار

 الو يغبني ام يأ کک .ىلاع لوق ترث ةو ادرک

 «ةالصلاو «ةدابعلاب لأ دجسم ارمي نأ َنِكِرْمملِإ قيلي
 نورقمو نودهاش مهنأ لاحلاو ا عاونأ نم اهريغو

 مهنم ريثك ملعو «مهرطفو مهلاح ةداهشب «رفكلاب مهسفنأ ىلع
 . لطابلاو رفكلا ىلع مهنأ

 ناميإلا مدعو ركل مهيأ ع نييه اوناك اذإف

 راّمَع مهنأ نومعزي فيكف «لامعألا لوبقل طرش وه يذلا

 ا e هللا دج اسم

 تلضو تلطب : يأ 4«َمْهُنَمَعَأ تح كيؤأ» :لاق اذهلو

 دسم رمي امَّنِإ :لاقف ا ا راع تو مل

 ةبجاولا ةَرَكَّصلا مامر ٍرْخآْلا ِوْويلاَو لاب نما نم ولآ
 .نطابلاو اهنم رهاظلاب مايقلاب «ةبحتسملاو

 رصق :يأ هلل الإ خي رو اهلهأل «ةركسلأ قا
 هللا قوقحب رصقي ملو « هللا مرح امع فكف «هبر ىلع هتيشخ
 . ةبجاولا

 يتلا ةحلاصلا لامعألاب مايقلابو «عفانلا ناميإلاب مهفصوف
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Eملا 4  

 ٌبِهَْذُيَو 0 تؤم وَ َروُدُص ٍفْشْيَو هي

 مك ياك تا تشيز وفا
POY Oاود هج ا هلا لَحياَّمَلَو واک رات 3  

 َنيِنِمْؤُمْلا الو هلوسرالو هَل کک راگ
eکا شمل ناکام [7)  

 وو < 7
 نأ

 خم هم

 کلام ھا عتيل جسما أورمعي

 © ترذيك ف رالا ف فورد ت طح کيو
 کک او لاب ماء نم هلآ دچیلسم رک اإ

 2 لأسم وڪڙ ا٤ا
 َتدَتَهَمْلاَن مْ رکين كيلو

 کو جالا

 ا هلا لیس فد هجو

 تاک یک
sS 5 02رج ر و ر حمو م ر ت ور  

 () نوره كلوا هَل دنور د مظعأ سف او میلوماب

 «ريخ لک لصأ یھ يتلا هللا ةيشخبو «ةاكزلاو ةالصلا ا

 .اهلهأ مه نيذلا اهلهأو ةقيقحلا ىلع دجاسملا رامع ءالؤهف

 هللا نم «ىسع» و 4َندَتْهْمْلا ّنِم اوكي نأ َكِيَلْوأ سعف #

 هدنع الو ءرخآلا مويلاب الو هللاب نمؤي مل نم امأو «ةبجاو

 اهلهأ نم الو « هللا دجاسم رامع نم سيل اذهف «هلل ةيشخ

 .هاعداو كلذ معز نإو ءاهلهأ مه نيذلا

 نص وارا دملا امو جال ةياَمِس لمَ (۲۲-۱۹)

 دم دو ال هلآ ليس يف َدَهْنجَم آل اوا نما

 1 لیس يف أوُدَهْحو وجاه أوم نأ 0 ياللا ا یی

 هرس 0 وافل ره 7 وأو أ َدنِع رد معا 3 و ا

 يقم مي ایف اه هك تلك ناوُضِرَو هم ةر مهر

 ضعب فلتخا امل 4 يطع ٌدْجَأ ةد هل د 3 روک

 ليضفت يف «نيكرشملا ضعبو نيملسملا ضعب وأ «نيملسملا

 «هيف ةدابعلاو ةالصلاو ءءانبلاب ءمارحلا دجسملا ةرامع

 هللا ربخأ «هليبس يف داهجلاو هللاب ناميالا ىلع «جاحلا ةياقسو

 : يأ جالا َدياَمِس علما : لاقف ءامهنيب توافتلاب ىلاعت

 اذه قلطأ اذإ فورعملا وه امك «مزمز نم ءاملا مهيقس

O 



 رشاعلا ءزجلا

 رولو واب نماء نك يار دجسملا َةَراَميَوأل دارملا هنأ مسالا

 . ولأ دنع نوي ال هلل ليس ىف َدَهَجَو رخ
 ةرامعو «جاحلا ةياقس نم لضفأ «هللاب ناميالاو داهجلاف

 «نيدلا لصأ ناميالا نأل «ةريثك تاجردب «مارحلا دجسملا

 .لاصخلا وكزتو لامعألا لبقت هبو

 ظفحي هب «نيدلا مانس ةورذ وهف هللا ليبس يف داهجلا امأو

 . لطابلا لذخيو قحلا رصنيو .عستيو يمالسالا نيدلا

 نإو يهف «جاحلا ةياقسو «مارحلا دجسملا ةرامع امأو

 اهيف سيلو «ناميالا ىلع ةفقوتم يهف «ةحلاص الامعأ تناك
 نوَ الإ» :لاق كلذلف ءداهجلاو ناميالا يف ام حلاصملا نم
 مهفصو نيذلا :يأ 4َنِمِياَقلا مومل ىّ ال هلو هلأ دنع
 قيلي ال لب ءريخلا نم ءيش لوبقل نوحلصي ال نيذلا ءملظلا
 .رشلا الإ مهب

 يف اوُدَهَبَو اورجاهو انماء نزلا :لاقف لضفلاب حرص مث
 ةازغلا زيهجتو ءداهجلا يف ةقفنلاب ميرنا لأ ليس
 ره کیا هلآ دنع جرد ہا سفنلاب جورخلاب 4 شاول

 «بوهرملا نم وجني الو «بولطملاب زوفي ال :يأ كأ
 .مهقالخأب قلختو «مهتافصب فصتا نم الإ

 ءانتعاو «مهب اّربو اًمركو «هنم اًدوج منَ ْمُهْرْسَبُي#

 لصوأو ءرورشلا مهنع اهب لازأ 4ُهْنُم َةَمَحَرِبا# مهل ةبحمو

 وه يذلا .مهيلع ىلاعت هنم )تضرر ءريخ لك [اهب] مهيلإ
 طخسي الف «هناوضر مهيلع لحيف «هّلجأو ةنجلا ميعن ربكأ
 . اًدبأ مهيلع

 «سفنألا هتهتشا ام لك نم 4ٌميقُم يَ اف ْمّل تنجو
 يذلا «ىلاعت هللا الإ هرادقمو هفصو ملعي ال امم «نيعألا ذلتو

 لك نيب ام «ةجرد ةئام هليبس يف نيدهاجملل دعأ هللا نأ هنم

 ةجرد يف قلخلا عمتجا ولو ءضرألاو ءامسلا نيب امك نيتجرد

 . مهتعسول اهنم ةدحاو

 الرج اهنع نوغبي الو ءاهنع نولقتتي ال 4 اَدْبَأ آيذ َندَِخ»
 هللا لضف ىلع هترثك برغتست ال 4 ٌمِيِظَع ٌرْجَأ دنع هَ نإ

 نك :ءيشلل لوقي نم ىلع هنسحو همظع نم بجعتي الو

 ١ . نوكيف
 هکتوخیو كب اود ال اوما يلا ای (3407)

 ثني رو سو سيال ل ڪلا اسا نإ ةا
 يدوخ مڪڙ ااو مكؤأبا< نک نإ لف ٥ تلل مه کيلو

 نكسر اداس وق رتو اوشا لومأو ایشو وَجَدَ
 .هليبَس يف واهو لوس هلآ ني مكحتيإ بح اتو

r lTع ےک ےس لوقي# يقسم ْموَمْلا ىهي ال هو ورا هلأ قاب ی ا ا  

 2 ےل ل
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 نأب «ناميالا ىضتقمب اولمعا أَم تلا ايي :ىلاعت
 .هب مقي مل نم اوداعتو ءهب ماق نم اولاوت

 سانلا برقأ مه نيذلا مكرو مكب اودس ال و
 لوا مهوذختت الف «ىرحأو ىلوأ باب نم مهريغو «مكيلإ

 ةبحملاو اضرلا هجو ىلع اوراتخا :يأ #اوُبَحَتْسأ ِنإ

 .«رسيإلا لع كلا
  اوأرجت مهنأل تريلا مه کیلا مكي رمو نو

 لصأو ءءايلوأ هللا ءادعأ اوذختاو «هللا يصاعم ىلع

 بجوم ءايلوأ مهذاختا نأ كلذو «ةرصنلاو لا :ةيالولا

 هللا ةبحم ىلع مهتبحمو «هللا ةعاط ىلع مهتعاط ميدقتل

 .هلوسرو

 هللا ةبحم نأ وهو «كلذل بجوملا ببسلا ركذ اذهلو

 عيمج لعجو .ءيش لك ةبحم ىلع امهميدقت نيعتي هلوسرو
 مهلثمو *«كؤأبا 3ك نإ لف :لاقف امهل ةعبات ءايشألا

 ةرشعلاو بسنلا يف مكرو مكؤ تاهمألا
 4اف لونا اًمومع مكتابارق : يأ دیو گراد
 . اهليصحت يف متبعتو ءاهومتبستكا : يأ

 دشأ اهبحاصو ءاهلهأ دنع بغرأ اهنأل ءركذلاب اهصخ
 .دَك الو بعت ريغ نم لاومألا هيتأت نمم ءاهيلع اًصرح

 اذهو ءاهصقنو اهصخر :يأ 4اَهَداَسَك وسخ هرو

 ضورع نم بساكملاو تاراجتلا عاونأ عيمجل لماش
 «ةعتمألاو «ةحلسألاو «يناوألاو «نامثألا نم «تاراجتلا

 . كلذ ريغو «ماعنألاو «ثورحلاو «بوبحلاو

 اهتقفاومو ءاهتفرخزو اهنسح نم 4آَهَتْوَصْرَر ٌنكدَسَو#
 لا ےب مكحَتلإ بحل ءايشألا هذه تناك نإف «مکئاوهأل

 . ةملظ ةقسف متنأف € وليس يف وا هجو ءهِلوُسَرَو

 ىح باقعلا نم مكب لحي ام اورظتنا : يأ أوصف
 . هل درم ال يذلا أي هلآ ناي

 ا ةعاط نع نيجراخلا : يأ يِ مولا ىدْبي ال لأول

 . تاروكذملا نم اًئيش هللا ةبحم ىلع نيمدقملا

 هللا ةبحم بوجو ىلع ليلد مظعأ ةميركلا ةيآلا هذهو

 ديعولا ىلعو «ءيش لك ةبحم ىلع امهميدقت ىلعو «هلوسرو
 تاروكذملا نم ءيش ناك نم ىلع «ديكألا تقملاو ديدشلا

 . هليبس يف داهجو «هلوسرو هللا نم هيلإ بحأ
 هللا هبحي امهدحأ كلاما هلع ضرع اذإ هنأ كلذ ةمالعو

 «هيهتشتو هسفن هبحت رخآلاو «یوه هيف هسفنل سیلو «هلوسرو

 .ةريشعلاو : ب يف )١(



 رشاعلا ءزجلا

 مدق نإ هنإف «هصقني وأ .هلوسرو هلل اًبوبحم هيلع تومي هنكلو

 كرات «ملاظ هنأ ىلع كلذ لد ءهللا هبحي ام ىلع هسفن هاوهت ام

 . هيلع بجي امل

 نكح موتو رڪ نِطاوَم يف هلآ م مكحرص دلا (707- 19
 سا کاو اک صنع ن : 16 سنك منج ا 1|

 TITTLE اني فل

 تلا َبّذَعَو امرت ل اوج درناو َنيِنِمْوْمْلا لَو قلوُسَر

 لع كيد دب نم هلآ بوب مث ه َنيِرْفَكْلا هرج كلكم اورک
 نينمؤملا هدابع ىلع ىلاعت نتمي 4ے رک لاو اسب نم
 عضاومو «ءاقللا نطاوم نم ةريثك نطاوم يف مهايإ هرصنب
 مهيلع تدتشا يذلا «نينح» موي يف ىتح ءءاجيهلاو بورحلا

 هب مهيلع تقاض ام «رارفلاو لذاختلا نم

 . اهتعسو اهبحر ىلع ضرألا

 اوعمتجا نزاوه نأ عمس «ةكم حتف امل لَك يبنلا نأ كلذو

 نمبو «ةكم اوحتف نيذلا هباحصأ يف ةي مهيلإ راسف «هبرحل
 ءافلأ رشع ينثا اوناكف «ةكم لهأ ءاقلطلا نم ملسأ

 «مهترثكب نيملسملا ضعب بجعأف «فالآ ةعبرأ نوكرشملاو

 . ةلق نم مويلا بلغُت نل : مهضعب لاقو
 ةلمح نيملسملا ىلع اولمح «نزاوهو مه اوقتلا املف

 لوسر عم قبي ملو ءدحأ ىلع دحأ يولي ال اومزهناف «ةدحاو

 نولتاقي اولعجو ءهعم اوتبث «لجر ةئم وحن الإ هك هلل

 نيكرشملا وحن هتلغب ضكري هيي يبنلا لعجو «نيكرشملا
 .«بلطملا دبع نبا انأ «بذك ال يبنلا انأ» :لوقيو

 دبع نب سابعلا رمأ «ىأر ام نيملسملا نم ىأر املو

 عيفر ناكو «نيملسملا ةيقبو راصنألا يف يداني نأ بلطملا

 ةروس لهأ اي !ةرمسلا باحصأ اي :مهادانف «توصلا

 !ةرقبلا

 عم اودلتجاف «دحاو لجر ةفطع اوفطع هتوص اوعمس املف

 ىلع اولوتساو «ةعينش ةميزه نيكرشملا هللا مزهف «نيكرشملا

 .مهلاومارا اموت امو ركب
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 ب دو

 «تاعظفملاو «لزالزلاو لقالقلا تقو بولقلا يف هللا هلعجي

 هللا معن نم يهو ‹ةنئمطم اهلعجيو ءاهنكسيو اهتبثي امم

 .دابعلا ىلع ةميظعلا
 ےس 3031 0

 ةنوعم هللا مهلزنأ ءةكئالملا مهو «اهّوَرَت ل اوج ٌلْرنَأَو#

 .رصنلاب مهنورشبيو مهنوتبثي «نينح موي نيملسملل

 ءاليتساو «لتقلاو ةميزهلاب »رك تلا َبَدَعَو

 .مهلاومأو مهدالوأو مهئاسن ىلع نيملسملا

 مهدري مث ءايندلا يف هللا مهبذعي «َنيَِكْلأ ُهآَرَج تدوم
E 

 ىلع هللا باتف 4اس نم لع كلك دب نم هنأ ی رج
 نيملسم اي يبنلا ىلإ اوتأو «مهيلع ةعقولا تناك نمم ريثك
 .مهدالوأو «مهءاسن مهيلع درف «نيبئات

 «ةماع ةمحرو «ةعساو ةرفغم وذ : يأ ميت ُروُفَع هاو

 ةبوتلل مهقيفوتب مهمحريو «نيبئاتلل ةميظعلا بونذلا نع وفعي

 ّنسأيي الف «مهتابوت لوبقو «مهمئارج نع حفصلاو «ةعاطلاو
 ام مارجالاو بونذلا نم لعف ولو «هتمحرو هترفغم نم دحأ

 . لعف



 رشاعلا ءزجلا

 اوري الق سج س تلا اّن انماء تردلا ااا (۲۸)

 ع
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 لما یک ١ لام وج 5 ا

 ترص هلع ْمُثْفِح ْنِإَو اذنه مهما دعب ا ديتشملا

 لوقي 4ي يع هل تإ اس نإ ولم نم هلا مکی
 نيذلا هللاب (تررشلا اَمَنِإ اَْنَماَ تيل ا :ىلاغت
 «مهلامعأو مهدئاقع يف ءاثبخ : : يأ سج # هريغ هعم اودبع

 ءرضت الو عفنت ال ةهلآ هللا عم دبعي ناك نمم غلبأ ةساجن أو

 ! ؟اًئيش هنع ينغت الو

 رصنو «هللا ليبس نع دصو «هلل ةبراحم نيب ام مهلامعأو

 7 ال ضرألا يف داسفلاب لمعو «قحلل درو ‹لطابلل

 مهنع اهرهطأو تويبلا فرشأ اورهطت نأ مكيلعف ء حالصلا

 ةنس وهو دسك مهم دب مالا دنس اوفي ك
 ثعبو «قيدصلا ركب وبأ سانلاب جح نيح ا نمش
 «اةءارب» ب ربكألا جحلا موي نذؤي نأ ءاّيلع همع نبا ي يبنلا

 .نايرع تيبلاب فوطي الو «كرشم ماعلا دعب جحي ال نأ ىدانف
 - هريغك - رفاكلا نإف «ندبلا ةساجن انه دارملا سيلو

 ةيباتكلا ءطو حابأ ىلاعت هللا نأ ليلدب «ندبلا رهاط

 . اهنم ”باصأ ام لسغب رمأي ملو ءاهترشابمو
 لقني ملو «رافكلا نادبأ نورشابي اولاز ام نوملسملاو

 دارملا امنإو .تاساجنلا نم مهَرْذّقَت ءاهنم اورذقت مهنأ مهنع

 ديحوتلا نأ امكف «كرشلاب ةيونعملا مهتساجن - مدقت امك -

 . ةساجن كرشلاف «ةراهط ناميالاو

 اًرقف :يأ *ُهَلَّيع# نوملسملا اهيأ فِ نرو :هلوقو

 نأب a دجسملا نابرق نم نيكرشملا عنم نم «ةجاحو

 0 هَ ةيويندلا رومألا نم مهنيبو مكنيب يتلا بابسألا عطقنت

 0 ىلع اًروصقم قزرلا سيلف «ءدِلْضَم نم هلأ مكي
 باوبأ هريغ حتفو الإ باب قلغني ال لب ءدحاو لحمو «دحاو

 كرت نمل اًصوصخ «ميظع هدوجو «عساو هللا لضف نإف «ةريثك

 نيمركألا مركأ هللا نإف «ميركلا ههجول اًئيش
 ءهلضف نم نيملسملا ىنغأ هللا نإف ءهدعو هللا زجنأ دقو

 . كولملاو ءاينغألا ربكأ نم اوناك ام قازرألا نم مهل طسبو

 يف ىنغلا نأل «ةئيشملاب ءانغالل قيلعت آس نإ# :هلوقو
 اذهلف هللا ةبحم ىلع لدي الو «ناميالا مزاول نم سيل ايندلا
 ال نمو بحي نم ايندلا يطعي هللا نإف ءةئيشملاب هللا هقلع

 . بحي نم الإ نيدلاو ناميالا يطعي الو «بحي

 نم ملعي .عساو هملع :يأ 4ُديكحَح مَع هلأ كإ#
 ءاهعضاوم ءايشألا عضيو «قيلي ال نمو «ىنغلا هب قيلي

 . اهلزانم اهلزنيو

 َدِحْمَمْلا اُوَرْقَي القل :هلوق يهو «ةميركلا ةيآلا لدتو
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 ةَ اى ُلَبَق مور
 فراسبلاتذكما © ترکیب أذ
 تأ حی ملو هلأ ؤد نيابي 0

 اجراها تي رار مر

 © ترک رش
 مه اوناك امدعب نيكرشملا نأ ادم مهما َدَمَب ْماَرَكْلَ

 لوسرل مكحلا حتفلا دعب راص مث «تيبلاب ءاسؤرلاو كولملا
 مث ءةمركملا ةكمو «تيبلا يف مهتماقإ عم «نينمؤملاو ةي هللا

 . ةيآلا هذه تلزن

 ىقبي الف ءزاجحلا نم اولجي نأ رمأ اي ىبنلا تام املو

 «مارحلا دجسملا نع رفاك لك ٍدْعُب لجأل اذه لكرة اك ا

 مهِماَع دَ ماركلا َدِحْمَمْلأ ارقي الق :هلوق يف لخديف

 . 4اد

 ا ا ع 5 2 0

 دار د | نم رافكلا لاتقب رمأ ةيآلا

 فاصل اًحيحص اًناميإ « آلا ورب الو لاب توئِسؤي

 ١ . مهلامعأو مهلاعفأب

 يف هعرش نوعبتي الف ءهلوسرو هللا مّرح ام نومرحي الو

 لستغي نأ رمأي ملو) : اهنأ نوكت ام برقأو ءأ يف ةحضاو ريغ ةلمجلا )١(
 .(باصأ امم



 رشاعلا ءزحلا

 نونيدي ال : يأ *«َيَحْلأ ند وبدي الَو## .تامرحملا ميرحت

 ريغ نيد هنإف «نيد ىلع مهنأ اومعز نإو ؛حيحصلا نيدلاب
 ءالصأ هللا هعرشي مل يذلا وهو «لدبم نيد نيب ام هنأل :قحلا

 قدي دمحم ةعيرشب هريغ مث «هللا هعرش دق خوسنم نيد امإو

 . زئاج ريغ خسنلا دعب هب كسمتلا ىقبيف
 ام ىلإ نوعدي مهنأل «كلذ ىلع ٌتحو «ءالؤه لاتقب هرمأف

 مهنأ ببسب «سانلل مهنم ريثكلا ررضلا لصحيو «هيلع مه
 . باتك لهأ

 يذلا لاملا :يأ *ةيّرجلا اوطغي ىح لاتقلا كلذ ىَّبغو

 ىلع نينمآ مهتماقإو ءمهلاتت نيملسملا كرتل ءازج نوكي

 ماع لك مهنم ذخؤي «نيملسملا رهظأ نيب مهلاومأو مهسفنأ

 كلذ لعف امك «طسوتمو ريقفو ينغ نم «هلاح بسح ىلع لک

 .نينمؤملا ءارمأ نم هريغو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ
 .مهلذ لاح يف '''اهولذبي ىتح :يأ ري نع :هلوقو

 اًمداخ اهب نولسري الف ءمهيديأب اهنوطعيو «مهرادتقا مدعو

 . 4 تورص مول «مهيديأ نم الإ لبقت ال لب «هریغ الو
 مهورقي نأ نيملسملا اولأسو «لاحلا هذهب اوناك اذإف

 نمألا لاحو «مهرهقو نيملسملا ماكحأ تحت مهو «ةيزجلاب

 مهيلع اهارجأ يتلا طورشلل اوملستساو «مهتنتفو مهرش نم

 مهلذ بجوتو «مهربكتو مهزع يفني امم «نوملسملا

 . مهل اهدقعي نأ هبئان وأ مامالا ىلع بجو «مهراغصو

 مهو دي نع ةيزجلا اوطعي ملو ءاوفي مل نأب الإو
 ىتح نولتاقي لب «ةيزجلاب مهرارقإ زجي مل ءنورغاص
 اس

 ذخؤت ال :نولوقي نيذلا روهمجلا ةيآلا هذهب لدتساو

 الإ ةيزجلا ذخأ ركذي مل هللا نأل «باتكلا لهأ نم الإ ةيزجلا

: 
 قحلاو ءاوملسي ىتح مهلاتق الإ ركذي ملف مهريغ امأو

 «نيملسملا رايد يف مهرارقإو «ةيزجلا ذخأ يف باتكلا لهأب
 مث «رجه سوجم نم ةيزجلا ذخأ ايب يبنلا نإف .سوجملا

 . سوجملا سرفلا نم رمع نينمؤملا ريمأ اهذخأ
 باتكلا لهآ نم «رافكلا رئاس نم ذخؤت ةيزجلا نإ : ليقو

 برعلا لاتق نم غارفلا دعب تلزن ةيآلا هذه نأل ؛مهريغو

 نوكيف «مهوحنو باتكلا لهأ لاتق يف عورشلاو «نيكرشملا
 . هل موهفم ال «عقاولاب اًرابخإ ديقلا اذه

 اوسيلو «ةيزجلا مهنم تذخأ سوجملا نأ اذه ىلع لديو

 نمو ةباحصلا نم نيملسملا نع رتاوت دق هنألو «باتك لهأ

 امإ :ثالث ىدحإ ىلإ مهنولتاقي نم نوعدي مهنأ مهدعب

 ۲۳۰-٠۳ :تايآلا قءارب ةروس ريسفت -9 ۳۸۱

 ّيِباَتِك نيب قرف ريغ نم .فيسلا وأ «ةيزجلا ءادأ وأ «مالسإلا

 .هريغو

 ىَردَصَتلا ِتلاَقَو سا نبأ رع وھی تاقو# ”م-»)

 يلا رف ترهب ةههاب هنوف حدد وأ كب ٌحيِيَمْل
 اودا ٠ روكي کآ ها ړه لَن ني اڪ
 مرم تأ َعيِسَمْلاَو لأ نود ن ابد ْمُهَتِفْرَو مشا
 وه الإ َهلِإ ال اَدِجَو اًهلإ ان الإ ارا ار

 زهمتوفأي ها رو اوطب نأ توُديِرُي ه

 تعا خد گنا ےک لك دز ك4 141 كاك
 لَو هلك يلا لع ُمَرهظِب يلا نيَو يدها ٌماوُْسَو سَر
 نم ركذ «باتكلا لهأ لاتقب ىلاعت رمأ امل ىرْنْمْلأ رك

 «هنيدلو مهبرل نوراغي نيذلا نينمؤملا جيهي ام ةئيبخلا مهلاوقأ

 يَاَقَو# :لاقف هيف عسولا لذبو داهتجالاو «مهلاتق ىلع

 مهتماعل ةلاقم نكت مل نإو «ةلاقملا هذهو 4َا نبأ رع ُدوُهَبْل

 ثبخلا نم دوهيلا يف نأ ىلع كلذ لديف «مهنم ةقرف اهلاق دقف

 اهيف اوأرجت يتلا ةلاقملا هذه اولاق نأ ىلإ مهلصوأ ام رشلاو

 .هلالجو هتمظع اوصقنتو «هللا ىلع

 امل هنأ هللا نبا هنأ «ريزع» يف مهئاعدا ببس نإ :ليق دقو

 «قزمم لك مهوقزمو «ليئارسإ ينب ىلع '””كولملا هللا طّلس

 وأ اهل اطفاح كلذ دب اع اودجو ارا اخ ولو

 هيف اوعداف ءاهوخسنتساو «هظفح نم مهيلع اهالمأف ءاهرثكأل

 . ةعينشلا ىوعدلا هذه

 را ل ميرم نبا ئسيع عينا ىّرَسَتلا اوا
 مهلوفإ# هولاق يذلا لوقلا *كلد## :ىلاعت هللا لاق

 . اًناهرب الو ةجح هيلع اوميقي مل 4 موه
 لوق يآ هيلع برغتسي ال «لوقی امب يلابي ال ناك نمو

 . مالكلا نم ديري امع هزجحي لقع الو نيد ال هنإف «هلوقي

 اذه مهلوق يف نوهباشي :يأ #تزئس#» :لاق اذهلو

 نيذلا نيكرشملا لوق :يأ 4ُلَبَم ني ْاوُرَمَكح نيا لر
 .نالطبلا يف مهلاوقأ تهباشت (هللا تانب ةكئالملا» : نولوقي

 نع نوفرصي فيك :يأ «َنوُكَتْوُي نأ هلأ ْمُقَلْئَك»
 .نيبملا لطابلا لوقلا ىلإ «نيبملا حضاولا فرصلا قحلا

 قفتت .نأ «ةريثك ةريبك ةمأ ىلع برغتسي ناك نإو - اذهو

 - هيلع لقعلل طيلستو ركفت ىندأ هنالطب ىلع لدي - لوق ىلع

 مهو 4راا اذا :مهنأ وهو اًبيس كلذل نإف

 . ةدابعلل نيدرجتملا داّيعلا : يأ ؛ٌمُهَنَسمْرَوأم مهؤاملع

 ا

 دع دانس ل 2 م وو

 )١( كولملا طلست امل هنأ :ب يف (؟) .اهنولذبي :أ يفو «ب يف اذك .



 رشاعلا ءزجلا

 نم مهل نوعرشيو .هنومرحيف هللا لحأ ام مهل نومرحيو

 . اهيلع مهنوعبتيف لسرلا نيدل ةيفانملا لاوقألاو عئارشلا
 «مهنومظعیو .مهداّبعو مهخياشم يف نولغي اًضيأ اوناكو

 حئابذلاب دصقتو هلا نود نم دبعت اناثوأ مهروبق نوذختيو
 . ةئاغتسالاو ءاعدلاو

 للا نود نم اّهلإ هوذختا َمسَرَم تأ َميِسَمْلاَول

 ءهلسر e رمأ كلذ يف اوفلاخ مهنأ لاخلاو

 4ره لإ لإ ی ا لا ارا امف
 ءاعدلاو ةبحملاب هنوصخيو .ةعاطلاو ةدابعلا هل نوصلخيف

 . اًناطلس هب لزني مل ام هب اوكرشأو هللا رمأ اوذبنف

 ءسدقتو هزنت : يأ 4رن اًت ىلاعتو 4ٌةَدنحْبْسال
 يف هنوصقتني مهنإف «مهئارتفاو مهكرش نع هتمظع تلاعتو

 ىف ىلاعلا ىلاعت هللاو «هلالجب قيلي ال امب هنوفصيو كلذ

 هلابك ىفاني امم ءهيلإ بسن ام لك نع هلاعفأو هفاصوأ

 ۰ اا
 امل ناهرب الو .هولاق ام ىلع مهل ةجح ال هنأ نيبت املف

 مهنأ ربخأ «هورتفا ءارتفاو «هولاق لوق درجم وه امنإو ءهولَّصأ
 .4 هواي هلأ ر اوفي نأإ# اذهب دودی

 ء«بتكلا هب لزنأو «لسرلا هب لسرأ يذلا هنيد :هللا رونو

 نايدألاو لهجلا تاملظ يف هب رانتسي هنأل ءاّرون هللا هامسو

E Eد ملا  Saهناك  
 نم '”[مهاهاض] نمو ىراصنلاو دوهيلا ءالؤهف .هدضب

 يتلا ءمهلاوقأ درجمب هللا رون اوئفطي نأ نوديري «نيكرشملا

 . الصأ ليلد اهيلع سيل

 ال يذلا رهابلا رونلا هنأل مر مي نأ الإ هنأ کايو

 فوئفطي نأ ؛هئافطإ ىلع اوعمتجا ول ءقلخلا عيمجل نكمي
 و . هديب دابعلا يصاون عيمج «هلزنأ يذلاو

 مدو يب نأ لإ هلأ ىأيَو# : لاق اذهلو ءءوسب هديري نم لك
 نإف «هلاطبإو هدر يف مهنكمأ ام اوعسو نورك | رك وو

 . اًئيِش قحلا رضي ال مهيعس

 هظفحو همامتإب لفكت دق يذلا رونلا اذه ىلاعت نيب مث

 :لاقف

 عفانلا ملعلا وه يذلا ىه ٌمَلوْسَم َلَسْرَأ ىلا وهل
 هب هللا ثعب ام ناكف «حلاصلا لمعلا وه يذلا + حلا نيدوو#

 هللا ءامسأ ىف «لطابلا نم قحلا نايب ىلع اًلمتشم ويي اًدمحم
 ام زكر انو ومر ايجار ا یر هلاعفأ و اراز
 هلل نيدلا صالخإ نم نادبألاو حاورألاو بولقلل ةعفان

 oct :ناتيآلا «ةءارب ةروس ريسفت -4 نيد

 نساحمو قالخألا مراكمب رمألاو «هتدابعو هللا ةبحمو «هدحو
 لك نع يهنلاو «ةعفانلا بادألاو «ةحلاصلا لامعألاو «ميشلا

 ةرضملا ءةئيسلا لامعألاو قالخألا نم هضقانيو كلذ داضي ام

 .ةرخآلاو ايندلاو نادبألاو بولقلل

 لڪ ِنِلأ لع مَرِهِظِل 8 قحلا نيدو ىدهلاب هللا هلسرأف

 ةجحلاب نايدألا رئاس ىلع هيلعيل : يأ 4َنْوِرْنُمْلا رك ولو
 اوغبو «كلذ نوكرشملا هرك نإو ءنانسلاو فيسلاو «ناهربلاو

 الإ رضي ال ءىّيسلا ركملا نإف .مهركم اوركمو «لئاوغلا هل
 موقي نأ دب ال هنمض امو «هزجني نأ دب ال هللا دعوف «هبحاص

 . هب

 A ر
(ToT)رابح وكلا .٠ رق اًرزكح 8 اونماء دلا أ او  

 هللا ليس نع تودو لطلاب سالا أ لوما نوک ال نابهرلاو

 هلأ ليس يف اتوب الو ةو بهذا تونك تي
mSيركن ب جرا يوك  

eنرد جلا  
 نينمؤملا هدابعل ىلاعت هللا نم ريذحت اذه *ََوْرنَكَت ےک

 نيذلا دابعلاو ءاملعلا :يأ .«نابهرلاو رابحألا نم ريثك نع

 نع نودصيو «قح ريغب :يأ «لطابلاب سانلا لاومأ نولكأي
 وأ «سانلا لاومأ نم بتاور مهل تناك اذإ مهنإف ءهللا ليبس

 «مهتدابعو مهملع لجأل هنإف «مهلاومأ نم مهل سانلا لذب

 نودصيو ءاهنوذخأي ءالؤهو .مهتيادهو مهاده لجألو

 اًنحس هجولا اذه ىلع اهل مهذخأ نوكيف هللا ليبس نع سانلا

 ىلإ مهولديل الإ مهلاومأ نم مهل اولذب ام سانلا نإف ءاّملظو
 . ميقتسملا قيرطلا

 مهوطعي نأ .قح ريغب سانلا لاومأل مهذخأ نمو
 رابحألا ءالؤهف .هللا لزنأ ام ريغب مهل اومكحي وأ ٠مهوتفيل

 لاومأل مهذخأ :ناتلاحلا ناتاه مهنم رذحيل ءنابهرلاو

 . هللا و رع سان ر ‹«قح ريغب سانلا

 اهن ركب + قأ 4 لاو حنا ترک داوو

 ىلإ ةلصوملا ريخلا قرط :يأ هلأ ليس يف اَموُقِفَب الو
 «ةبجاولا ةقفنلا نع اهكسمي نأ «مرحملا زنكلا وه اذهو هللا

 وأ تاجوزلل ةبجاولا تاقفنلا وأ ةاكزلا اهنم عنمي ناک

 . تبجو اذإ هللا ليبس يف ةقفنلا وأ «براقألا

 حم مري :هلوقب هرسف مث «ِرِيأ بادب مُمَرِيَبَمال
 رانید لك ىمحيف 4ٌمّتَهَج راد نل «مهلاومآ ىلع : يأ هي
 .هتدح ىلع مهرد وأ

 أ

 2 ررر ور

 و وجو مههاج اهب
 2 ا

 .تبثأ ام باوصلا لعلو (هوهاض نمو) لصألا يف(١)



 رشاعلا ءزجلا

 ر رحل رع رر ل

 ةمايقلا موي يف # ٌمُشْروُهظَو ٌميموْنَحَو مههاج اهب فوك
 «ةنس فلأ نيسمخ هرادقم ناك موي يف تديعأ تدرب املك

 ام اوقوُدَن کيشنال مترك ام اده :اًمولو اًحيبوت مهل لاقيو

 :مكسفنأ متملظ مكنكلو مكملظ امف تشک ےک
 .زنكلا اذهب اهومتبذعو

 ءهلام يف ناسنالا فارحنا نيتيآلا نيتاه يف هللا ركذو

 : نيرمأ دحأب كلذو

 E يمضي ER هنو ا

 يف لاومألا جارخإك كلذو «ضحملا ررضلا الإ هنم هلاني

 اهجارخإو هللا ةعاط ىلع نيعت ال يتلا تاوهشلاو يصاعملا

 . هللا ليبس نع دصلل

 يهنلا»و «تابجاولا يف هجارخإ نع هلام كسمي نأ امإو
 ٠ ۰ .«هدضب رمأ «ءيشلا نع

 0 0 هلوقو (250)
 0 هبا ابن سرلا 3

 كرل اير كش ني يلق د لا نأ أ تلك
 لوقي نديم م هلأ نأ ارناعا هلاڪ کرلی هب امك هتك

 اا هردقو هتاضق يف : يأ چلا َدنِع روش ا

 : يأ هلأ يك يف ةفورعملا روهشلا هذه يهو ارس َرَكَع

 اهليل ىرجأو رل توسل َىلَح موي يردقلا 0

 رشع ينثالا روهشلا هذه ىلع اهمسقف اهتاقوأ رّدقو ءاهراهنو

 .[اًرهش]
 «ةدعقلا وذو «درفلا بجر : يهو 4 بأ |[

 ءاهتمرح ةدايزل ءاّمّرحخ تيمسو ءمرحملاو ءةجحلا وذو

 . اهيف لاتقلا ميرحتو

 ىلإ دوعي ريمضلا نأ لمتحي كش يف اريل التف
 ريداقم اهلعج هنأ نّيب ىلاعت هللا نأو ءاّرهش رشع ىنثالا

 دك اع ی اهلا ر فا ردع ناو اغلا
 مكسفنأ ملظ نم اورذحتلف «دابعلا حلاصمل اهضييقتو ءاهب
 . اهيف

 اذه نأو «مرحلا ةعبرألا ىلإ دوعي ريمضلا نأ لمتحيو

 ملظلا نع يهنلا عم اًصوصخ ءاهيف ملظلا نع مهل يهن
 يف هنم دشأ اهيف ملظلا نوكو ءاهميرحت ةدايزل ءتقو لك
 .اهريغ

 نإ :لاق نم لوق ىلع ءاهيف لاتقلا نع ىهنلا كلذ نمو

 نمر لع رعت حسم مل ءار رال يف اغلا
 . اهيف لاتقلا ميرخت يف ةماعلا

 مومعب اًدخأ «خوسنم اهيف لاتقلا ميرحت نإ :لاق نم مهنمو

 "5 :ةيآلا «ةءارب ةروس ريسفت -4

a EGل  

 قار 7

 الع 1١ 6 16 > 0
6 

4 

N مسالا 

 م ع

E 
CA i 

1١ 
 م

 | محي ا ويلاپ ا
  e SEرام و <

 کک
 ا 2 0 ی ر وب و دع

 امأوفو زف کفن ال متر نڪ ذاه مهروهظو

 ع ا َةَدِعَإ | i ا

2 1 2 f 

 ياو انوا رر ظ
 امك َدفأ نيك تڪ رشا اولو کک

EE0 0 هس  

 متيم امك ةئ کرنا اٹیک : ىلاعت هلوق وحن
 برب نيرفاكلاو نيكرشملا عاونأ عيمج اولتاق : يأ اڪ

 .نيملاعلا

 مهولعجا لب ءدحأ نود لاتقلاب مهنم اًدحأ اوصخت الو

 لهآ اوذختا دق «ءكلذك مكعم مه اوناك امك ءادعأ مكل مهلك

 . اًئيش رشلا نم مهنولأي ال «مهل ءادعأ ناميالا

 : اذه ىنعم نوكيف واولا نم لاح ةَ نأ لمتحيو

 ىلع ريفنلا بوجو اهيف نوكيف «نيكرشملا مكعيمج اولتاقو

 تراك اتر :هلوقب لامتحالا اذه ىلع تخسن دقو

 4 َنِتّيَمْلا َحَم هل نأ امل .ةيآلا 4ةَئاح أ أاورفنيل َنوُِمْؤمْل

 يف هللا ىوقت لامعتسا ىلع اوصرحتلف .هدييأتو هرصنو هنوعب

 ءرافكلا لاتق دنع اًصوصخ «هتعاطب مايقلاو مكنلعو مكرس

 يف ىوقتلاب لمعلا نمؤملا كرت امبر ءلاحلا هذه يف هنإف
 EO داع لاذ اذاكلا هلم

 .مرخلا بت يف )١(



 4 س _  رشاعلا ءزجلا

 اک نيل هب لَ رثكحلا ف ءاز ءيا الو ۷

 ام اولي مآ مح ام ةد اواو اما هر ماع منول
 N TU E ا

 ىف هنولمعتسي ةيلهاجلا لهأ ناك ام وه :ءىسنلا #نرفَكْلا

 اوأر امل مهنأ ءةلطابلا مهعدب ةلمج نم ناكو «مرحلا رهشألا

 ب اوأر «مرحلا رهشألا تاقوأ ضعب يف لاتقلل مهج ايتحا

 يتلا مرحلا رهشألا ةدع ىلع اوظفاحي نأ - ةدسافلا مهئارآب

 وأ مرحلا رهشألا ضعب اورخؤي نأو ءاهيف لاتقلا هللا مرح

 هولعج اذإف .اودارأ ام لحلا رهشأ نم هناكم اولعجيو «هومدقي

 اذهف ءاّمارح لالحلا رهشلا اولعجو «هيف لاتقلا اولحأ هناكم

 هيف امل «مهلالضو مهرفك يف ةدايز هنأ - مهنع هللا ربخأ امك -

 عرش ةلزنمب هولعجو ءمهسفنأ ءاقلت نم هوعدتبا مهنأ : اهنم

 . هنم نائيرب هلوسرو هللاو «هنيدو هللا

 مارحلاو ءاّمارح لالحلا اولعجف «نيدلا اوبلق مهنأ : اهنمو

 . الالح

 اوسبلو هدابع ىلعو مهمعزب هللا ىلع اوهّوَم مهنأ : اهنمو

 هللا نيد يف ةليحلاو عادخلا اولمعتساو « مهنيد مهيلع

 ءاهيلع رارمتسالا عم عرشلل ةفلاخملا دئاوعلا نأ :اهنمو

 ءةنسح دئاوع اهنأ نظ امبرو .سوفنلا نع اهحبق لوزي

 0 كافرا ذهل« لص ا لال او طلعلا نب: ليف

 مَرَح اَم ةد اوُهِطاَوبل مَع مومو اما مول اوك حيي

 . هللا مّرح ام اولحيف ءددعلا يف اهوقفاويل : يأ هنأ

 نيطايشلا مهل تنيز : يأ «ٌرهلبممأ ءو وسا هل ښو

 ف ةنيزملا ةديقعلا بيسب ةلسح اهوأرف «٠ « ةئيسلا لامعألا

 . مهبولق

 رفكلا غبصنا نيذلا :يأ «َيرفكْلا مولا ىوُهَي ال او

 . اونمؤي مل ةيآ لك مهتءاج ولف «مهبولق يف بيذكتلاو

 اإ يكل ام ايما تريلا اكّياتيإ» : یلاعت لاق (۳۹۰۳۸)

 ةزيكْلاب ريض ضْرألأ ىلإ داق هلأ ٍلِبَس يف أوُرِقْنأ دکل ريق
 لإ ةخآلا ىف ايدل ةزييكلا مم 1 ا م ايدل

 rf د ا م ع

 اموق لدو اميلا اًباَذَع ْمحَنْرَعِب أورف ل 0 ااف
2 

0 

 A2 06 كس هر

 ملعا © ٌرِيِرَق ءى لڪ لع هاو اس هور الو مڪر

 ذإ كوبت ةوزغ يف تلزن «ةميركلا ةروسلا هذه نم اًريثك نأ
 ءاّراح تقولا ناكو «مورلا وزغ ىلإ نيملسملا ةي يبنلا بدن

 نيملسملا ضعب نم لصحف «ةرسع ةشيعملاو ءاليلق دازلاو
 ,مهضهنتسيو هيلع ىلاعت هللا مهبتاعي نأ بجوأ ام لقاثتلا نم

 : ٰیلاعت لاقف

 ۳۷-۳۹ :تايآلا ةءارب ةروس ريسفت -۹ =

 لال 3

E 1ا ور ذاا هب ليف كسلا  

 هّيََمَّرَحاَمَدَدِع د

 ینا ھر تزن کات ل
 ET هال ِيِبَس يف ل

Eهج ل سرق هوس  
 | وَرِجآلا ساينذلا ةويحلاب متيضرأ ضرالا ىلإ
 یھ ۶ ص م 2 رس حدب ص و هم رے :

 69 ليلقالإ ور خلا فيدل رويل َمَتَماَمَف
 12 ا 2 32

 ! مرقس جاو

 نشل ا

0 ! 

 «ناميالا ىضتقمب نولمعت الأ وَما ترد اتناكت

 ءهاضر ىلإ ةعراسملاو « هللا رمأل ةردابملا نم نيقيلا '''ىعادو
 اوا کل لَ یل اک ف : مكتبدل ةرضنلاو هئادعأ داهجو

 ىلإ متلمو ءمتلساكت :يأ ضرألا ىلإ ٌرْثَقاَتَأ هَل ليس يف
 .اهيف نوكسلاو «ةعدلاو «ضرألا

 مكلاح ام : يأ +: فلا ترم الا ةزيكلاب مشيرا

 «ةرخآلاب لابي ملو ءاهل ىعسو ءايندلاب يضر نم لاح الإ
 . اهب نمآ ام هنأكف

 N رك علام تلا اكل لأ ملم اتا

 در ونا ليج د يطأ ه1 7 حدا
 ؟رائيإلاب قحأ اهيأو ءرومألا اهب نور

 يا هال را ىلإ اهر نم ايدل كما
 . ؟ةرخآلا

 هلعجي ىتح «ايندلا نم اًدج ريصقلا ناسنالا رمع رادقم امف

 هتدارإو همهو هدكو هيعس لعجيف ءاهءارو ةياغ ال يتلا ةياغلا

 .يعاودو : ب يف 39
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 هنا ةنوحشملا «رادكألاب ةءولمملا ةريصقلا ايندلا هتايح ىدعتي ال

 .ةنينأمطلاو تابثلا : يأ هع ُدَسبكَس ها لنا .راطخألاب

 لكل ةعماجلا ةرخآلا رادلا ىلع اهراثيإ متيأر يار ٌّيأبف

 اهيف متنأو «نيعألا ذلتو «سفنألا هيهتشت ام اهيف يتلا « ميعن

 ىف ناميإلا رقو نم ةرخآلا ىلع ايندلا رثآ ام هللاوف !؟نودلاخ

 ع نم لو الار لص سلو بلف
E0 ةناربعلا عده  , 

 .ةرخآلاو ايندلا يف «اًيأ ادع مكب اري اّلِإ»

 ةبجوملا بونذلا رئابك نم رافنتسالا لاح يف ريفنلا مدع نإف

 دق فلختملا نإف .ةديدشلا راضملا نم هيف امل .باقعلا دشأل

 نيد رصن ىلع دعاسي ملو «هیهنل بكتراو ىلاعت هللا ىصع
 هناوخإ ناعأ الو ءهعرشو هللا باتك نع بذ الو هللا

 قحميو مهلصأتسي نأ ديري يذلا مهودع ىلع نيملسملا

 تف امبر لب «ناميالا ءافعض نم هريغ هب ٰیدتقا امبرو « مهنید
 هلاح اذه نمب قيقحف هللا ءادعأ داهجب اوماق نم داضعأ يف

 ْْكْيْزُمب افت الإ :لاقف ءديدشلا ديعولاب هللا هدعوتي نأ

 مكلاثمأ اونوكي ال مث مسرع امو ليت ايا ادع
 ءالعإو هنيد رصنب 0 ىلاعت هنإف اعيش ورش لو يم قا ل رکات

 . اًيرهظ مكءارو هومتيقلأ وأ هللا رمأل متلثتما ءاوسف ءهتملك

 الو «هدارأ ءيش ه هزجعي ال ردن يش لڪ لع لوا

 .دحأ هبلاغي
 2 و2 ب وم

 ذِإ هلأ هركصت دقق هورضصت دإظ ()
 وس جم

 ٍراَصْلأ ف اَمُه د نا نآ اورم

 ْمَدَكأَو هم ميڪ اعم هلآ تإ ْنَّرَحَت
 dr <A رس ءا عع

 يفشل ردكم تز يڪ ديه ورت مل ووجب

 أ «مکنع ينغ هللاف ی ا

 نم 4اورفڪ َنِزلا ُهَيّيْمَ ٳِ هّلذأو نوكي ام لقأ یف
 دشأ سهل «كلذ يف اوعسو «هلتقب اومه امل 0

 . جرخي نأ ىلإ هوأجلأف « صرحلا

 «هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأو وه : يأ نأ فات

 راغ ىلإ آجل «ةكم نم ابره امل :يأ «راغْلأ ف امه ذو

 .بلطلا امهنع دربيل هيف اثكمف ءةكم لفسأ ىف "ر
e تكلا دز هم سلا ناس حي 0١ 

 امهيلع هللا لزنأف امهولتقيل امهنوبلطي بناج لك نم ءادعألا

 ا و ا
 نزح امل ركب يبأ (ءهجدصإ ل هلك يبلا رك ذإ»

 هرصنو هنوعب 4ام هَل كن نر e .هقلق دتشاو 2 1

 :لاقو هنكس هبحاص قلق امل اذهلو .«داؤفلل ةتبثملا نوكسلاو

 .فانعم هلأ تإ يع الل
 نيذلا ماركلا ةكئالملا يهو #اَهَوَرَت رت مل وتجي ٌمَدكيَأَو#

 اْرَدَك تيا هيڪ ڪجو هل اًسرح هللا مهلعج
 اوناك دق اورفك نيذلا نإف «ةلوذخملا ةطقاسلا : يأ مسل

 .هذخأو ةي لوسرلا لتق ىلع مهنظ يف ٠«نيرداق درح ىلع

 هللا مهلذخف «كلذ يف مهدوهجم ةياغ اولمعف هيلع نيقنح

 . هنم اًئيش اوكردأ الو لب ءمهدوصقم مهل متي ملو

 يف روكذملا رصنلا وه اذهو «هنع هعفدب هلوسر هللا رصنو

 اذإ نيملسملا رصن :نيمسق ىلع رصنلا نإف .عضوملا اذه

 ءاودصقو اوبلط ام مهل هللا متي نأب «مهودع يف اوعمط

 .مهيلع اورهظيو «مهودع ىلع اولوتسيو
 «رداقلا هودع هيف عمط نيذلا فعضتسملا رصن : يناثلاو

 رصنلا اذه لعلو «هنع عفاديو «هودع هنع دري نأ هايإ هللا رصنف

 يناث اورفك نيذلا هجرخأ ذإ هلوسر هللا رصنو «نيرصنلا عفنأ

 ش ' . عونلا اذه نم نينثا

 ةيردقلا هتاملك يأ 4 ايمل ىه ّهَئأ ةىو :هلوقو
 اهتامج نم يتلا «هريغ ةملك ىلع ةيلاعلا يه «ةينيدلا هتاملكو
 انكسر رص اتا 4َنيِِمْؤُمْلا ٌرْضَن اَ اًح تاكر# :هلوق

 انج نيل دنمشألا في مرو ايدل وول ىف انما تاو
 ءنايدألا رئاس ىلع يلاعلا رهاظلا وه هللا نيدف نرل مه

 مالا اطا ةرهابلا تايآلاو «ةحضاولا ججحلاب

 .براه هتوفي الو «بلاغم هبلاغي ال كُرَع هلو

 ىلإ هبزح رصن رخؤي دقو ءاهعضاوم ءايشألا عضي يصح .
 . ةيهلإلا ةمكحلا هتضتقا رخآ تقو

 ةصيصخب قيدصلا ركب يبأ ةليضف «ةميركلا ةيآلا هذه يفو
 ؛ةليلجلا املا ذهب روقلا يهر قم الا د نم لا نكت هن
 دارملا وه هنأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو .ةليمجلا ةبحصلاو

 يبنلل ركب يبأ ةبحص ركنأ نم اوّدع اذهلو ءةميركلا ةيآلا هذهب
 . اهب حرص يذلا نآرقلل ركنم هنأل ؛ اًرفاك ي

 دبعلا ىلع هللا ةمعن مامت نم اهنأو «ةنيكسلا ةليضف اهيفو
 اهنأو «ةدئفألا اهب شيطت ىتلا فواخملاو دئادشلا تاقوأ ىف

 «قداصلا هدعوب هتقثو 78 دبعلا ةفرعم بسح ىلع نوكت

 . هتعاجشو هناميإ بسحبو

 وهو (روث راغ) :ىلإ تلدع :ب يفو «(ءارح راغ ىلإ) :أ يف ()
 . ملق قبس هنأ - ملعأ هللاو - ودبيف ١ حيحصلا



 رشاعلا ءزحلا

 «نيقيدصلا هللا دابع صاوخل ضرعي دق نزحلا نأ اهيفو
 هنإف «هنع هباهذ يف ىعسي نأ - دبعلاب لزن اذإ - ىلوألا نأ عم

 . ةميزعلل نهوم «بلقلل فعضم
 ميمو كلوي اودهجو الاتو اًناَمِج أورِفنأ# (5041)

 ارح نک ول ء تلت رشک دب خل وع كل لأ يبس یف
 هنأ و م شل هيت تَدْعَب كلو وع اًدِصاَق اَرَفَسَو ابرق

E jكت كك  ATENنك دلك  

 رار رف نينمؤملا هدابعل ىلاعت لوقي تبدل

 رسعلا يف :يأ «ِاَلاَمِيَو امج ًاورفنأ :لاقف - هليبس يف
 عيمج يفو ء«دربلاو رحلاو ءهركملاو طشنملاو «رسيلاو

 .لاوحألا

 اولذبا :يأ 090 ليس يف ميشو م ٌمْحِلوَمَأِ أردهجو#

 يفو «سفنلاو لاملا يف مكعسو اوغرفتساو «كلذ يف مكدهج

 بجي - سفنلا يف داهجلا بجي امك - هنأ ىلع ليلد اذه

 . كلذل تعدو ةجاحلا تضتقا ثيح «لاملا يف داهجلا

 اهجلا : يأ 4 ترثتنت رشک نإ کل ريح 2 زد : لاق مث

 8 «كلذ نع دعاقتلا نم مكل ريخ «لاملاو سفنلا يف

 رصنلاو «هدنع تايلاعلا تاجردلاب زوفلاو «ىلاعت هللا اضر

 . هبزحو هدنج ةلمج يف لوخدلاو ء هللا نيدل

 ةعفنم يأ «بيرقلا ضرعلا بلطل مهجورخ «َنك وآل
 :يأ «اَدِصاَق اًرَمَس# رفسلا ناك «و# لوانتلا ةلهس «ةيويند

1 
 ع تدب نكلو# ءةريثكلا ةقشملا مدعل 4رس

 ءرفسلا ا ‹ةفاسملا مهيلع تلاط : يأ

 لب «ةيدوبعلا تارامأ نم اذه سيلو .كنع اولقاثت كلذلف

 ةدابعلاب مئاقلا لاح لك يف هبرل دبعتملا وه ةقيقح دبعلا
 . لاح لك ىلع هلل دبعلا اذهف «ةقاشلاو ةلهسلا

 نوفلحيس : يأ 4 كىم اجر اَمَعطَسْس ول هاب نولي
 نوعيطتسي ال مهنأو ءاّرذع مهل نأ «جورخلا نع مهفلخت نأ

 ۰ كلذ
 «عقاولا ريغب رابخالاو بذكلاو دوعقلاب 4 َجْمَسْشنَأ وكيل

 . ويك ممن ُمَلْعَي هنو

 كي ىبنلا نع اوفلخت نيذلا نيقفانملل وه امنإ باتعلا اذهو

 انه وأ ام ةبذاكلا راذعألا نم اودبأو «كوبت ةوزغ» ىف

 بت :مهتحتمت نأ ريخ نع + عمار دتعا زخم ىلع ةلك ىلا
 ةعراسملا هذه ىلع هللا هبتاع اذهلو «بذاكلا نم قداصلا هل

 :لاقف مهرذع ىلإ
 مريم سل ا

 تل س 0 ب يح مهل تنذأ مل تلع سا معو (عو- غ5
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 | مهل يشأ ريل هلو كدب
 بلاك ندامت 69 نمل ع او سَ
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 508 5 تو 1
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 | َمُهطَبَتف مها عيال هر ڪڪ كلو دع لاو دع
 2 اساس ےک ےک 22ھ

 کیف رحل 7 لا اردا
 ١ مڪزوغب ي ا ا I و 7

 9€ تيل لاب لک هنا 1 نوعی 5
 مے سرر حج جھ

 فو ةنئفلا

 تونمؤب نذلا کند ل ٥ يذلا لکو اقا تلا

 ًميِلَع و مشار لاب أوُدِهِبَجي نأ رخآلا لاو 8

 يل وع م 5

 آل مولا هلي ويسوي ال بِلا كذب اَمَنِإ © َنيقَّيَمْلاِ

 هلوسرل ىلاعت لوقي # کود َرِهبْيَر يف ده َرُهْبوُلُك ڭباکراو

 . تيرجأ ام كل رفغو كحماس : يأ 4ع ها اَمَع© : ةي

 ٠ ا كلا ب يحال فلختلا يف 4رن تول مط
 نم قداصلا كل نيبتيل « مهنحتمت نأب ٠ 4َنِذَكْلا َمّلْمَتَو اوُهَدَص
 . كلذ قحتسي ال نمم رذعلا قحتسي نم رذعتف «بذاكلا

 يف نونذأتسي ال ءرخآلا مويلاو هللاب نينمؤملا نأ ربخأ مث
 يف ةبغرلا نم مهعم ام نأل ءمهسفنأو مهلاومأب داهجلا كرت
 هيلع مهثحي نأ ريغ نم داهجلا ىلع مهلمحي «ناميالاو ريخلا

 . رذع ريغ نم هكرت يف نونذأتسي مهنوك نع الضف «ثاح

 نم هب اوماق ام ىلع مهيزاجيف ےیل یل لاو
 مهنأ ااغ نمرذأ «ربخأ هنأ «نيقتملاب هملع نمو. .هاوقت

 . داهجلا كرت يف نونذأتسي ال

 آل مولاو هاب تومي هک لا کِس تو

 كلذلف «قداص نيقي الو «مات ناميإ مهل سيل : يأ 4 َمُهِبوُلُ

 ر 7
 تباتزاو



 رشاعلا ءزحلا

 نأ اوجاتحاو ءلاتقلا نع اونبجو ءريخلا يف مهتبغر تلق
 ال : يأ # تردد هب 000 اونذأتسي

  (AEDكلو ةع مل ودل َنْيْحْلا اضاَن رم *

 ول ه هِيَ عاف لهو هتك ا لا ركب

 اغوا الاب لل 3 انا كيف احر 00 06

 ني نقلا ازتخا دع © نيلتللاب ع0 كل نمسا كفو
 مدعم ا 8 رص سس كي سم ر ما مو رس < مو رسل خخ ب
 مشو هلأ نا َرِهظَو قحلا ا وح رھا: اکو لف

 دق نيقفانملا نم نيفلختملا نأ اًئيبم ىلاعت لوقي ندرك

 داهجلل جورخلا اودصق ام مهنأ نيبي ام نئارقلا نم مهنم رهظ

 وه رذعلا نإف ءةلطاب اهورذتعا يتلا مهراذعأ نأو «ةيلكلاب

 ابسأ يف ىعسو «هعسو دبعلا لذب اذإ «عنمي يذلا عناملا

 راع الل دهن يحربل كاتم جورخلا

 مل أود َيرُحْلا اودارأ ولف نوقفانملا ءالؤه امأ «و#

 aE مهنكمي ام اولمعو اودعتسال : يأ دع

 ا ل ل ا ا

 وزغلل جورخلا يف مكعم 4َ دابا ها أ هِرَك لوو

 ىلع مهثحو مهرمأ دق ناك نإو ءءاضقو اًردق 4ت
 دارأ ام هتمكحب نكلو «هيلع نيردتقم مهلعجو «جورخلا

 نم يلا َمَم أوُدْحْفَأ َلِيقَو9 مهطبثو مهلذخ لب ٠ مهتناعإ
 :يرودعملا و ءانينلا

 کردار ات کیم أخ اخر حول لافت كالو ىف ةمكحلا ركدول

 ىف اوعسلو : يأ 4ک اصرار ل اًصقن أ I ر

 م نيعمتجملا مكتعامج اوقرفو «مكنيب رشلاو ةنتفلا

 . مكنيب ةوادعلا ءاقلإو «مكتنتف ىلع نوصيرح مه : يأ ةن

 : يأ ب وعكس لوقعلا ءافعض سانأ 4يو
 ىلع نيصيرح مه اوناك اذإف . مهب نورتغي مهتوعدل نوبيجتسم

 مكيفو «مكئادعأ نع مكطيبثتو « مكنيب رشلا ءاقلإو «مكنالذخ

 نم لصاحلا رشلاب كنظ امف . مهحصنتسيو مهنم لبقي نم

 . ؟مهنم ريثكلا صقنلاو «نينمؤملا عم و
 هدابع عم جورخلا نم مهعنمو مهطبش ثيح ةمكحلا متأ هللف

 لب ءمهعفني ال ام مهلخادي نأ نم اًقطلو «مهب ةمحر نينمؤملا

 . مهرضي

 نيبو «مهنورذحي فيك هدابع ملعيف یال لع ھار
 . مهتطلاخم نم ةئشانلا دسافملا نم مهل

 :لاقف رشلا يف قباوس مهل قبس دق هنأ ركذ مث

 ىلإ مترجاه نيح :يأ 4ل ني ةا اوَعَتَبأ دلل
 اورادأ : يأ 4 رولا كلا یوا .دهجلا اولذب «ةنيدملا

FAY 4- ٤١-٥١ :تايآلا «ةءارب ةروس ريسفت 

 «مكنيد نالذخو مكتوعد لاطبإ يف ليحلا اولمعأو «راكفألا
r يم 

 مشو هلأ أ رهو حلا اجب قحا .كلذ يف اورصقي ملو

 لثمب قيقحف . مهلطاب لحمضاو مهديك لطبف © 8 نوهرك

 لاف ال نأو ۰ مهنم نينمؤملا هدابع هللا رذحي نأ ءالؤه

 . مهنع مهفلختب نونمؤملا

 ةف ا الآ نل الر يف نكن لو نت مئیر (۹)

E OR LEمتلوع سو  
 بيجع رخآ رع رذتعيو فلا ف نیا نم نيقفانملا

 . جورخلا يف ين دل الو فلختلا يف يل ندا :لوقيف
 ‹ نهنع ربصأ ال ءرفصألا

E 
 ةنتف يجورخ يف ناف «نسح دوصقم يدوصقم نأب «قافنلاو

 وخلا و ی مدع ينور هرقل اصر

 َةَنْنِفْلا ىف الأ :- لوقلا اذه بذك ايم - ىلاعت هللا 0
 مع ے

 يف [نإف] .هدصق يف لئاقلا اذه قدص ريدقت ىلع هنإف

 ينب ءاسن تيأرف 2« تجرح اذإ ينإف

 هحبق - هدوصقمو . «سيق نب دجلا» كلذ لاق امك

 هللا ةيصعم يهو «ةققحم ىمظع ةنتفو «ىربك ةدسفم فلختلا

 . ميظعلا رزولاو «ريبكلا مثالا ىلع ؤرجتلاو «هلوسر ةيصعمو

 «ةمهوتم يهو «فلختلل ةبسنلاب ةليلق ةدسفمف جورخلا امأو

 هللا مهدعوت اذهلو e هدصق لئاقلا اذه نآ عم

 رغم اهنع مهل سيل )ترفل
 ر

 ا ةطيختلا مه + کرو : هلوقب

 نمل «كاكف الو ‹صانم الو

 كبوت نار E ةئكح تلت نإ (01650)
 ضو ا لك ني ا ا ده ا ةقييق
 أم مت کک کس 3 کیم لف < كذبت
 مه نيقفانملا نأ اًئيبم ىلاعت لوقي *َتبِْؤُمْلا لَكَ هَل

 كنون نإ نيدلل نوضغبملا ءاًقح ءادعألا

 مهنزحت :يأ به ا ر هدم
 كيلع ودعلا ةلادإك 4 ٌةَبيِصُم كبت نإرل مهمغتو
 كاعم روضحلا نم مهتمالسب نيحجبنم أي

 امب انلمعو انرذح دق :يأ لَ نم ارم اذل دم

 ي هلق لك يل کولا نع انجب
 SS as تورت ْمْهَر الوتس

 . اهيف كايإ مهتكر انكم

 م لإ اًكَبيِصُي نأ لقط :- كلذ يف مهيلع اًدار - ىلاعت لاق
 . ظوفحملا حوللا يف هارجأو هردق : يأ ان هَ بكَ

 انيلعف «ةيويندلاو ةينيدلا انرومأ يلوتم : : يأ «اندلْوَم ره

 .ءيش رمألا نم انيديأ يف سيلو هرادقأب اضرلا



 رشاعلا ءزحلا

 اودمتعي :يأ «تريزللا ڪوتا » هدحو ت لا
 يف هب اوقثيو «مهنع راضملا عفدو .مهحلاصم بلج يف هيلع

 لكوت نم امأو .هيلع لكوت نم باخ الف «مهبولطم ليصحت
 . لمأ امل كردم ريغ لوذخم هنإف «هريغ ىلع

N لإ "ا ترس لح ROS 
 انبي وأ دنع تي ٍباَدَعِي هلآ كيب نأ مکی سي

 يأ نيم مكحتم نإ اسراف :
 ال مكنإف ؟انب نوصبرت ءيش يأ :رئاودلا مكب نوصبرتي

 امإ «نيينسحلا ىدحإ وهو ءانعفن ةياغ هيف اًرمأ الإ انب نوصبرت
 يورخألا باوثلا لينو ءمهيلع رصنلاو ءادعألاب رفظلا

 «قلخلا تاجرد ىلعأ نم يه يتلا ةداهشلا امإو .يويندلاو

 هللا دنع لزانملا عفرأو .

 مكب صبرتن نحنف - نيقفانملا رشعم اي - مكب انصبرت امأو

 ءانيديأب وأ « هيف انل ببس ال «هدنع نم باذعب هللا مكبيصي نأ
 . مكلتقنف مكيلع انطلسي نأب

 . رشلا مكب «َنوُضيَرُم مكحَمَم انف ريخلا انب «ًأو ضيم
 هک مکن لقي نل اًهْرَك وأ اًعوَط وقنا لف )٥۳(

 ا رر EE PE ا ایک 2 e O ول صمم رد 2 ريم وے م

 الإ ٌمهتدقفن م لبقت نأ َمِهَعَتَم امو ه نيتيف اموق رتبكح

 و وو ہوکر س
 لاس ڪڪ مهو الإ هولا نواب اکو ولوسرو هاب ارردكح رنا

 :- كلذ ىف ببسلا اًركاذو «نيقفانملا

 ىلع رک وأ مكسفنأ نم 4او اثنا : مهل 4مل

 نوَ رڪ مک مكلامعأ نم ءيش مکن لقب نأ

 : لاقف «مهلامعأو

 لاپ ارغڪ رنا ا دهشققت مهم بقت نأ هع امو

 ال ءالؤهف ءناميالا اهلوبق طرش اهلك لامعألاو ولوو

 لضفأ يه يتلا ةالصلا نإ ىتح . حلاص لمع الو « مهل ناميإ

 ناي الو :لاق ءىلاسك اوماق اهيلإ اوماق اذإ ءندبلا لامعأ

 نوداكي ٠ «نولقاثتم : يأ 4 لاس ڪڪ سَ لإ ٌةرلسّصلأ

 ردص حارشنا ريغ نم 4نومرنك مشد لِ فم الرا
 هنأو ءمهلعف لثم لعف نمل مذلا ةياغ اذه يفف . سفن تابثو

 بلقلاو ندبلا طيشن وهو الإ ةالصلا يتأي ال نأ دبعلل يغبني

ىلاعت لوقي «َتوُهِرُك مهو الإ َنوُفِفُي الو
 تاقفن نالطب اًئيبم - 

 وجري «بلقلا تباث ءردصلا حرشنم وهو الإ قفني الو ءاهيلإ

 . نيقفانملاب هبشتي الو «هدحو هللا نم اهباوثو اهرمخذ

 07 هده ورا چ بدع مود مك سر ع ا
 ها ديرب اَمَنِإ مهدلوأ الو مهلومأ كبت الإ (00-ه5د)

TAA 4- ٥۲-٠٥۷ :تايآلا .ةءارب ةروس ريسفت 

 7 هما ا ا  ح
 ' ٌقَحرومالا كل اولو لَنَا اوعَسأ دق ا 24 م هوت ساس لا دک مار د وے اس

 مودل ينمو ا 020010 ت

 9 ترهرڪ مشورا أر هظَو قلا اج
ROن 2 7 ؟ < ع7 7  

 | َةَتَتفلأفالأ يِتْفْئالو لن ذئآ لوق نم هنمو
 ۰ ہک وک اة هلأ 3 ا ےس م 5 غ ص

 ١ كب ي نإ موش هح كبش ن9 | ا عار ا 7 . + . صح
 | 6 رس سر ر سمسم رس جس تح رسم ف ۸ 2 ا ر ا
 ارو و لسيف نم انرمأ امذخأ دف اولوفي ةف ٠

 | مس كيد دمي يللا مسرب: رت ILS ساو مهر

 Ù تشغل والعار توھ کاکا ےک م ےس م مآب
 دس و کر ىو < رس وے
 | ود نو نا دعبل يصب نأ مكب صبرت

 تي رس وں اک ےک ھل
 لق( ٠ ر درم مكمان ا وصيرتف اَسيديأيْوأ

 2 0 ا 2 2 18 ر و دع
 | تدك کل کنم لبقتينأ اه وأاعوطأوقِفنأ
 | ووو هدد ود 3 € رو رر س 9 022008

 | دهن م لقت نار هعتمامو ا َنيِقِسفاَمَوَق
 AL O 8 وص دل ا م3
 أ هولسّصلا نوني الو_ولوسريو هلاباورفكح مهتأ الإ

 َنوهرک هو ال نوف الو لاس ڪ و ی مرو مے

 م ود شد 00
 مهو مهسفنا ف 2 ©0 نو ل

 نت ماكل کنن مه او مکی ما
 وا و وا تر أ اذهل تر ل6 كورت
 نيعفاجل ا الوعجل یا تیم ا ا نوي ج ع
 نأ مهيلع اهتاكرب لوأو .اهيف ةطبغ ال هنإف .مهدالوأ الو

 . اهلجأل هللا اوصعو «مهبر ىضارم ىلع اهومدق

 دارملاو ايلا ةزّكلا ىف اب مُكيِذَعِل ها دي اتل
 يعسلاو ءاهليصحت يف ةقشملا نم مهلاني ام ءانه باذعلاب

 .ندبلا بعتو ءاهيف بلقلا مهو «كلذ يف ديدشلا

 ءاهيلإ ةبسن اهل نكي مل مهتاقشمب اهيف مهتاذل تلباق ولف
 ىتح «مهيلع الابو تراص - هركذو هللا نع مهتهلأ امل - يهف

 ءاهب قلعتت مهبولق نأ ءرطخلا ميظعلا اهلابو نمو .ايندلا يف
 «مهبوغرم ةياغو «مهبولطم ىهتنم نوكتف اهادعتت ال مهتدارإ

 اولقتني نأ كلذ بجويف «بيصن ةرخآلل مهبولق يف ىقبي الو
5 
 يدع م يا

 . 4 َنوُرْفَك مهو مسا قهر ايندلا نم

 «مئادلا ءاقشلل ةبجوملا ةبوقعلا هذه نم مظعأ ةبوقع يأف

 7 ةمزالملا ةرسحلاو



 كلو زكي مش انه مكس می للي تیرو
 2 لا

 راد : يأ توفي موك مهنأ اذه مهفلح يف مهدصق
 اونيبي نأ ىلع مهلمحت ةعاجش مهبولق يف سيلو ءرئاودلا

 نأ نوفاخيو «مكنم مهلاح اورهظأ نإ نوفاخيف ءمهلاوحأ
 . بناج لك نم ءادعألا مهفطختيف «مهنم اوأربتت

 كلذ هلمحي هنإف «نانجلا تباث «بلقلا يوق لاح امأو

 علخ نيقفانملا نكلو . ةثيس وأ تناك ةنسح «هلاح نايب ىلع

 . بذكلا ةيلحب اولحو «نبجلا ةعلخ مهيلع

 نوأجلي ؛اَنَجْلَم تردجت ول :لاقف مهنبج ةدش ركذ مث

 اهنولخدي «ِتَررَعَم رأل .دئادشلا مهب لزنت امدنع هيلإ

 هيف نونصحتيف هنولخدي الحم : يأ الَّ وأ اهيف نورقتسيف
 مهل سيلف .نوعرهيو نوعرسي : يأ نوحي َمُهَو هيل اوو
 . تابثلا ىلع اهب نوردتقي ةكلم

 وش ان أو نإ ٍتدَّصلا ىف گری ن ممول 24500
 مهنا آم اوسر رشتا ولو © وطب مه اإ آهنم امي ل نو

 ”كأوشرو هيض ني هلأ ايِتَوْمَس هلآ اكْيَسَح اولاکو ٌَلوُسَرَو هلأ
 فايق نط NOR aE هلآ لإ نإ

 اهيف مهداقتنا سيلو ءاهيف كيلع دقتنيو «تاقدصلا ةمسق يف

 نأ مهدوصقم امنإو «حيجر يأرل الو ‹ حيحص دصقل مهبيعو

 ا

 4نوطحس مه اإ يتب الشم مک ديو ارش اهني اولا تیل
 ىوهل اًعبات ءهبضغو هاضر نوكي نأ دبعلل يغبني ال ةلاح هذهو

 هاوه نوكي نأ يغبني يذلا لب ءدسافلا هضرغو يويندلا هسفن

 ىتح مكدحأ نمؤي ال» : يج يبنلا لاق امك «هبر ةاضرمل اًعبت

 . هب تئج امل اًعبت هاوه نوكي
 : يأ 4ٌةلوُسَرَو هلأ مهلا آم أوصَر رنا ولو :انه لاقو

 هللا انيفاك : يأ هنأ اًيَمَح الاقوال . ريثكو ليلق نم مهاطعأ
 نأب مهيلإ هناسحإو هلضف اولمؤيلو ءانل همسق امب ىضرنف

 هللا ىلإ اإ وسو يلف نم هلا اَميِتْوْيَسظ :اولوقي .
 ءانراضم عفدو «انعفانم بلج يف نوعرضتم : يأ # تربع

 .ةيلاعلا لاوحألاو ناميالا ىلإ اودهلو قافنلا نم اوملسل

 :لاقف ةبجاولا تاقدصلا ةمسق ةيفيك ىلاعت نيب مث

 اع َنياِمَعْلاَو نكتسلاو ِءَرَقْفْلِل ُتَكَدَصلا اََنِإ# 0 (

 ليس ناو هلآ ليس فو َنيِمِرصْلاَو بارلا فو موف ةف

 تإ :نلاعت لوقي بصح ب 4 كو را ب کیر
 ةقدصلا نأ ليلدب «ةبجاولا تاوكزلا

 امنإ ئا .دحأ نود دحأ اهب صخي ال فا نك لا

 اهرصح هنأل ءمهادع نم نود نيروكذملا ءالؤهل تاقدصلا

 1م - هم :تايآلا «ةءارب ةروس ريسفت -4 ۳۸۹

 7 ااو

 مدعي ناديا إ مه دلو الور هل ومأ كجمال
S7 LIL Nنورك مشو مشا قه الا  

 ملوک س Cak کن و س ہے

 زىل ا ر |
 ياويل واور اًبيأوُظَعُأ َنَمَتَقَدَصلا ف
 04 2 مه

 لع 1 8
SE 

 لاھ ھلتا۶ 0 A ورو

 وشال © 69 ت

 006 عر
 ١ ُتَكَدَصلااَمَنِإ |« © @ تنا ى اتل وسو
 ۱ ا اوملاوا ياع نيلم ملا و نيكل ءاردعلا

 ياا رقا زك رکا یار أ فَو
 7 هود 2 -و

 مع ي ٌميكحَحُم هاو هلآ رم صرف 1

 "د د ا يمس واو ا

 | ريح نذأ لق نذأ ره تسر ينطوي حلا
 كح سس ص

 يراد نؤمن وَما ٠

 ٠ © آباد دعوو سر نودود نذل ا اوا

 : فانصأ ةينامث مهو «مهيف

 عضوملا اذه يف مهو «نيكاسملاو ءارقفلا :يناثلاو لوألا

 هللا نأل «نيكسملا نم ةجاح دشأ ريقفلاف : ناتوافتم نافنص

 يذلا هنأب ريقفلا

 .اهفصن نود هتيافك ضعب دجي وأ ءاًئيش دجي ال

 مامت دجي الو ءرثكأف اهفصن دجي يذلا :نيكسملاو

 ام «ةاكزلا نم نوطعيف ءاّيتغ ناكل اهدجو ول هنأل ءهتيافك

 . مهتنكسمو مهرقف هب لوزي
 لمع هل 8-0 لك 1 «ةاكزلا ىلع

 ا نوطعيف «كلذ وحن 0 «بتاك وأ 2 باع وأ

 1 يا

 00 ا

 ال نمم اهتيابج وأ «هريظن مالسإ وأ «هناميإ ةوق هتيطعب

 .ةحلصملاو فيلأتلا هب لصحي ام ىطعيف . اهيطعي

 اورتشا دق نيذلا نوبتاكملا مهو «باقرلا

 رسفف ,مهألاف مهألاب الإ اذني الو ٠ مهب أدب

 :نسماخلا



 ٦١-٦۳ :تايآلا «ةءارب ةروس ريسفت -۹ ۳4۰ رشاعلا ءزحلا

 رخ هک را ذل ا اورو هللا ددا نم مَن اوملي ملأ «مهباقر كفي ام ليصحت يف نوعسي مهف . مهتاداس نم مهسفنأ

 يف يتلا ةملسملا ةبقرلا كفو .ةاكزلا نم كلذ ىلع نوناعيف
 007 يف لخديو .ىلوأ لب ءاذه يف لخاد رافكلا سبح

 ٍفَو## :هلوق يف هلوخدل ءالالقتسا باقرلا اهنم قتعي نأ زوجي
 . © بارلا

 ومراخلا :امهدحأ :نامسق مهو «نومراغلا :سداسلا

 رش سانلا نم نيتفئاط نيب نوكي نأ وهو «نيبلا تاذ حالصإل

 وأ مهدحأل هلذبي لامب «مهنيب حالصاإلل لجرلا طسوتيف «ةنتفو

 ىوقأو هل طشنأ نوكيل «ةاكزلا نم بيصن هل لعجف . مهلك مهل

 مث هسفنل مرغ نم :يناثلاو .اًينغ ناك ولو ىطعيف «همزعل

 . هنيد هب ىَفَوُي ام ىطعي هنإف ءرسعأ
 ةعوطتملا ةازغلا مهو هللا ليبس يف يزاغلا :عباسلاو

 ىلع مهنيعي ام ةاكزلا نم نوطعيف ءمهل ناويد ال نيذلا

 رفوتيل «هلايعلو هل ةقفن وأ «ةباد وأ «حالس نمث نم «مهوزغ

 .هيلق نئمطيو .داهجلا ىلع

 بلطل بسكلا ىلع رداقلا غرفت نإ :ءاهقفلا نم ريثك لاقو
 ليبس يف داهجلا يف لخاد ملعلا نأل ءةاكزلا نم يطعأ .ملعلا
 . هللا

 ءهضرف جحل «ريقفلا اهنم ىطعي نأ زوجي :اًضيأ اولاقو
 .*'”[رظن هيفو]

 ريغ يف هب عطقنملا بيرغلا وهو «ليبسلا نبا :نماثلاو
 فانصألا ءالؤهف .هدلب ىلإ هلصوي ام ةاكزلا نم ىنطعيف .هدلب

 .مهدحو ةاكزلا مهيلإ عفدت نيذلا ةينامثلا

 همكحو هملعل ةعبات ءاهردقو اهضرف هلأ سي ٌةَصِيِرْد

 . ةيكح دع لاول
 :نيرمأ ىلإ عجرت «ةينامثلا فانصألا هذه نأ ملعاو

 نيكسملاو ريقفلاك «هعفنو هتجاحل ىطعي نم :امهدحأ

 .امهوحنو

 .هب مالسالا عافتناو «هيلإ ةجاحلل ىطعي نم :يناثلاو

 تاجاحلا دسل «ءاينغألا لاومأ يف ةصحلا هذه هللا بجوأف

 ةاكز ءاينغألا ىطعأ ولف .نيملسملاو مالسإلل ةماعلاو ةصاخلا

 .نيملسملا نم ريقف قبي مل يعرشلا هجولا ىلع مهلاومأ
 ءرافكلا هب دهاجيو .روغثلا دسي ام لاومألا نم لصحلو

SE1  

i (~11)تولوُفيَو یَا ودون تقلا من  ET 

 انما سل هرو نؤمن نصف هّملب نيب ڪا ربح أ
 کک واب تملي ٠ لا ا ع مح ل لرش واقي لا اكس
 ر امر >َ ع ا 0

 ه تيم واڪ نإ هوُضَرَي نأ ٌنحَأ 7 وسو هاو مڪو

 نيقفانملا ءالؤه نمو :يأ 4ميِظَعلأ ٌىَّرِجْلا كلل ف

 .هنيدلو هل بيعلاو «ةيدرلا لاوقألاب *َّىّتلأ نووي بأ

 تورو ةيذألا نم نولوقي امب نولابي ال :يأ ا رم وه تولوق

 :نولوقيو «يبنلل

 نيب زيمي ال «هل لاقي ام لك لبقي : يأ «نذأ هنأل ءانم لبقيف

 مهنأ ‹ مهنيب اميف - هللا مهحبق ج مهدصقو .بذاكو قداص

 اذهف هغلبي مل اذإ هنأل «هب نيمتهم الو «كلذب نيثرتكم ريغ
 . لطابلا راذتعالا درجمب اوفتكا هغلب نإو . مهبولطم

 مهيبن ةيذأ اهمظعأ «ةريثك هجوأ نم ةءاسالا لك اوءاسأف

 ىلإ ,كالهلاو ءاقشلا نم مهجارخإو ءمتيادهل ءاج يذلا

 ْ .ةداعسلاو ىدهلا

 eT ردق وهو «كلذب اًضيأ مهمامتها مدع :اهنمو

 . ةيذألا درجم

 هقيرفتو هكاردإ مدعو ا يبنلا لقع يف مهحدق : اهنمو

 مهمتأو اقع قلخلا لمكأ وهو «بذاكلاو قداصلا نيب

 ْنْذَأ لك# :ىلاعت لاق اذهلو «ةريصبو اًيأر مهبقثأو ءاكاردإ

 امأو .اًقدصو اًريخ هل لاق نم لبقي :يأ 4ك ربح

 راذعألاب نيرذتعملا نيقفانملا نم ريثكل هفينعت مدعو هضارعإ
 هلاثتماو 000 ماكل کک هل ةف ا

 ب نإ نع ارا لع اوسر

 موو ها نوب : هنع لاقف «هيأرو هبلق يف ام ةقيقح امأو
 «بذاكلا نم قداصلا ملعيو «ةيفلضملا اا ل يزتلل

 . مهقدص مدعو مهبذك فرعي نيذلا نع ضرعي اًريثك ناك نإو

 هقالخأبو ءنودتهي هب مهنإف 22 اوثما< نيل ةو

 .دودتقي

 لب «ةمحرلا هذه اولبقي مل مهنإف نينمؤملا ريغ امأو

 4ر لوس نووي نزلو . مهترخآو مهايند اورسخف ءاهودر

 نمو «ةرخآلاو ايندلا يف «ٌيِلَأ ُباَدَع ره لعفلا وأ لوقلاب
 .همتاشو هيذؤم لتق متحتي هنأ ميلألا باذعلا

 نم مهنم ردص امم اوأربتيف ڪوش مک ولاي تودع
 هلوسرو كاوا .مهيلع اوضرت نأ مهتياغف 0 ةيذألا

 اًئيش مدقي ال نمؤملا نأل 4تيِنِمؤُم اا نإ وضرب ا
 اضر اومدق ثيح «مهناميإ ءافتنا ىلع اذه لدف . هبر اضر ىلع

 .هلوسرو هللا ريغ

 )١( ب : شماه نم ةدايز . . هنأشب :نيتخسنلا يف ()



 رشاعلا ءزحلا

 مي «هل ةقاشم و هلل ةداحم اذهو

 يف نوكي : "يأ *ٌماوُسرَو هلأ دواب نَم نأ اسلي ملال
 "0 هللا رماوأب نواهت نأب هلوس و هللا نع دعبم قشو

 . همراحم

 هلا ىلا كلت ا اخ ر ر ذل اک
 د للا

 . ””ههلاوحأ نم هللاب اًدايع ميحجلا باذع ىلع اولصحو
 8 ورد رو A < ل ع rg رد عد

OT 14)اَمي میت ةروس مِهَيْلَع لر نأ نوقم  
 68 ا

2 
 نيَلَو © تسرد ام 0 هللا تإ ارتش ا ي مولف يف

 دیار بَل لف تعلو شو اڪ اَمّنِإ ومی دلاس
 هر عر 84 اص جبع 31 2 و -. ر ر

 نإ "0 مرک ذدَ اورد ال ه نورم ع ےولوسرو
 ص ر 02 رعب
 4 تيرم واڪ تاب ٌةَفِأَط ٌبَِذَمن ہک َوَمياط نع فس

 رارسأ تنيب اهنأل «ةحضافلا» ىمست ةميركلا ةروسلا هذه تناك

 مهنمو امف .مهراتسأ تكتهو «نيقفانملا

 مهصاخشأ نيعي مل هنأ الإ .مهفاصوأ ركذيو «مهنمو
 : نيتدئاغل

 :لوقي هللا لاز

5 

 .هدابع ىلع رتسلا بحي هٌريَّتِس هللا نأ : امهادحإ

 نم فصولا كلذب فصتا نم ىلع مذلا نأ :ةيناثلاو

 ةياغ اوفاخ ىتح «بسنأو معأ فصولا ركذ ناكف .ةمايقلا

 و 2 2 3 5

 ضرم مهبول يف نو ٌنوُقِفَِمْل لي رَ نیل : ىلاعت هللا لاق
 لإ اف كيوتو ا 0 1 كتير ٌةئيدمْلا ىف َنُفِجْرمْلاَ

E 4001 3 

 5 ا چ ءانه لاق

 ىتح «مهرارسأ نيبتو «مهحضفتو مهربخت : يأ 4 ي

 . نيربتعملل ةربع اونوكيو «هدابعل ةينالع نوكت
 نم هيلع متنأ ام ىلع اورمتسا :يأ

 ىفو دقو ورد ا رَ هلأ تإ# ٠ ةيرخسلاو ءازهتسالا

 ءمهتحضفو مهتنيب يتلا ةروسلا هذه لزنأف «هدعوب ىلاعت

 کرانا تکو

 يفو نيملسملا يف نعطلا نم هولاق امع 4َا نيكول
 انئارق لثم انيأر ام» : كوبت ةوزغ يف مهنم ةفئاط لوقي «مهنيد

 بذكأو] اًئوطب بغرأ - هباحصأو ٍةكَي يبنلا نونعي - ءالؤه
 . كلذ وحنو را لآ

 SG هاا

 ال مالكب ملكتن يأ ثعلب بعلو ضو دك املا :نولوقيو هيلإ

 .بيعلاو نعطلا اندصق الو «هب انل دصق

 514-55 : تايآلا .ةءارب ةروس ريسفت -4 ۳۹۱

 ۱۹۷ 0 رااح
 ا اوسرو لاو كك و ضر كل ولات ودل

 ET ذاظس طل
 0 افاد دل تع ی

َ ©9 ميلا كَرِحْلا كَ )1
 ا 3 د

 وو 0
 رتن ير ناسي مكن روس هع ل راند

 - د 2 22

 9 تورد حام عينت هنأت تبا

 ویک ماب لم ثم هيما و 0 ور

 بعلو ضو ات ڪام وقل ظ
2r مو ع مع 

 0-5 © تورس تشك ءهلوْسَرَو

 ا 00 بالو د و ا
 ةباطظ تدفن EY ةو ل م تم ةا کیا حب
 اسرع حصر سا ظل لع م ا

 ُتَقِفَمْلاَو نوفل 6 تيرم اڪ تاب

 serd ج جرم م س چ

 ت ون يور ڪلا ت وُرُصأَ ي ِضَعَب مره ضع

 رتن یا ترشد فوز لا نع ْ

 ا ر توف یتلا مه تيقفَك ا
 ا ت 5 ص حصر هه

 | نرخ ا رانکلاوتلقفتملاو او تقفكملا
 ا

 حج وو ةا ص 2 وور يع سس سس
 ككل ميِقَمَْبأ هلئاوهدعلو هح ىهابف
 دهرا م ىف ھر

 و ا

 ا N و دواک نم

 و 2

 :- كلذ يف مهبذكو مهرذع مدع اًئيبم - ىلاعت هللا لاق

 J o نوزه رک ےولوسرو وزلی ابا وف :مهلا 4

 رنک هلوسرو ها اره الا ناف € کا دك ت مرک دم وفك

 ها ميظعت ىلع ينبم نيدلا لصأ نأل ا

 اذهل فانم كلذ نم ءيشب ءازهتسالاو ءهلسرو هنيد ميظعتو

 .ةضقانملا دشأ هل ضقانمو .لصألا

 . «قلاقملا هذهب نورذتعي لوسرلا ىلإ اوؤاج امل اذهلو

 رشک ولوُسَرَو واو وابا :هلوق ىلع مهديزي ال لوسزلاو
 4 کی ذنب ےک ھار لاو ںی

 مهرافغتساو مهتبوتل كَم ةَ نع فَ نإ :هلوقو
 مهنأ بيس يأ ا و معبم هاا فتو ھاو
 منهن اقنو رک قاع یی ر ١ واڪو

 اًصوصخ «ةريرس رسأ نم نأ ىلع ليلد تايآلا هذه يفو
 ءهلوسرو هتايآبو هب ءىزهتسيو «هنیدب اهيف ركمي يتلا ةريرسلا
 ةا دنا هام اساس عفو اهو ىلا هللا إف

 ني نقماط نم ةا )



 رشاعلا ءزجلا

 ةتباثلا هلوسر ةنس وأ هللا باتك نم ءيشب أزهتسا نم نأو

 وأ «لوسرلاب أزهتسا وأ «هصقنت وأ «كلذب رخس وأ «هنع

 «بنذ لك نم ةلوبقم ةبوتلا نأو «ميظعلا هللاب رفاك هنأ «هصقنت

 . اًميظع ناك نإو

 تورا ٍضْعَب نم مهُضَحَب ُتَِفَكُمْلاَو َنوُهِفَتمْلا ا (18071/)

 دورت رق ا َنوُصَِفَبَو فورعملا نع تونو

 تتسلم َنيقَِتَمْلا هلآ دو © َنوُكِسَتْلا مه مه َنيِقِفَمْلا ت

 رفد لا متلو هبت م ا تیک م کک
 ان رهشتب قيل ةرثفتللا» :ىلاعت لوقب قم باد
 مهضعب يّلوت يف اوكرتشاف .قافنلا يف اوكرتشا ل ( ضب
 . مهتيالو نم نينمؤملل عطق اذه يفو ءاضعب

 ريغص هنم جرخي ال يذلا ماعلا نيقفانملا فصو ركذ مث

 رفكلا وهو 4رب تروُيُمْأَي ا :لاقف ءريبك الو مهنم

 .نايصعلاو قوسفلاو

 قالخألاو .ناميالا رهو ؛ِفوُرَمَمْلا نع تيتو

 َنوُصِيفِيَوأ## ةنسحلا بادآلاو «ةحلاصلا لامعألاز..ةلضافلا

 . لخبلا مهفصوف «ناسحالا قرطو ءةقدصلا نع 4آ

 .هتمحر نم 4ْميِسَتَمط ايلف الإ هنوركذي الف 4هّلل سَ
 كردلا يف مهكرتي لب «ةنجلا مهلخدي الو ءريخل مهقفوي الف

 .نيدلخم اهيف نيدلاخ «رانلا نم لفسألا

 نأل «مهيف قسفلا رصح نوما مه َنيِقِفتَمْلا کو

 نم دشأ مهباذع نأ ليلدب «مهريغ قسف نم مظعأ مهقسف

 نيب اوناك ذإ «مهب اولتبا دق نينمؤملا نأو ءمهريغ باذع

0 

 أهي َنييِدَح مج ر دانكن تميم ةيملاو َنيَقِفنمْلا هلأ دعو#

 قفاملا عمج قف تالت تهل هلا متو قع
 يف مهعامتجال «كلذ يف دولخلاو ةنعللاو ءرانلا يف رافكلاو

 . هتايأب رفكلاو «هلوسرو هلل ةاداعملاو ءرفكلا ىلع ايندلا

 3 كس سا اڪ کی نم :E ا

 نكح كيت مسا ْمِهِتَل اوعتمَسساف اًددَلْوَ
 و ت el 2ع EE كل رو و
 وضاح ىَِل متضخو مهقبلخي مکی نم ترا ا
 م ا ر ر ورا سوچ 4 0

 مه تيل رَرِجآلاو اًيذلا يف مهلا تطيح كيتلزأ
ra37 يد + سي عا قع م  

 داعو چون رو هلق نم یز ا اي 1 o نورسينخلا

 2و 8 0 هد ر وعميد
 مهلسر هنأ رؤ تنم تحاور ماتا ووقو دومثو

 يشأ 106 كلو مهَسْظَي هلا داك اه تيل
 4 نومي

 ل ع «نيقفانملل اًرذحم ىلاعت لوقي
 ير ر

 مه رووقو دوم داو يو ْوَك## ةبذكملا ممألا نم مهلبق

 ٦۷-۷٠ :تايآلا «ةءارب ةروس ريسفت -9 ۳4۲

2 
 یاو ۱۹۸ خال

 و 2 0 دے 1 ص 009

 د : ذاك

 ْ کی 07 ُمُعَتمَتْسَأَ 04 اعات افاددلۇأو 0 4 0

 ا وا 1 4 2r مس

 ايندا يف مهََمَعأ ت حكيك 0 وضاح ی زا رو . مود سس و حد E ا مكس
2A 1 

 معبرا © وریا مشک 9
 | رو وو دوم نودا ڪو جونو ر ھل نم تیل 1

 ag ا زب

 مهنا ٍتكِْوُمْلاَو و تيم يحضر موا

 کلو ور اظل هلا ناڪ E لاب ور از

 شتي كمون ۇيىر ©) ترتيل اگ
 ظ رد ضان و دونما تا وتل |
 هيو لكلا تونو واصلا توم یقیو

2 

 ل

 5 تهوار او

A > ~2 

 هلآ م ھم رس كتلو ا لوسرو |

N 
  22راحيل هل 3

 ندع تج ها يو AE هب يط ن کسمو ام مف تیرا لخ رلهنالا

 ولا تم ناوضرو 50 EE ا

 . طول موق ىرق : يأ (ٍبَكْيمَ م ِبدَحْضْأَو
 حضاولا قحلاب :يأ «ِتتْيِبلِب مُهلَسُم َمُهَن مَا مهلكف

  Eو ءءايشألا ىت 7

 ةذللا هجو ىلع هومتلوانتف ءايندلا نم مكبيصنب : يأ مكقالخب

 يصاعم ىلع هب متنعتساو «هنم دارملا نع نيضرعم ‹«ةوهشلاو

 لعف امك لا مو للا

 متضخو : يأ 4 ارضا یک معضخوإ مكلبق نم نيذلا

 هذهف .قحلا هب اوضحدتل لطابلاب متلداجو ءروزلاو لطابلاب
 لطابلاب ضوخو «قالخلاب عاتمتسا .مهمولعو مهلامعأ ٠

 نم «مهلبق نم قحتسا ام كالهالاو ةبوقعلا نم اوقحتساف

 نب و ر ار 310 وا
 هللا ةعاط ىلع هب ةناعتسالا هجو ىلع هنإف ايندلا

 نيقيلا ىلإ لوصولا يهو «لسرلا مولع يهف مهمولع امأو
 ضاحدال .قحلاب ةلداجملاو «ةيلاعلا بلاطملا عيمج يف
 . لطابلا



 رشاعلا ءزحلا

HON 
 هتبوقع نم مهب عقوأ ذإ ْمُهَمِلْظل هلا ناك اإ : هلوق

 ىلع اوأرجت ثيح #َنوُمَِظَي مهس يشأ اك نكلو# عقوأ ام

 E ل

 وزا نیب رعب الو مسني تموملاو ىونيۇملاو 8 ۷ ۷1)

 گرا تيؤتر ءا توق ركنملا نع وهيو فورما
 ه ظيكح ریرَع هل نإ 3 00 يلو كس هللا توغو

 نرخ ٌرَمتَأْلا ای ني ٍتِصْؤْمْلاو نيوؤُمْلا هلأ دعو

 ڪا وللا ني ڈوشیر ت يک ِتَّنَج ف ةَ سَو ايف
 ءايلوأ مهضعب نيقفانملا نأ ركذ امل 4 يلا ولا وخ 6 0

 مهفصوو «ضعب ءايلوأ مهضعب نينمؤملا نأ ركذ ل

 : يأ * ُتَتِموُمْلاَو َنوُيِمْوَمْلاَو# :لاقف نيقفانملا هب فصو ام دضب
 «ةالاوملاو ةبحملا يف * ضب ايلا مصب # مهئانإو مهروكذ

 لكل عماج مسا وهو فورعملاب تواب # ةرصنلاو ءامتنالاو

 ءةحلاصلا لامعألاو «ةنسحلا دئاقعلا نم هنسح فرع ام

 مهسفنأ مهرمأ يف لخدي نم لوأو «ةلضافلا قالخألاو

 هضقانو فورعملا فلاخ ام لك :وهو ركنا ِنَع نومول

 .ةليذرلا قالخألاو «ةثيبخلا لامعألاو «ةلطابلا دئاقعلا نم

 رس نا نليقو#
 _ .ماودلا ىلع هلوسرو

 ا کوا

 ناسخ

 هللا ةعاطل نيمزالم نولازي ال يأ 7

 ولا رص

 وهف هتوق عمو ءرهاق يوق :يأ 4دي رع هنأ نإ
 ام ىلع دمحي يذلا هب قئاللا هعضوم ءيش لك عضي ءميكح

 . هب رمأو هقلخ

 :لاقف باوثلا نم مهل هللا دعأ ام ركذ مث

 ر ٌردهتألا اَ ني ىرج بج تومار تزل ها دعو

 نم يرجت «حرتو ىذأ لك نم ةيلاخ « حرفو ميعن لكل ةعماج

 ةيورملا 0 ان ءاهرودو 6 اا

 . ىلاعت هللا الإ

 ف بَ َنِكَسَو# الرج اهنع نوغبي ال ایف یل
 «نيقتملا هللا دابعل تدعأو تنّسحو تفرخز دق ند ت

 تالآ نم تعمجو «اهليقمو اهلزنم باطو ءاهآرم باط دق

 ىلاعت هللا نإ ىتح «نونمتملا هقوف ىنمتي ال ام ةيلاعلا نكاسملا

 نم اهرهاظ ىري «نسحلاو ءافصلا ةياغ يف اًقرغ مهل دعأ دق

 . اهرهاظ نم اهنطابو ءاهنطاب
 « سوفنلا اهيلإ نكست نأب قيقح ىتلا ةقينألا نكاسملا هذهف

 تانج يف اهنأل «حاورألا اهل قاتشتو «بولقلا اهيلإ عزنتو

Af 4- ۷١-۷٤ :تايآلا «ةءارب ةروس ريسفت 

 . اهنم نولوحتي الو ءاهنع نونعظي ال ةماقإ : يأ «ندع

 امم 4ك ةنجلا لهأ ىلع هلحي هنأ تي ٌتوْضِرَول

 ءمهبر ةيؤرب الإ بطي مل مهميعت نإف .ميعنلا نم هيف مه
 ةياهنلاو ءنودباعلا اهّمأ يتلا ةياغلا هنألو .مهيلع هناوضرو

 تاومسلاو ضرألا بر اضِرَف «نوبحملا اهوحن ىعس يتلا
 ١ فالحل معن فا

 «بولطم لك ىلع اولصح ثيح # ميلا ُدْوَمْلا وه كلذ
 عيمج مهنم تباطو تنسحو «روذحم لك مهنع ىفتناو

 .هدوجب مهعم انلعجي نأ هللا لأسنف ءرومألا

 ظلغأو َنِقِفَتمْلاَو ٌرادُكحْلا دهب يلا ايا 0074 007)

 ارق ام هلي ترک و ولا نشر مج قنوات ع
 اي اذ ا و د2: ايكو رتكلا نك اق ذل
 1 ارح كي اووي نک ولصق ن مورو ها مهدت نأ ا

 و لا ايدا ىف اًميِلَأ ابدع هما ُمْيَيِدَمي اولو نإ

 لَك هيبنل ىلاعت لوقي 4 ٍريِص الر و نِي ٍضَرَذْل
 تودو 221

 ةظلغلاو ا يف غلاب : يأ *َنِتْفَتِمْلاَو ٌرادكللا دھلج

 . مهيلع ةظلغلا لاحلا تضتقا ثيح مهيلع

 ةجحلاب داهجلاو «ديلاب داهجلا هيف لخدي داهجلا اذهو

 «ناسللاو «ديلاب دهاجيف ةبراحملاب مهنم زراب نمف «ناسللاو

 .نايبلاو .فيسلاو

 دهاجي هنإف ءدهع وأ ةمذب «مالسالل اًنعذم ناك نمو

 ءىواسمو «مالسالا نساحم هل نيبيو «ناهربلاو ةجحلاب
 Ee ءرفكلاو كرشلا

 يذلا مهرقم :يأ 4 َمَئَهَج َمُهنَوأَم ام .ةرخآلا يف امأ ول

 . © ٌررِصَتْلا شيول اهنم نوج رخي ال

 اذإ :يأ #رْثْكْلا َهَمِِك ْأوْلاَك َدَقَلَو اولا ام وماي توفيت ل
 «لذألا اهنم زعألا نجرخيل» :مهنم لاق نم لوقك لوق اولاق
 ءازهتسالا يف «دحاولا دعب دحاولا هب ملكتي يذلا مالكلاو

 . لوسرلابو «نيدلاب

 هيلإ اوءاج كلذ نم ءيش هغلب دق يي يبنلا نأ مهغلب اذإف

 .اولاق ام هاب نوفلحي

 دعب اررَمَكَو رفکلا َهَمِ ل
 مهجرخأ هنأ هرهاظ ناك نإو - قباسلا مهمالسإف . # هرس

 مهلخديو «مهمالسإ ضقني ريخألا مهمالكف - رفكلا و

 . رفكلاب
 هللا لوسرب كتفلاب اومه نيح كلذو #ًاوْناََي ر امي اوهر ¥ 0 -



 الم-اله :تايآلا «ةءارب ةروس ريسفت -9 ۳44 رشاعلا ءزجلا

 RES ۱1۹4 غا x مهدصي نم رمأف ءمهأبن هيلع هللا صقف .كوبت ةوزغ ىف د
 مرع لغو نيَو رافڪلا د هج بلا اا . مهدصق نع ا رد در م f E ذأ

 هاب فِ 4 صلال مومو E 4ول م2 روپ م ےو 5 ي هللا لوسر نم اوباعو #اومَقت ام مهنأ لاحلا
 ءارقف اوناك نأ دعب بلص نم مسو ها مهنتعأ نأ اإل

 اًببس ناك نمب اونيهتسي نأ «ءايشألا بجعأ نم اذهو . نيزوعم

 عمتجاف !؟هولجيو هب اونمؤيو هومظعي نأ الإ مهيلع هقح لهو
 .ةيناسنالا ةءورملا يعادو ينيدلا يعادلا

 كي اوبو ناك :لاقف ةبوتلا مهيلع ضرع مث
 .ةرخآلاو ايندلا ةداعسل لصأ ةبوتلا

 ىف اًميلأ ادع هلأ مبدعي ةبانالاو ةبوتلا نع أولو نإو#
 نزحلاو «مغلاو مهلا نم مهلاني امب ايندلا يف «ِةَرآْلاَو ايدل

 ىلع مهلوصح مدعو «هيبن زازعإو «هنيدل هللا ةرصن ىلع

 .ريعسلا باذع يف ةرخآلا يفو «مهبولطم

 مهل لصحيو .مهرومأ ىلوتي لَو نم م ٍضَرَأْلا يف ر امو

 اوعطقنا اذإو «هوركملا مهنع عفدي ی لو «بولطملا

 ءاقشلاو «نارسخلاو رشلا فانصأ مف *ف «ىلاعت هللا ةيالو نم

 .نامرحلاو

(VA-—V 9)لصف نم التاء تو هللا دهلع ّنَك ميمو  
 1710 e دج الس ع ريل". دع دج نع ليال

 هه أَي ءوْلَصضَص ني مهنا اتم © يحلل نم َّنن لو نقدصنل
 رور ا

 ر ابي رهنوتلب مريب َلِ بوف يف اقام ْمُهبِقْعَأَف © َتوُضِرَُم مشو اولو

 هلأ كرأ اَ لا ه توز اوناك ميو ُهوُدَعَو ام هللا اوفا

 نمو :يأ بويشلا مل هلأ أو ْءُهسَوْجَنَو ْرْهَرِي ْمَلْعَي
 نم انتا ٌنِيَل## هقاثيمو هدهع هللا ىطعأ نم نيقفانملا ءالؤه
 َنِم كتلو فدل اهعسوو انل اهطسبف ايندلا نم هلص

 ىلع نيعنو .فيضلا يرقنو «محرلا لصنف 00
 .ةحلاصلا ةنسحلا لاعفألا لعفنو «قحلا بئ

EE 
 ريغ :يأ تورم مسول دايقنالاو ةعاطلا نع أولو

 ريخلا ىلإ نيتفتلم .
 يف اقام دامن مفعل e هيلع هللا اودهاع امب اوفي مل املف

SSی ور ا  

25000 
 «كلذب يفي ال مث ءاذكو اذك نلعفيل «ينالفلا هدوصقم لصح

a 1 
 ثيدحلا يف ي يبنلا لاق دقو

 : ثالث قفانملا

 نأل 4

 دعو اذإو ٠ «ردغ E اذإو «بذك ثدح اذإ

 ٠ ٌرِهِيلْساْسبأورْفَكَوِرْثْكْل مک اوات قلو اول اقام
 ج

NS A ANITA Î 2 < 

 ا ا و ا ر 3l عب ور

 سأل انار ااا فايا اباد

 هلا د هلع نم مهَنِمَو # 9€ رنا لو نم

Sa 
 ر 2 ^

 َوُضِرْعُم واول وتو هيأ حب ء واصف نمم هند

 لب تمم ها م

 :1ونقدَصنَل إضف نِم انتا
 مس ر
 ا اًملف

 ل ا ميو فاتت 7

 | اليو © تذکار امرود عراه
 , roll s3ا و ري 0

 . ا كاد ردوو شريم تي ہا را

 نم تيِعّوطم اوزما 9 بويع ظ

 © چارا 3 َنيِنِمْؤَمْل
 ١ دوی تیا تکا ف

 .«فلخأ

 نم هللا هاطعأ نشل «هدهاعو هللا دعو يذلا قفانملا اذهف

 «بذكف ثدح «نيحلاصلا نم ننوكيلو نقدصيل «هلضف
 . فلخأف دعوو ءردغف دهاعو

 اناس أ :هلوقب عينصلا اذه مهنم ردص نم دعوت اذهلو

 بويل مل هلآ كو هوجو زهري ملكي هلل تأ
 «ىلاعت هللا اهملعي يتلا لامعألا نم اولمع ام ىلع مهيزاجيسو

 «اةبلعث» :هل لاقي نيقفانملا نم لجر يف تلزن تايآلا هذهو

 ءهلضف نم هيطعي نأ «هل هللا وعدي نأ هلأسو يب يبنلا ىلإ ءاج

 «بئاونلا ىلع نيعيو «محرلا لصيو «نقدصتيل هاطع

 جرخ ىتح ىمانتت لزت ملف «منغ هل ناكف دي يبنلا هل اعدف

 ءسمخلا تاولصلا ضعب الإ رضحي ال ناكف «ةنيدملا نع اهب

 دعبأف ترثك مث «ةعمجلا ةالص الإ رضحي ال ناكف «دعبأ مث

 .ةعامج الو ةعمج رضحي ال ناكف ءاهب

 تاقدصلا ذخأي نم ثعبف ءهلاحب ربخأف جيب ىبنلا هدقفف

 لعلام رسال | ةدهتام لاقت فلعل ىلع ا ررمف « اهلك نم

 كلذب اوربخأف ءاوؤاج ءمهطعي مل املف .ةيزجلا تخأ الإ

 أ نإ هنأو



 رشاعلا ءزجلا

 اًنالث «ةبلعث حيو اي ةبلعث حيو اي» :لاقف ايب يبنلا
 هلهأ ضعب اهب بهذ «هلاثمأ يفو هيف ةيآلا هذه تلزن املف

 اهب ءاج مث ويي يبنلا اهلبقي ملف .هتاكزب ءاجف ءاهايإ هغلبف

 يبأ دعب اهب ءاج مث ءاهلبقي ملف يب يبنلا ةافو دعب ركب يبأل
 . ""نامثع نمز يف كله هنإ :لاقيف ءاهلبقي ملف رمع ىلإ ركب

 فن رمل نم عطل توري تيّلأ» (۸۰۷۹)
 ا ع A مدل وي ال بلاو ِتَفَدَصلَ

 رفقا نإ مف رفتم ال نأ خخ نفسا ةه اف لص عني
 .هلوسرو واي اورقڪ مپ تا وک ها رو یک 42 ديني 3ك

 يزاخم نم اًضيأ اذهو *َنيِقِسَمْلا َمَوَمْلا ىوبي ا هلو
 رومأ نم اًئيش نوعدي ال - هللا مهحبق - اوناكف «نيقفانملا

 اًيغب اونعطو اولاق الإ ءالاقم مهل نوري نيملسملاو مالسإلا

 نوملسملا رداب «ةقدصلا ىلع هلوسرو هللا تح املف .اًناودعو

 مهنم «هلاح بسح ىلع لك «مهلاومأ نم اولذبو «كلذ ىلإ

 هدصق نأب «مهنم رثكملا نوزمليف ءلقملا مهنمو ءرثكملا

 نع ينغ هللا نإ :ريقفلا لقملل اولاقو ءةعمسلاو ءايرلا هتقفنب

 : يأ روم ترّلا# : ىلاعت هللا لزنأف

 ١ نع نِعْمَ نونعطيو نوبيعي

 ءاذه ةقدص

 تّ ف يوما
 .ءايرلاو رخفلا مهدصق «نوءارم :نولوقيف

 ام نوجرخیف 4 رھ دھج 3 نودع ل ندا نوزملي هوو

 . 4 ميني حسف مهتاقدص نع ينغ هللا :نولوقيو اوعاطتسا
 الع مو منم هلا س نأب مهعينص ىلع هللا مهلباقف
 . ريذاحم ةدع نيب اذه مهمالك يف اوعمج مهنإف م

 اودجي نأ ىلع مهصرحو «نينمؤملا لاوحأل مهعبتت : اهنم

 َميِنَم نأ نبي لأ تإ :لوقي هللاو .مهيف هنولوقي اّلاقم
 0 ا

 2 أ بدع يح انماء ےیل ىف ُهَمِحَتل 3

 «ىلاعت هللاب رفك «مهناميإ لجأل نينمؤملاب مهنعط : اهنمو

 .نيدلل ضغبو

 رومأ يف بونذلا رئابك نم وه لب «مرحم زمللا نأ :اهنمو
 .حبقأو حبقأف «ةعاطلا رمأ يف زمللا امأو ءايندلا

 «ريخلا لاصخ نم ةلصخب عوطتو هللا عاطأ نم نأ :اهنمو

 ءالؤهو «هلمع ىلع هطيشنتو هتناعإ [وه] يغبني يذلا نإف

 لغ فرباعو یک ارادا هلو ودعت

 طلغ «ءارم هنأب اًريثك الام قفنأ نم ىلع مهمكح نأ : اهنمو

 نم ربكأ رش ٌّيأو «نظلاب مجرو «بيغلا ىلع مكحو «شحاف
 !؟اذه

 نع ينغ هللا) : ةليلقلا ةقدصلا بحاصل مهلوق نأ :اهنمو

 ةقدص نع ينغ هللا نإف «لطاب هدوصقم مالك .(اذه ةقدص

 مل :تايآلا .ةءارب ةروس ريسفت -4 4°

 تاومسلا لهأ نع ينغو لب ءريثكلاو ليلقلاب قدصتملا

 - هللاف . هيلإ نورقتفم مه امب دابعلا رمأ ىلاعت هنكلو «ضرألاو

 ورد لام َلَمْفَي مف هيلإ ءارقف مهف - مهنع اًينغ ناك نإو
 رهاظ وه ام ريخلا نع طيبثتلا نم لوقلا اذه يفو . هَ بح
 باذع مهلو ۰ مهنم هللا رخس نأ مهؤازج ناك اذهلو رب

 :ميلآ

 4 نيس مش رفغت نإ جل رفع ال وأ خط رفع سا #

 . اهل موهفم الف الإو «ةغلابملا هجو ىلع

 اوسو : مرضا 01 و لاا لا َرْفْثي ا 4 نلق##

 مت ر دس رع نأ مه رفع ريَ مل مآ مهل ت ا وع

 اوردك اڀ كليو : لاقف مهل هللا ةرفغمل عناملا ببسلا ركذ

 ر ا

 ماد ام لمعلا الو رافغتسالا هعفني ال رفاكلاو «#ِّةِلوُسَرَو هاب

 . اًرفاك

 مهل قسفلا راص نيذلا : يأ يقتل مثلآ ىري ال از
 ءالدب هب نوغبي الو هاوس هيلع نوراتخي ال ثيحب ءافصو
 ال نأب .ىلاعت هللا مهبقاعيف «هنودريف .حضاولا قحلا مهيتأي

 . كلذ دعب هل مهقفوي

E ۸۱)أرهيكم ونا لوس فخ مِدَممَمي مم ٍدَعْتَمِب نوفلحمْلا  

 3 لك رمل يف اوف ا ااو هَل ليس يف شاو اب اوده نأ
 سرر ر س سر خل یک ع هس رح ير ر ويدل هو اچ رفا
 دشا منهج ارج رش ا

 هلأ َكلَعَجَي ناف © نویی أوناك اَمب اودس مو ٍةَفيأَط لل

 تير E SI أ لك عل
 حجبت اًئيبم ىلاعت لوقي نیلا مم أوُدعَفَأَم ورم وأ دوعقلاب

 مدع ىلع لادلا «كلذب مهتالابم مدعو مهفلختب نيقفانملا

 .ناميالا ىلع رفكلا رايتخاو .ناميالا

 دئاز ردق اذهو 4َا لوُسَر فخ ْمِهِدَمْمَمي َتََسَمْلا حر
 لعفب اضر ةدايزو «مّرحم فلخت اذه نإف .فلختلا درجم ىلع

 .هب حجبتو «ةيصعملا

 اذهو لأ ليس يف يشار ْمِهَرََأِب اوده نأ رهو
 ىلع اونزح - رذعل ولو - اوفلخت اذإ نيذلا نينمؤملا فالخب

 لهأ ةذباهج اهفّعض دقو «نيرسفملا نم ريثك اهركذ هذه ةبلعث ةصق )١(

 نباو «يقارعلاو .يمثيهلاو «يبطرقلاو «يقهيبل
 اهدانسإ يف نأ اونيبو -٠ هللا مهمحر - مهريغو يوانملاو يطويسل ااو رجح

 مساقلاو .ةعافر نب ناعم : اهتاور نم نأ امك .فيعض وهو .ديزي نب يلع

 اهنتم ةهج نم اهفيعضت مزح نبا ركذو «نافيعض امهو نمحرلا دبع نب

 عمجمو .ةبلعث ةمجرت :ةباصالاو )۲١۸/١١(. :ىلحملا رظني .اًضيأ

 )٤/ ريدقلا ضيفو 5١١(: /۸) نآرقلا ماكحأل عماجلاو ء(۳۲/۷) دئاوزلا
 جيرختو )١5١( يطويسلل لوقنلا بابلو .(۸/۳) يرابلا حتفو “۷

 .(۳۳۸/۳ يقارعلل ءايحالا

 او ءمزح نياك ثيدحلا



 رشاعلا ءزجلا

 مهلاومأب اودهاجي نأ نوبحيو «فسألا ةياغ اوفسأتو مهفلخت
 املو «ناميالا نم مهبولق يف امل .هللا ليبس يف مهسفنأو
 . هنانتماو هربو هناسحإو هللا لضف نم نوجري

 : اولاق : يأ را يف اوين ال نوقفانملا :يأ أوال
 ةيضقنم ةريصق ةحار اومدقف ءرحلا ببسب انيلع ةقشم ريفنلا نإ

 . ةماتلا ةيدبألا ةحارلا ىلع

 ("”ركبلا هبهذيو «لالظلا هنم يقي يذلا رحلا نم
 را ر ر رداع 1 ينل ةيدعلا ردنا لاك ال6
 . ةيماحلا

 ا و رح ا ی ا لی لاف الو
 ةفيفخلا ةقشملا نم اورف املو 0

 .ةمئادلا ةديدشلا ةقشملا ىلإ ءةيضقنملا

 سو ا ميس ساحل
 اهبعلب اوهليو ءاهتاذلب اوحرفيو ءةيضقنملا رادلا هذه يف
 RES سکی اواک امي ءازج# ميلأ باذع يف اًريثك نوكبيسف

 . مهبر رماوأل دايقنالا مدعو .قافنلاو رفكلا

 نم اوفلخت نيذلا مهو مَنَ ٍةَمِبَط لإ هلأ َكَمَجَي نإ
 58 لود .مهفلخت ىلع اونزحي ملو «رذع ريغ
 نل ةبوقع مهل و .ةلوهسلا اوأر اذإ «ةوزغلا هذه ريغل
 . مكنع هللا ينغيسف ا نو ادب ىعم اجر

 اذهو *َنِفِلتْلأ ا وع وأ دوعشلا رتب کا

 وا 4ب اووي 2آ اگ شرا ہدف لمنو : ىلاعت لاق امك

 زاهتنا دنع هب رومأملا نع فلختملا لقاثتملا نإف رَ
 ال ةصرفلا

 ءالؤه نأ نيملسملا دنع ررقت اذإ هنإف .مهل ريزعت اًضيأ هيفو

 كلذ ناك «مهتيصعمل داهجلا ىلإ جورخلا نم نيعونمملا نم
 a اعو « مهل اًخيِبوت

 آے رر ورع
(A)م د ورق لع مق الو 24 تاع مهني دس 355 لص الوو  

 اورذحو

 . هنيبو هنيب لاحيو «كلذ دعب هل قفوي

 لص الو : ىلاعت لوقي *َنوُفِسنَف مهو اَوناَمَو -هلوُسَرَو های اورفک
 © مس رر هوم

 دعب ورق قع مَ الوإ# نيقفانملا نم كاذبا تام مب د ع

 هنم ةعافش مهروبق ىلع هفوقوو هتالص نإف ءهل وعدتل نفدلا

 بةفاقبلا هن حت ا قوام
 ناك نمو توقف شو امو -هلوُسَرَو لاب ورك و

 كلذ يفو «نيعفاشلا ةعافش هعفنت امف «كلذ ىلع تامو اًرفاك

 رفكلا هنم ملع نم لك اذكهو «مهل لاكنو رجزو «مهريغل ةربع

 .هيلع ىلصي ال هنإف .قافنلاو
 «نينمؤملا ىلع ةالصلا ةيعورشم ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 لعفي يَ يبنلا ناك امك «مهل ءاعدلل مهروبق دنع فوقولاو
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 اوج ر نل لقف جورخلل ودنا منت
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 سا
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 دس rg > رفع

 ةر ناعبس

 و 2 2 5
 لوُسَرَو هلأ اورفک مم هربذ

 فلاح هع 38
 رور لو

 | مهبعي نادل مش دوو مشوا كبش
 ا ر چ ب ا و وچ la ا 9

 Efo ڪس از ا :
 E اساس سم هو <$ ر 7
 كندعتساوإ اوسر عم اود هجو عللي أوُسِماء نأ ةروس 0

 © َنيِدمْلاََم نكتاتردا لاکو مهتم ِلوطل اوو

 هنأ ىلع لدي «نيقفانملاب ىهنلا دييقت نإف «نينمؤملا ىف كلذ

 .نينمؤملا يف اًررقتم ناك دق

 اي معي نأ هلأ ديرب ام ْمُهَدَلْوأَو فوم و (02)
 امب رتغت ال :يأ دوري مه هش قر ايلا ف
 كلذ سيلف .دالوألاو لاومألا نم ايندلا يف هللا تاعا

 E ا

 «اهليصحت يف نوبعتيف كايد يف ابي ميد نأ هه رب امف

 ر 5-7

 | توقيف مهواون دل

 م ا

 . اهب نوؤنهتي الو ءاهلاوز نم نوفاخيو

 نع مهيهلتو ءاهيف قاشملاو دئادشلا نوناعي نولازي ال لب
 ْمُهَو مسا هرو ايندلا نم اولقتني ىتح «ةرخآلا رادلاو هللا
 اهب مهبولقو اوتامف «ءيش لك نع اهبح مهبلس دق نورك

A 
 ولوسر مم اودهلجو ولاي اوما نارو ترا ا لرو (۸۷ ىح)

 a برملا مم نک رد أ E وأ َكَتَدْدَتْسَ

 لوقي توهم ال رهف ولف لع َعيظَو فلاحا مَ ا

TT 



 رشاعلا ءزجلا

 و و
 e تلزنأ امك SL ا مهيف رثؤت ډل اهنأو

 ال نيذلا لاومألاو ىنغلا يلوأ : ينعي 4 دهني لَّا أولو
 هللا 0 الفأ ۰ نینبو لاومأب هللا مهدمأ دقو ءمهل

 «هرمأ مهيلع لهسو «مهيلع هبجوأ امب نوموقيو «هنودمحيو

 نرد اوَلاَمَو» دوعقلا يف ناذئتسالاو لساكتلا الإ اوبأ نكلو

 . دلا مم كك
 اوضر فيك «ٍفيلاوكْلا مم وكم كأي أوُشَرإل : یلاعت لاق

 له «داهجلا نع تافلختملا ءاسنلا عم اونوكي نأ مهسفنأل

 الف مهبولق ىلع هللا عبط مأ ؟كلذ ىلع مهلد لقع وأ هقف مهعم

 ؟حالفلاو ريخلا هيف ام لعفل ةدارإ اهيف نوكي الو ءريخلا يعت

 اوضري مل «هقفلا ةقيقح اوهقف ولف «مهحلاصم نوهقفي ال مهف

 ل

 اودي عم اوما ذلو  لوُسَرلا نکو )۸۹ ىح)

 هلا هه كراو تالا و و يوما
 ا كلذ و ی ا و عع ج م هنآ دع

 فاهجلا نع نوقفاتملا ءالوخ فلخت اذإ ىلاعت لوقي لأ

 مهصتخا هقلخ نم صاوخو دابع هللو «مهنع ينغيس هللاف

 يع دمحم وسلا 7 ع ءرمألا اذهب نوموقي «هلضفب

 نيلقاثتم ريغ 4ها ْرَِوَمأب وده ممم أوما لاو
 ا كيور .نورشبتسم نوحرف مه لب «نيلسك الو

 «نوحلفملا م كيتو ةرخآلاو ايندلا يف ةريثكلا تدل

 .بئاغرلا لمكأو «بلاطملا ىلعأب اورفظ نيذلا

 لا ل ل
 هنيد رسخو ههيف اوبغر امب بغرب مل نمل ايف 4مل دل
 ال وأ وب ماء لق :ىلاعت هلوق ريظن اذهو ع هايندو
 5 534 سمج مم مو م كم و
 نادال نور مع OE ذإ ةءولش نم ملعلا اونوأ نيذلا نإ اونم

 ا وسي او

 رر

 دعقو م د دوم بالا ترم َنوُرْذَعَمْلا او (۹۳-۹۰)
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 چا
 دوو رو مرر

 | ا
 ةا ا

 ۱ ل ا
 2 EK ر 2 ه ا

 مو لاول عم د نأ اوضر

 زمان ےیل يلا يكل © رقما ٠
 ت

E E 

 || یر ٍتنَج مك ا دعآ © َن وحلفملا مف مه كلو !

 2 و

 ازا يديك هلا هين
 ودك ادو دول بارا آم ةو نتلا |

  5 a TSيَ 0 رج وک 2م م 1

e | بيِصّيَس.هلوسرو هللا 

 نع نع ا نزع اسلا ا

 الو ءاكعملا لع ©

 | صحح وع هيرو د € 4 |

 ا 5 a <2 ين ی یھ

 ا 2 يع ود EF 0 هک عع

 عمدا نم صيت م هغو اولو و ا ٠
 دام ع

 لل سلمت © قفا وشال
 2 راش اننا قناه رن تو < رر

Em 
 مولف لع هلآ َعبطو فلاحا َمَم اوي ناپ أوُضَر ایا مهو

 نال رم ةوردعملا م : ىلاعت لوقي * 4 نوملعي ل هَ

 يف مهنم اورصقو ءاونواهت نيذلا ءاج :يأ . 4 3

 يف نيلابم ريغ «داهجلا كرت يف مهل نذؤي نأ لجأل جورخلا

 نم مهعم ام ببسب مهنايتإو «مهئايح مدعو مهئافجل راذتعالا
 ش .فيعضلا ناميالا

 اوكرتو اودعقف ءمهنم هلوسرو هللا اوبذك نيذلا امأو

 : يأ ؛َنوُرْدَعَمْلا# :هلوق ىنعم نأ لمتحيو «ةيلكلاب راذتعالا

 نأ هتداع نمو «مهرذعيل يَ لوسرلا ىلإ اوتأ ءرذع مهل نيذلا

0 0 
 ءناميإالا مهاوعد ايدك يلا َدَمكَر

 :هلوقب مهدعوت مث ع "ل

 .ةرخآلاو ايندلا يف # نر نم اوردكح يآ ثيِصْيَس#

 يف روذعم مسق «نيمسق ىلع اوناكو «نيرذتعملا ركذ امل
 :هلوقب كلذ ركذ «روذعم ريغ مسقو ءعرشلا

 ةوق ال نيذلا مرار مهنادبأ يف «ءاكعّصلأ لع سلو

 لماش اذهو ْئَضَرَمْلا لع الو# .لاتقلاو جورخلا ىلع مهل

 يف 4 ٌملوُسَرَو هَل



 رشاعلا ءزجلا

 ىلع هعم هبحاص ردقي ال “يذلا ضرملا عاونأ عيمجل

 ءىمحو «ىمعو «جرع نم «داهجلاو جورخلا
 . كلذ ريغو «جلافلاو «بنجلا

 نودجي ال :يأ 4ترئِفُم ام توم ال تأ لع لوو
 مهيلع سيل ءالؤهف . مهرفس يف اهب نوغلبتي ةلحار الو ءاّداز

 يقداص اونوكي نأب ءهلوسرو هلل اوحصني نأ طرشب «جرح

 اوردق ول مهنأ .مهمزعو مهتين نم نوكي نأو «ناميإلا

 بيغرتلاو ثحلا نم هيلع نوردقي ام اولعفي نأو ءاودهاجل

 تاجا تو

 نين ةرك لهف ونقل نك بيش حان)
 قوقحو هللا قوقح نم مهيلع اميف مهناسحإب - مهنإف « ةعبت هيف

 اميف دبعلا نسحأ اذإو .مهيلع موللا هجوت اوطقسأ - دابعلا

 هيلع ردقي ال ام هنع طقس «هيلع ردقي

 ىلع نسحأ نم نأ :ىهو ةدعاق ىلع ةيآلا هذهب لدتسيو

 ىلع بترت مث ؛كلذ وحنو .هلام يف وأ "ال هسفن] يف ؛هريغ
 ليبس الو «نسحم هنأل نماض ريغ هنأ «فلت د وأ صقن هناسحإ

 وهو - نسحملا ريغ نأ ىلع لدي هنأ امك «نينسحملا ىلع

 .نامضلا هيلع نأ .طرفملاك - ءيسملا

 نع افع «هتمحرو هترفغم نم مَ رفع هلاو#
 . نيلعافلا نيرداقلا باوث ةمزاجلا مهتينب مهباثأو .نيزجاعلا

 E درا ام م اَذِإ ترق لع الو

 اولو هيل مڪه ام دا م اًرذتعم مهل ( ك ايش

 مهنإف 4تر ام اوج الآ ارح عمّدلأ ني صيت رهت
 نزحلا نم مهنم ردص دقو مهسفنأل نولذاب «نوزجاع

 . مهنع هللا هركذ ام ءةقشملاو

 داع «مهنع جرحلا طقس اذإو .مهيلع جرح ال ءالؤهف

 ةمزاجلا هتينب نرتقاو ءريخلا ىون نم نأ وهو ءهلصأ ىلإ رمألا

 لعافلا ةلزنم لزني هنإف ءردقي مل مث «هيلع ردقي اميف ٌيَْعَس
 . ماتلا

 كونذأتسي "”نيذلا لوانتي موللاو هجوتي '؛ # ُلِيبَسلَأ امو

 لوين رذع ال جورخلا ىلع نورداق ءاينغأ مهو

 هك لار مم اوي أب مهنيد نمو مهسفنأل «ًاوضر#

 .مهوحنو لافطألاو ءاسنلاك

 مهبولق ىلع عبط هللا نأل «لاحلا هذهب اوضر امنإ (وإل
 مهحلاصمب نوسحي الو «ريخ اهلخدي الف ءاهيلع متخ :يأ
 ESS # نوملعي ال رهف# ةيويندلاو ةينيدلا

 نأ ورز ال لث مل مشَعَجَي ان مکا روعي (45-44)
 ةأوشرو دمع هنآ كريو راسخ ني هللا التت دک كحل نو

 914-45 :تايآلا ةءارب ةروس ريسفت -4 ۳4۸

 ا 5 عع 1 دع 2ع

 مع اوطرغتل ا 57 ا ا 4 "1 رت - ل
 0 7 مركس 2 ور ء۶ رار ر وور رع اب

 واڪ امي ءاَرَِج منهج مهواَمَو 10 ا ع اصر
 ےک یو و e 0 يم م يارس ر عب

 تن متع ارت نه مِنَ اوسر ڪل نوی © سکی

ai 

 نيقفانملا فّلخت ركذ امل #َِقِسَمْل موقلا

 کک
 نع ئَضْرَي ال هَ

 َنوُرْدَتَحَي لس مهنأ ربخأ مهل رذع ال مهنأو «ءاينغألا

 . مكتازغ نم 4مل مج
 مكقدصن نل : يأ كك نير كل اردت الط مهل 4

 0 اذتعا يف

 ا نم 25 نا 8

 راذتعالل

 ىلعأ وه يذلا هللا ربخ فلاخي اميف نيقداص ا

 .قدصلا بت
 ر
 1 یریسو #

 قبي ملف .هليق يف قداصلا وهو ڪا

 « مهنع هللا ربخأ ام فالخب نورذتعي مهنأل «ةدئاف

 وه لمعلا نأل ءايندلا يف #ةلوسرو ا رب لے رے

 اهيف ةلالد الف لاوقألا درجم امأو .بذكلا نم قدصلا نازيم

 . كلذ نم ءيش ىلع
 ىفخت ال يذلا 4دو ٍبْيَمْلأ ريع لإ توذر مل

 ءرشو ريخ نم 4وم امي مگا ةيفاخ هيلع

 . ةّرذ لاقثم مكملظي نأ ريغ نم «هلضفب وأ هلدعب مكيزاجيو

 هلوق لبقي امإ : تالاح ثالث هل بنذملا ءيسملا نأ ملعاو

 «بنذي مل هنأك ىقبي ثيحب «هنع ىفعيو ءاًنطابو اًرهاظ هرذعو

 مهرذع نأ «نيقفانملا قح يف انه ةروكذملا يه ةلاحلا هذهف]

 مهلامعأو ةثيبخلا مهلاوحأ تررقت دق هنأو «لوبقم ريغ

 ىلع يلعفلا ريزعتلاو ةبوقعلاب اوبقاعي نأ امإو ٠ ““ةثيسلا
 ةبوقعلاب اولعف امب اولباقي الو «مهنع ضرعي نأ امإو «مهبنذ
 قح يف اهب هللا رمأ يتلا يه ةثلاثلا لاحلا هذهو .ةيلعفلا

 ن 7 4

 مهبل ٌدّمََبَنأ Ey لاق اذهلو «نيقفانملا

 مهودلجت الو «مهوخبوت ال : يأ «مْهَنَع أسرعت منع اوضرعتل

 لهأب اوسيل «ءاثبخ رذق مهنإ : يأ حر َمُبَّنِإ . مهولتقت وأ
 «وإ# مهيف اًديفم ةبوقعلاو خيبوتلا سيلو «مهب ىلابي نأل

 . نوي يڪي واڪ اپ ارج # منهج ةبوقع مهيفكت

 اذه اًضيأ مهلو : يأ 4 بع اا كسلا ت رق

 نأ نوبحي لب «ضارعالا درجم ريغ .مكنم رخآلا دصقملا

 اًئيش اولعف ام مهنأك «مهنع اوضرت

 موللاو : ب يف (
 بوطشم «نيتخسنلا

 - لمت

 )١( .ب :شماه نم ةدايز (5) .يتلا : نيتخسنلا يف )5

 ىف دوجوم نيتفوقعملا نيب ام (4) .نيذلا ىلع دكأتي

 ىلإ جاتحي قاشلاو .عوبطملا نم فذح دقو «رياغم طخب ب يف

 ملعأ هللاو -.



 رشع يداحلا ءزجلا

 *َنِقِسْفْلَا ِرَوَمْلا نع َضْرَي ال هلآ ترد ع اَوَصْرَك نیت
 مل نم نع اوضرت نأ - نونمؤملا اهيأ - مكل يغبني الف : يأ

 .هبضغو هاضر يف مكبر اوقفاوت نأ مكيلع لب «هنع هللا ضري

 © َنِقِسَمْلا ِرَوَمْلا ِنَع ىَضْرَي ال هلأ تاق : لاق فيك لمأتو

 باب نأ ىلع كلذ لديل «مهنع ىضري ال هللا نإف» :لقي ملو

 بوتي هللا نإف مهريغ وأ مه اوبات امهم مهنأو .حوتفم ةبوتلا

 . مهنع ىضريو مهيلع
 دوجول «مهيلع ىضري ال هللا نإف «نيقساف اوماد ام امأو

 نم مهل هللا هيضر ام نع مهجورخ وهو ءهاضر نم عناملا
 قافنلاو كرشلا نم هبضغي ام ىلإ ءةعاطلاو ناميالا

 . ىصاعملاو

lê,داهجلا نع نيفلختملا نيقفانملا نأ هللا هركذ  

 اًراذعأ مهل نأ اومعزو «نينمؤملل اورذتعا اذإ ءرذع ريغ نم

 ءمهنع اوضرعت نأ كلذب نوديري نيقفانملا نإف .مهفلخت يف

 مهنع اضرلاو مهنم رذعلا لوبق امأف «مهرذع اولبقتو اوضرتو

 . مهل ةمارك الو اًبح الف

 مهضارعإ «مهنع نونمؤملا ضرعيف «مهنع ضارعالا امأو

 سجرلاو ةيدرلا رومألا نع
 اني ده :هلوق يف ىلاعت هلل مالكلا تابثإ تايآلا هذه يفو

 ةعقاولا هل ةيرايتخالا لاعفألا تابثإو .4َمْكياَبحَأ نم هَ

 هلأ ىَريَسْوإل :هلوق ىفو ءاذه ىف هتردقو [ىلاعت] هتئيشمب

 تابثإ اهيفو .هعوقو لعب هاريس هنأ ربخأ 4ة وسو

AS زخم 2 

ENE ثارخلا 8 )4۹-۹۷( 
 ا م رزقا 1 تراب ع
 م باشلا صو 0 كح ميلع هللاو ءولوسر لع هللا لزنأ ام دودح

 رهي ٌريكودل کب ضصرتيو امرعم قف ام دب لاو ءوّملا ةَرِيكَد 0 Sl يم وم عرر 2

 رخآلآ ويلو ساب نمو نم بارلا ب تیر د يع ٌعيِمَس

Eچ وج  

 ا لا تاو د دنع ترف قوم ام دخیر
 : ىلاعت لوقي مر ومع هلآ نإ و هوي ىف هلآ خس مَ

 ارك دمال يراربلاو ةيذابلا ناکس مهو 4ُباَرْلا ل

 بابسأل كلذو «قافنو رفك مهيف نيذلا ةرضاحلا نم «اًكاَّضِنَو

 ۰ : ةريثك

 لامعألاو ءةينيدلا عئارشلا ةفرعم نع نوديعب مهنأ :اهنم

 لع هلأ لأ آم دود املي الأ داو ىرحأ مهف ماکحألاو
 «يهاونلاو رماوألا ماكحأو «ناميالا لوصأ نم

 هللا لزنأ ام دودح اوملعي نأل برقأ مهنإف ءةرضاحلا فالخب

 تاروصت - ملعلا اذه ببسب - مهل ثدحيف «هلوسر ىلع

 . ةيدابلا يف نوكي ال ام نوملعي يذلا ريخلل تادارإو .ةنسح

 ا وا
 # ولوُسَر

۳۹4 

 و سوس

 اردتم ل ارا دشت

 al رورو ور ا

 اک

 2 َںوُمِلُحيَس 6و O لی کن € د < 0

 ْ اوت وطور تأ مث عاد َمْكحَل نأ ْ
 ١ راس ر نع لا ےک ر ر - ر و

 ! ڪايا ج گج وام ئچ مَ مهنع

 ف ديت مارو كسل نطلب © تونيك ْ

 تيفال عْصَرَيالَ هلأ تإ اوضرت
 ام اردو اا نوار نڪا ثلا © ريس عرس ده 5

 نو 49 میکس یل لاو ولو شد یل لر ا دودح |
 ا کر ر ےک ت ص

 هليوم ییا د دد تالا أ

 وو د

 تيقسلفل

 | تیز یت یس کاو تلاها
 و ذدختي ّ بيضاوي مزز لآ

 دالر ريا رر اس ص روج 7 5 ا

 | ةيدفاَتِإ لأ اات و هلا دنع ترق قْفَنَيَم
 LF X7 ھهق ر < ع 5 |!

 69 محير ومع هانا 00000 |

 لهأ نم رثكأ مهنوطلاخيو «ناميالا لهأ نوسلاجيو . ةيدابلا

 ناك نإو «ةيدابلا لهآ نم ريخلل ( ىرحأ اوناك كلذلف . ةيدابلا

 ةرضاحلاو ةيدابلا يف ظلغأو دشأ ةيدابلا ىفف «نوقفانمو رافك
 ىلع صرحأ بارعألا نأ كلذ نمو .ةرضاحلا ىف

 اه مشار ةلاومألا

 هللا ليبس يف ةقفنلاو ةاكزلا نم قف ام ُذْحَّتَي نمإ# : ف

 .بستحي ال ءاّصقنو ةراسخ اهاري : يأ #اًمَرّْعَم# كلذ ريغو

 .اًمرك الإ اهيدؤي داكي الو هللا هجو اهب ديري الو ءاهيف

 مهضغبو نينمؤملل مهتوادع نم :يأ كرو کی ُسيرَيَو
 عئاجفو «رهدلا رئاود مهيف نورظتنيو نودوي مهنأ «مهل
 .ءوسلا ةرئاد مهيلعف .مهيلع سكعنيس اذهو «نامزلا

 مهلو «مهئادعأ ىلع ةنسحلا رمال ا امأو

 امو .دابعلا تاين ملعي يلع ٌعيِمَس هلو .ةنسحلا ىبقعلا

 O ا ل ل دم

 هلي موب نمل مهنم لب «نيمومذم مهلك بارعألا سيلو

 لمعيو .قافنلاو رفكلا نم كلذب ملسيف 4 رخآلا وَرَيْلَأَو



 رشع يداحلا ءزحلا

 .ناميالا ىضتقمب

 تقفن بستحي :يأ هلأ أ دنع تسرق ُقفنُي ام دخیر

 ل ةليسو اهلعجي #و# هنم برقلاو ىلاعت هللا هجو اهب دصقيو

 لاق .مهيلع هكيربتو «مهل هئاعد :يأ «ٍلوُسَرلا ِتاوَّلَص#

 مهبرقت 4مل رف اإ لأ :لوسرلا تاولص عفنل اًنيبم ىلاعت
 .ةكربلا اهيف لحتو «مهلاومأ يمنتو « هللا ىلإ

 هنإ نيحلاصلا هدابع ةلمج يف 4یم يف هلأ ُدُهُلِعْدْيَس»

 معيو «هيلإ بات نمل ةميظعلا تائيسلا رفغيف (ٌمِحَر وقع

 نينمؤملا هدابع صخيو «ءيش لك تعسو يتلا هتمحرب هدابع

 نم اهيف مهيمحيو «تاريخلا ىلإ اهيف مهقفوي ةمحرب
 .تابوثملا عاونأ اهيف مهل لزجيو «تافلاخملا

 .ةرضاحلا لهأك بارعألا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 درجم ىلع هللا مهمذي ملف .مومذملا مهنمو حودمملا مهنم

 يف مهنأو .هللا رماوأ كرت ىلع مهمذ امنإ « مهتيدابو مهبرعت

 . كلذ ةنظم

 فخيو ظلغيو «صقنيو ديزي قافنلاو رفكلا نأ :اهنمو
 .لاوحألا بسحب

 نمم رشلا ىلإ برقأ هدقاف نأو «ملعلا ةليضف :اهنمو
 ءاقافنو اًرفك دشأ مهنأ ربخأو «بارعألا مذ هللا نآل «هفرعي

 دودح اوملعي ال نأ ردجأ مهنأو «كلذل بجوملا ببسلا ركذو
 .هلوسر ىلع هللا لزنأ ام

 دودح ةفرعم «مولعلا عفنأ وه يذلا عفانلا ملعلا نأ : اهنمو

 ةفرعمك «هعورفو نيدلا لوصأ نم «هلوسر ىلع هللا لزنأ ام
 «حالفلاو .ىوقتلاو ,ناسحالاو مالسالاو ناميالا دودح

 «قافنلاو ءرفكلاو ؛ناسحالاو ءةلصلاو ءربلاو .ةعاطلاو

 كلذ وحنو ءابرلاو ءرمخلاو ءانزلاو «نايصعلاو «قوسفلاو

 اهب اًرومأم تناك نإ اهلعف نم نكمتي اهتفرعم يف نإف
 . اهنع يهنلا وأ اهب رمألا نمو «ةروظحم تناك نإ اهكرت

 «قوقحلا نم هيلع ام يدؤي نأ نمؤملل يغبني هنأ :اهنمو

 ءاّمنغم نوكت نأ صرحيو «سفنلا نئمطم «ردصلا حرشنم
 اًمرغم نوكت الو

 يرو راسألاو نريمان هولا ةرئيشلاو» 0٠٠ 2م عمر یا ارا عم“ رم نك 55
RGو  A9 7  

 لنج مه yT مهوعبتا

 ُدوَمْلا َكِلَذ ادبأ اف بيل رهنالآ ا یر

 ناميالا ىلإ اهوردبو «قمألا هذه اوقبس نيذلا مه نوقباسلا

 . هللا نيد ةماقإو 00 دك

 يوغي َرِهِلومَأَو هرو ن ا يلا ٠

eنورنا مه َكِيلْو وسو هلأ َنوُرَصيو 00 وللا نم  
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 دهل ني َنَمِياْلاَو َراَّدلأ ووي َنيِذَّلا #ر راَصنأْلا نم . 27 و
 رضا و 0 ت ساروا
 أونوأ اَ ةکاح میرود ىف دودج 37 مل َرَحاَه نم نوع

 . # ٌةَصاَصَح م rE نک وو شنا ل نورو
 ا 2

 لاوقألاو تاداقتعالاب سحاب مهوعبَتأ يزاول

 مهل لصحو «مذلا نم اوملس نيذلا مه ءالؤهف اا

 . هللا نم تاماركلا لضفأو «حدملا ةياهن

 اورو هما مونت ني رحا ىلاعت ءاعزو © كلا ضر

 يتلا ةيراجلا «ٌُرهْنَألا اه ىر تج خل َدَعَلَو ُهَنَع

 ضايرلاو «ةرهازلا ةيهازلا قئادحلاو «نانجلا يّفَس ىلإ قاست

 .ةرضانلا

 اهنم نوبلطي الو: ايو يزف نرحب ل 01

 .هودجو هودارأ امهمو «هوكردأ هونمت امهم مهنأل ءالدب

 بوبحم لك «هيف مهل لصح يذلا « ملا دول رولا كيدو

 «نادبألل ةوهشو .بولقلل ميعنو «حاورألل ةذلو «سوفنلل
 .روذحم لك مهنع عفدناو

 ٍلْمأ نمو ا بارالآ ر و (١

 مث رم معسل ن نلت ل قنا ےل سول
 ا یا لر ےک ا ت

 ّلَع اَودَرَمم نوقفانم اًضيأ «ٍةَيِدَمْل لمَ نمو نوفقلتم بارعالا

 E ا کھ

 0 ا

 ىلع ةينثتلا نأ لمتحي ب نْئَتّرَم مي رعْتَس هلع نڪا

 .ةرخآلا يف باذعو ءايندلا يف باذع مهباذع نأو ءاهباب

 امل ةهاركلاو .نزحلاو مهلا نم مهلاني ام ايندلا يفف

 لاو حتفلا نم نينمؤملا بيصي

 .رارقلا سئبو

 مهيلع هفعاضنو «باذعلا مهيلع ظلغنس دارملا نأ لمتحيو

 .هررکنو

 ال المع اوات ودب ًافرتعا نورخا وا )0."٠١(

 راثلا باذع ةرخآلا ىفو <

 ن ذُخ © مي روع هلآ لع بوي نأ هه ىع انس راو
 مل نکس َك كول نإ هع صو اب مه کرو مشر مث هَكَدَص مرم

 نمو ةنيدملاب نمم #دورحا وإ : ىلاعت لوقي # يلع ٌعيِمَس ُهَنَأَو

 4 ود ارعا «ةيمالسالا داليلا رئاس نمو لب ءاهلوح

 ءاهنم ةبوتلا يف اوعسو ءاهيلع اومدنو ءاهب اورقأ :يأ
 . اهناردأ نم رهطتلاو

 مغلاو : ب يف (؟) .ةرومأم تناك نإ :ب يف )١(



 رشع يداحلا ءزحلا

 ءاشلاض لمعلا ةوكي الو ها او الس كغ اطا
 نع جرخملا «ناميالاو ديحوتلا لصأ دبعلا عم ناك اذإ الإ

 ءالؤهف .حلاص لمع لكل طرش وه يذلا كرشلاو رفكلا

 ىلع ؤرجتلا نم «ةئيسلا لامعألاب «ةحلاصلا لامعألا اوطلخ

 عم «تابجاولا ضعب يف ريصقتلاو «تامرحملا ضعب

 لَا ىع ءالؤهف ءمهل هللا رفغي نأب ءاجرلاو كلذب فارتعالا

 :ناعون هدبع ىلع هتبوتو ع بوي نأ

 . مهنم اهعوقو دعب اهلوبق :يناثلاو .ةبوتلل قيفوتلا :لوألا
 «ةمحرلاو ةرفغملا هفصو :يأ «ٌءيِحَت ٌرْوُفَع هلأ َّنِإ»

 يولعلا ملاعلل ءاقب ال لب .امهنم قولخم ولخي ال ناتللا

 ىلع كرت ام مهملظب سانلا هللا ذخاؤي ولف ءامهب الإ يلفسلاو

 نإ اتلاز نيَّلَو 95 ضرالاو تولا كليتي هلا هلأ نإ هج
 م هر مل ع سا سرع سى

 . رن امي نك لب 0

 ليبق ولو ءاوبانأو هيلإ اوبات اذإ ءةئيسلا لامعألاب مهرامعأ

 «مهتائيس نع زواجتيو «مهنع وفعي هنإف «ليلقلا لقأب مهتوم
 مل يذلا «مدانلا فرتعملا طلخملا نأ ىلع “تلد ةيآلا هذهف

 ىلإ وهو «ءاجرلاو فوخلا تحت هنآ ءاححوصن ةبوت بتي

 .برقأ ةمالسلا

 لب «هنم ىضم ام ىلع مدنيو فرتعي مل يذلا طلخملا امأو

 . فوخلا دشأ هيلع فاخي هنإف «بونذلا ىلع اًرصم لازي ال

 رهطي امب هل اًرمآ «هماقم ماق نمو هلوسرل ىلاعت لاق

 ش ةاكزلا يهو 4 ُهَقَدَص ميرا دخل : مهناميإ ممتيو «نينمؤملا

 مكرو مهرْهطتا» ءةضورفملا
 .ةليذرلا قالخألاو

 «يورخألاو يويندلا مهباوث يف ديزتو «ةحلاصلا مهلامعأو

 ءاّمومع نينمؤملل :يأ «مهل عدا :يأ هك نصوم

 . مهلاومأ ةاكز كيلإ نوعفدي امدنع اًصوصخو

 راشبتساو ءمهبولقل ةنينأمط : يأ ب گس كت َكَتْوَلَس لص نو

 . لوبقو ةباجإ عمس «كئاعدل 4ٌميِس هاو ٠ مهل

 «هلمعب لماع لك يزاجيف «مهتاينو دابعلا لاوحأب ع

 مهرمأيو « هللا رمأل لثتمي دايو يبنلا ناكف .هتين ردق ىلعو ْ

 اعد ءهتقدصب دحأ هاتأ اذإف ءاهتيابجل هلامع ثعبيو «ةقدصلاب

 بونذلا نم مهرهطت : يأ ا

 . كريو هل

 عيمج يف ةاكزلا بوجو ىلع ةلالد ةيآلا هذه ىفف
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RADE 

gil 2A 

 َندلَوِراَس رامألاونريكلا نرالا وثبت
eTهو < سو دس رر وود  

 58 ا یر سخا مهوعبت

 16 افلح رخ رله ود

 باال 6

 1 ت موك
 یر جت تن

eرو و ص هع م حرس  

 وح نمو اني 9 مطمل روفلا كلذ
 هنا قاَمْلاَلَعَأَو درم لالا ونوم

 ادعا رت ودر من ِيَكَرَم م E E ا وچو

 ار امعاوطاح میوند یا فرع نورا و ل ِيِظَع
BLA Su 3 

 9 محدودي بوب نا ایمانی راو

 موعدا میکرو دو هر ر یت هک میلون ف
 اويلعيرلا © ميل يس َكقوصَتإ
 ر وحس يي سو ص دلل رس جس هل ا

 ولا لبقيوش كو ِتَقَدَصلَأَذ 300 لقت وه هنأ
 متا كيسا تعالو ول ميلا ترام
 ر 7 ورم و دل ےک ر را 2 ت

 a EE ا اوسرو
O <م > اسس  

 روش تورخا و 3 کک
 O ا یاو بع تونا ا

IEل نا ھے  

 ىمنت لاومأ اهنإف «ةرهاظ ةراجتلل تناك اذإ اذهو ءلاومألا

 ام ءادأب ءءارقفلا اهنم ىساوي نأ لدعلا نمف ءاهب بستكيو

 . ةاكزلا نم اهيف هللا بجوأ

 بوبحلاك «ىمني لاملا ناك نإف «ةراجتلا لاومأ ادع امو

 بجت هنإف .لسنلاو ءردلاو «ءامنلل ةذختملا ةيشاملاو رامثلاو

 مل «ةينقلل تناك اذإ اهنأل ءاهيف بجت مل الإو «ةاكزلا اهيف

 الام ةداعلا يف ناسنالا اهذختي يتلا لاومألا ةلزنمب | نكت

 ةيلاملا نع فرص امنإو «ةيلاملا دصاقملا هنم بلطيو «لؤمتي

 .اهوحنو ةينقلاب
 جرخي ىتح ىكزتيو رهطتي نأ هنكمي ال دبعلا نأ :اهيفو

 ةاكزلا نأل ءاهئادأ ىوس ءىش اهرفكي ال هنأو «هلام ةاكز

 . اهجارخإ ىلع فقوتم ريهطتلاو

 ىدأ نمل «هبئان وأ مامالا نم ءاعدلا بابحتسا :اهيفو

 هعمسي ثيحب «ءاًرهج نوكي نأ يغبني كلذ نأو «ةكربلاب هتاكز

 هيلإ نكسيف قدصتملا

 .ةلاد :ب يف )١(



 رشع يداحلا ءزجلا

 نمؤملا ىلع رورسلا لاخدإ يغبني هنأ «ىنعملا نم ذخؤيو

 ا نوک ادع كللذ ور اغا نا مالكلاب
 .هبلقل نوكسو

 ءاعدلاب اًحلاص المع لمعو ةقفن قفنأ نم طيشنت يغبني هنأو

 . كلذ وحنو «ءانثلاو هل

 راو ووا نع بولا ليَ وه هَل نأ أ ر را ۰0

 ةعس اوملع امأ : يأ ميلا بولا َرْه هلا بأ ِتقَدَّصل

 نيبئاتلا واع نع َهَوَتلَا لبق هنأو همرك مومعو هللا ةمحر

 مظعأ «بات اذإ هدبع ةبوتب ىلاعت حرفي لب ءناك بنذ يأ نم
 .رَّدقي حرف

 «هنيميب اهذخأيو اهلبقي يأ .مهنم (ِتّكَدَّصل داو

 ةرمتلا نكت ىتح «هّولف لجرلا يبري امك مهدحأل اهيبريف
 كلذ ا E ميظعلا لبجلاك ةدحاولا

 نمف «نيبئاتلا ىلع ةبوتلا ريثك : يأ بلا وه هلأ بأول

 الو .اًرارم ''”[ةيصعملا] هنم ترركت ولو «هيلع بات هيلإ بات

 الإ اوبأيو ءمه اولمي ىتح.ءهدابع ىلع ةبوتلا نم هللا لمي
 .مهودع مهتالاومو «هباي نع دورشلاو رافنلا

 نيذلل اهبتكو «ءيش لك هتمحر تعسو يذلا 4مل

 . هلوسر نوعبتيو «هتايآب نونمؤيو «ةاكزلا نوتؤيو «نوقتي
 نوئمؤملاو موس دع هلا كريَض اولا لقوا )0١5(

 7 4در مک امي فج ةو ليلا ريع لإ َنْودوَسَ
 نم نورت ام #أولمعأ# :نيقفانملا ءالؤهل لقوم :ىلاعت

 كلذ نأ اوبسحت الف ءمكلطاب ىلع اورمتساو ءلامعألا

 نيتي نأ دب ال :يأ AR ةأوسرو يلمع ها قريش

 امي فسم ةو بیلا رع لإ نودراسو ,a ٠ ا
 ديدشلا ديعولاو ديدهتلا اذه يفف . رشو ريخ نم دولت مك

 . هنايصعو هيغو «هنايغطو هلطاب ىلع رمتسا نم ىلع
 نإف «رش وأ ريخ نم متلمع امهم مكنأ : ىنعملا نأ لمتحيو

 ىلع نينمؤملا هدابعو هلوسر علطيسو «مكيلع علطم هللا
 .ةنطاب تناك ولو «مكلامعأ

 هلع بوب انو مبدع اإ هَل 2 ورم تورخا و # )۰0

 نورخؤم نيفلخملا نم تو (وا» :يأ يكس ميل هلو
 فيوختلا ءاذه يفف ا د < او مدع اإ هَل شیو
 . مدنلاو ةبوتلا ىلع مهل ثحلاو «نيفلختملل ديدشلا

 عضي «ٌةيكع» مهتاينو دابعلا لاوحأب ُميلَع هنأ
 نأ هتمكح تضتقا نإف ءاهلزانم اهلزنيو ءاهعضاوم ءايشألا

 تضتقا نإو «مهيلع باتو مهل رفغ «مهيلع بوتيو مهل رفغي

 ١١5-١١١ :تايآلا «ةءارب ةروس ريسفت -4 ۲

 50 كلذ لعف وتل مهقفوي مهل ف هب الو ذخي نأ هتمكح
 ابرو نس 1 راض ادم ودا یاو )00-11١(

 ۾ مدور آوے
 نسل لبق نب م ملوسرو للا ب ب راح نمل ادارو ییا ےب کک

 EEE توذكل مننا ُدَبْتَي هلو يحل الإ دي ا
 2. ل عرج

 ل دن يف شك ل ذك رت ل نب اقا لع سیا يشتت

 تست نَا ٠ َنِفطسْلا بِ هاو اورُهظَي أ وم
 هم ريم و 2 2 ا -

 لع مكتب سکا ن مأ ٌرْيَخ ٍناوُضرو هلآ رم ل

 مولا ىِدَبِي ا أَ 1 را يف ب راہ راھ رج امس

 ا هر ب ىَيَل ( ا لا ال ه ا

 نم نيقفانملا نم سانأ ناك مح ٌمِيِلَع ُهَنأَو هول مط

 هب نوديري «ءابق دجسم بنج ىلإ اًدجسم اوذختا «ءابق لهأ
 نم هنوجري نمل هنودعيو «نينمؤملا نيب ةقاشملاو ةراضملا

 ءهيلإ جايتحالا دنع انصح مهل نوكي «هلوسرو هلل نيبراحملا

 :لاقف مهرس رهظأو «مهيرخ ىلاعت نيف
 نينمؤملل ةراضم :يأ ا اًدِجْسَم اودا تّراو»

 هيف مهدصق :يأ 4 ذُكَر# هيف نوعمتجي يذلا مهدجسملو
 ارا ءرفكلا

 اوقرفتيو اوبعشتيل :يأ رمل ب ايرو
 ملوسرو هلأ تراح نمل اًدادعإ : يأ ادارو # ءاوفلتخيو

 مدقت نيذلا هلوسرو هلل نيبراحملل ةناعإ :يأ 4لن نم

 «بهارلا رماع يبأك كلذو «مهتوادع تدتشاو «مهبارح

 ىلإ رجاهو يب يبنلا مدق املف «ةنيدملا لهأ نم ناك يذلا

 ىلإ بهذف «ةيلهاجلا يف اًدبعتم ناكو «هب رفك ءةنيدملا
 ء5 هللا لوسر برح ىلع مهب نيعتسي نيكرشملا

 هنأ همعزب ءرصيق ىلإ بهذ مهدنع هبولطم كردي مل املف
 «ةئلاممو دعو ىلع ناكو «قيرطلا يف نيعللا كلهف «

 لزنف ءرارضلا دجسم هل اودعأ امم ناكف .نوقفانملاو وه

 مدهف .هقرحيو .همدهي نم ب يبنلا هيلإ ثعبف «كلذب يحولا
 . ةليزم كلذ دعب راصو ءقرحو

 كلذ يف ةدسافلا مهدصاقم نم نيب امدعب ىلاعت لاق

 : يأ * ٌيَسْحْلا لإ هايإ انئانب يف * اندر نإ فلو دجسملا

 لل

 نم قدصأ مهيلع هللا ةداهشف توز معن ُدَبْنَي هلو

 يذلا دجسملا كلذ يف لصت ال ا

 . هيلإ رطضمب تسلو «هنع كينغي هللاف ءاّدبأ اًرارض ينب

 .ب : شماه نم ةدايز )١(



 رشع يداحلا ءزجلا

 يف مالسالا هيف رهظ 4 ِرْوَي لأ نب كَوََتلا لع سِيأ ٌدِيَسمَل»
 «هلل نيدلا صالخإ ىلع سسأ ««ءابق» دجسم وهو ««ءابق»

 هيف اقيرع ءاذه يف اًميدق ناكو «هنيد رئاعشو هركذ ةماقإو

 هللا ركذتو ءدبعتتو «ٌةيِف مَ نأ قحا لضافلا دجسملا اذهف

 :هلوقب هللا مهحدم اذهلو «ءالضف هلهأو «لضاإ وهف ىلاعت

 نم اورهطتيو «بونذلا نم اوب نأ وع لار هيِف#
 .ثادحألاو تاساجنلاو «خاسوألا

 دهتجيو هل ىعسي نأ دب ال اًئيش بحأ نم نأ مولعملا نمو

 نم رهطتلا ىلع نيصيرح اوناك مهنأ دب الف «بحي اميف
 قبس نمم اوناك اذهلو .ثادحألاو خاسوألاو بونذلا

 عم داهجلا ىلع نيظفاحم «ةالصلل نيميقم اوناكو «همالسإ

 نم نوزرحتي اوناك نممو «نيدلا عئارش ةماقإو « ةي هللا لوسر

 .هلوسرو هللا ةفلاخم

 نع مهحدم يف ةيآلا هذه تلزن امدعب يب يبنلا مهلأسو

 مهدمحف «ءاملا ةراجحلا نوعبتي مهنأ هوربخأف «مهتراهط

 و
 نم هزنتلاك «ةيونعملا ةراهطلا «َنرَفِلَطْمْلا ُبحي لاول

 ساجنألا ةلازإك ةيسحلا ةراهطلاو ةليذرلا قالخألاو ءكرشلا

 . ثادحألا عفرو

 اهتقفاومو اهلهأ دصاقم بسحب «دجاسملا نيب لضاف مث

 : يأ ولأ ترم وقت ىلع مسيل سس َنَمَكأ# : لاقف هاضرل
 هرمأل اقفاوم ناك نآب # ِنوُضِرَوإو صالخإو «ةحلاص ةين ىلع

 ا مآ €; a صالخإلا نيب کک

 لاب :يأ 4راه فرج فرط ىلع : يأ امس َلَع مب

 مولا ىد اک هاو 2 رات يف مهب رابعا مادھنالل ا دق
 . مهايندو مهنيد حلاصم هيف امل يولل

 يرو اگش : يأ 4 هيوُلُم يف دبر اوب یل دهن لار الل

 ةياغ اومدني نأب 4ٌ مَن نأ ل .مهبولق يف اًنكام
 وفعي كلذبف «فوخلا ةياغ هوفاخيو «مهبر ىلإ اوبوتيو «مدنلا

 اقافنو «مهبير ىلإ اًبير الإ مهديزي ال مهناينبف الإو ءمهنع هللا

 . مهقافن ىلإ
 اهيفخ ءاهنطابو اهرهاظ ءءايشألا عيمجب بَ هَل

 .هونلعأو «دابعلا هرسأ امبو ءاهيلجو

 الإ ,ىهني الو رمأي الو «قلخي الو ءلعفي ال 4 ءيكَح#

 . "دمحلا هّللق هب رمأو ةمكحلا هتضتقا ام
 : ةّدع دئاوف تايآلا هذه ىفو

 دجسمل رارضلا هب دصقي يذلا دجسملا ذاختا نأ ا

 يذلا رارضلا دجسم مده بجي هنأو «مرحم هنأ «هبرقب رخآ
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 2 ميا
 ص م 7

 تربت, رئئرانطسو الريان توكل بيزا

 لبق اوسو هلأ راح نم اًداصْرِإو بينِمّوَمْل
Oof As2 

 کھ دلو ایس ا 00

Eر چ ا  

 20 و هي ا نأ
 سم َنَمَفَأ 3€ تر س اا

 ور ءو 6 f رڪ م 2م س

 ةن سكس 27 ا رمی وقت لک
 ر r سل

 ڭى الەئ و و

 g2 VEE وو ل ب م ر ور جر

 برود ريال 6 تیرا موما

 211111 0 000 ف

 ہونا هت سيبيؤنلا ےب اھا ناآ 4
 نولي البيس ف ت ووی هل اھل کاب

 ليجيإل أَو ودوم فاح واو تولو

 2 ع دع يع دک 2

 ا هدّهعي لووأْنَمَو ِناَءَرَمْلَاَو

 يظل اَروُعِل اوه تللو ووپ محي ی ىلا مكعب

 . هباحصأ دوصقم ىلع علطا

 اًيهنم بلقنيف «ةينلا هريغت اًلضاف ناك نإو لمعلا نأ : اهنم

 ام ىلإ مهلمع رارضلا دجسم باحصأ ةين تبلق امك «هنع
 . ىرت

 اهنإف «نينمؤملا نيب قيرفتلا اهب لصحي ةلاح لك نأ : اهنمو

 . اهتلازإو اهكرت نيعتي يتلا يصاعملا نم
 ءمهفالتئاو نينمؤملا عمج اهب لصحي ةلاح لك نأ امك

 مهذاختا للع هللانأل ءاهيلع ثحلاو اهب رمألاو اهعابتا نيعتي

 امك ءهنع يهنلل بجوملا دصقملا اذهب ءرارضلا دجسمل

 .هلوسرو هلل ةبراحملاو رفكلا كلذ بجوي
 دعبلاو ءةيصعملا نكامأ يف ةالصلا نع يهنلا :اهنمو

 . اهبرق نعو ءاهنع

 ةيصعم ترثأ امك «عاقبلا يف رثؤت ةيصعملا نأ :اهنمو

 كلذكو .هيف مايقلا نع يهنو «رارضلا دجسم يف نيقفانملا

 لاق ىتح «ءابق» دجسم يف ترثأ امك نكامألا يف رثؤت ةعاطلا

 و

 ورشي

5 

 .دمحلا : هب رمأو :أىفو «ب یف اذك )١(
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 ناك ىتح هريغل سيل ام لضفلا نم ءابق دجسمل ناك اذهلو
 . هيف ةالصلا ىلع ثحو «هيف يلصي «تبس لك ءابق روزي كي

 «ةيآلا يف ةروكذملا ليلاعتلا هذه نم دافتسي هنأ :اهنمو

 : يهو «ةمهم دعاوق عبرأ

 نإف هل ةيصعم هيف وأ ءملسمل ةراضم هيف لمع لك
 هيف وأ «نينمؤملا نيب قيرفت هيف وأ ءرفكلا عورف نم يصاعملا
 هسكعو «هنم عونمم مرحم هنإف «هلوسرو هللا ىداع نمل ةنواعم

 . هسکعب
 لازت ال هللا ةيصعم نع ةئشانلا ةيسحلا لامعألا نأ :اهنمو

 اهليزي ىتح ةيصعملا ىلع رارصالا ةلزنمب هللا نع اهلعافل ةدعبم
 . تارسحلاو مدنلا نم هبلق عطقتي ثيحب ةمات ةبوت اهنم بوتيو

 «ىوقتلا ىلع سس اًدجسم ءابق دجسم ناك اذإ هنأ : اهنمو

 «هيف لمعو «ةكرابملا هديب هسسأ يذلا ب يبنلا دجسمف

 . ىرحأو ىلوأ باب نم «هل هللا هراتخاو
 وه «ةعباتملاو صالخالا ىلع ينبملا لمعلا نأ :اهتمو

 تانج ىلإ هلماعل لصوملا «ىوقتلا ىلع سسؤملا لمعلا
 . ميعنلا

 «لالضلاو عدبلا ىلعو «دصقلا ءوس ىلع ينبملا لمعلاو

 ران ىف هب راهناف «راه فرج افش ىلع سسؤملا لمعلا وه

 ١ .نيملاظلا موقلا يدهي ال هللاو «منهج
 موما مه نيزللا تم یتش هلل نل ۲

 ادعو توو نوشي ها لیس ف ويلقي هبل مهل كأي
 ودهم وأ ْنََو ناش لِجالاَو رولا ف اح وی
 وتلا وه كليك ذِي غنيا ىلا كونت ارین ہلا تري
 ةعيابمب اًمح اًدعو دعيو ءاّقدص اًربخ ىلاعت ربخي 4ُمِيِظَمْل
 ةميركلا هسفنب «ئركْشَأ# هنأ وهو «ةميسج ةضواعمو «ةميظع
 ةعلسلاو نمثملا يهف مرنا ْمُهَسْشَأ تيِيْؤمْلا تم
 . ةعييملا

 ذلتو «سفنألا هيهتشت ام اهيف يتلا هَل ْمُهَل كيل
 روحلاو «تارسملاو «حارفألاو «تاذللا عاونأ نم نيعألا

 .تاقينألا لزانملاو «ناسحلا

 يف مهلاومأو مهسوفن هلل اولذبي نأب «ةعيابملاو دقعلا ةفصو
 يف سولی 8ف هنيد راهظإو ءهتملك ءالعال «هئادعأ داهج

 تردص دق ةعيابملاو دقعلا اذهف َتوَُْشيو نولي هلأ ليس
 .تاديكأتلا عاونأب ةدكؤم هللا نم

 يه يتلا ناش لالا رولا ف اح هم اّ ع 2 0 2 5 س 4 2. وک رق

 ١٠١١١١١ :ناتيآلا «ةءارب ةروس ريسفت -4 €

 ءاجو ءاهلمكأو ءاهالعأو «ملاعلا تقرط يتلا بتكلا فرشأ

 دعولا اذه ىلع تقفتا اهلكو «مزعلا ولوأ «لسرلا لمكأ اهب

 .قداصلا

 نونمؤملا اهيأ اربا هلأ تري ودهم کرا نو
 : يأ 4 معبأ ىلا کیو هللا مكدعو امب نومئاقلا

 .اًضعب مكضعب ثحيو «اًضعب مكضعب رشبيلو «كلذب اوحرفتل

 الو هنم ربكأ زوف ال يذلا يملأ رمل وه تكلَكَول
 اضرلاو «ميقملا ميعنلاو «ةيدبألا ةداعسلا نمضتي هنأل « لجأ

 فرعت نأ تدرأ اذإو .تانجلا ميعن نم ربكأ وه يذلا هللا نم

 لج هللا وهو ؟وه نم يرتشملا ىلإ رظناف «ةقفصلا رادقم

 تانج ءاهلجأو ضاوعألا ربكأ وهو «ضوعلا ىلإو «هلالج
 يذلا لاملاو «سفنلا وهو ءاهيف لوذبملا نمثلا ىلإو «ميعنلا

 اذه دقع هيدي ىلع ىرج نم ىلإو .«ناسنإلل ءايشألا بحأ وه

 هللا بتك يهو «مقر بتكلا يأبو «لسرلا فرشأ وهو « عيابتلا

 . قلخلا لضفأ ىلع ةلزنملا رابكلا

 نوڪ لا َنوُحِيَسلا تردي نرذبملا نوبيا # )١١0(

 رطب او ركحشلا نع نوهاكلأو ٍنوُرْمَمْلاب َنوُرِمَآْلا َتوُدِجَل
 نيذلا نونمؤملا مه نم :ليق هنأك )تيرا رتو هلأ دودی

 :لاقف ؟تاماركلا لينو «تانجلا لوخدب هللا نم ةراشبلا مهل

 نع تاقوألا عيمج يف ةبوتلل نومزالملا : يأ وبيلا مه

 . تائيسلا عيمج

 ىلع رارمتسالاو «هلل ةيدوبعلاب نوفصتملا : يأ 4َنرديمْلا#

 كلذبف «تقو لك يف تابحتسملاو تابجاولا ءادأ نم هتعاط

 . نيدباعلا نم دبعلا نوكي
 ءرسعلاو رسيلاو ءءارضلاو ءارسلا يف هلل نودي

 نوتنملا «ةيظابلاو هالا فلا نم مع ا تورلا
 . راهنلا ءانآو ليللا ءانآ ىف هركذبو اهركذب هللا ىلع

 يف ةحايسلا وأ «مايصلاب الا ترسف نويس #
 ءهتبحمو هللا ةفرعم يف بلقلا ةحايسب ترسفو «ملعلا بلط

 :ةحايسلاب دارملا نأ حيحصلاو «ماودلا ىلع هيلإ ةبانالاو

 بلطو «داهجلاو ءةرمعلاو جحلاك «تابرقلا يف رفسلا

 . كلذ وحنو «براقألا ةلصو «ملعلا

 ةالصلا نم نورثكملا :يأ #َنوُدِعَسلا نوكأ #

 .دوجسلاو عوكرلا ىلع ةلمتشملا

 تابجاولا عيمج هيف لخديو فورس َنورِمأْلا#
 .تابحتسملاو

 هلوسرو هللا ىهن ام عيمج يهو رڪشا نع َنوُهاَتلَو#

 هلع
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 ىلع هللا لزنأ ام دودح مهملعتب دَ مودم ظلوا

 ال امو «ماكحألاو يهاونلاو رماوألا يف لخدي امو «هلوسر

 . اًكرتو اًلعف اهل نومزالملا «لخدي

 ام عيمج معيل «هب مهرشبي ام ركذي مل 4تِنمُمْلا رتو
 ةراشبلاف «ةرخآلاو نيدلاو ءايندلا باوث نم ناميالا ىلع بتر

 . نمؤم لكل ةلوانتم
 نينمؤملا لاح بسحب اهنإف اهتفصو اهرادقم امأو

 .هاضتقمب اًلمعو ءاّمعضو ًةوق «مهناميإو

 ارفف نأ اوما تَرَ يَ تاک ام )١١1611(

 بص مآ مف یب امو نما زا اوات واو َنيِكِرْتسْل

 ودوم نع الإ هيل ریه َراَمْعَيْسأ تناك امو o وا
 1 یا 00 انه 2 ودع كأ ل ني اف ذاق اهدي و رص رر ر صر

 نأ# هب نينمؤمللو يبنلل نسحي الو قيلي ام : ينعي يح

 زو هريغ هعم دبعو «هب رفك نمل : يأ يكرم ورفع

 ريج بح من مه ب ام دعب نم قم يلؤأ اڪ
 قيلي الف «ديفم ريغ طلغ لاحلا هذه يف مهل رافغتسالا نإف
 مهنأ ملع وأ ءكرشلا ىلع اوتام اذإ مهنأل «نينمؤملاو يبنلاب

 مهيلع بجوو «باذعلا ةملك مهيلع تقح دقف «هيلع نوتومي
 الو «نيعفاشلا ةعافش مهيف عفنت ملو «رانلا يف دولخلا
 . نيرفغتسملا رافغتسا

 اوقفاوي نأ مهيلع ءهعم اونمآ نيذلاو يبنلا نإف ءاّضيأو

 نم اوداعيو هللا هالاو نم اولاويو ءهبضغو هاضر يف مهبر

 0 طين ب AEE ترق ا ر ا یک رانلا باحصأ نم هنأ نيبت نمل مهنم رافغتسالاو هللا هاداع

 7 0 اا هر د

 ليلخ نم .رافغتسالا دجو نئلو .هل ضقانم «كلذل فانم كو نِ هَل تود نم مڪ ا و ثيعُيَو يش ضلال ِتومَّسلَ
 ب عمم

4 2 ERE XS 

 ET 7 م اوت د

 SEH م ا عسا وج 2 يد لس 22ص 4 معدل
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oا  

 تارت ریمل رڪشا ی کرک

r ا 

 تاکو © رجلا ا
 ةاَيِإَلَهَدَعَووَدِعْوَمصلإ ويال هن اقع ا

 و م

Llی < ر و و ع 3  

 هيمو ھا هنا کود ئا نكناملف

 یدک بامر ق لضبل هلآ تاكو

 هان مع رك لك هاو وكول

 نو مصل اهو وصوم يمر اوت ومعلم 1

 e | ر الو يلو نموا ود
0 2 

 ق هوعبتا ب يذلا راصألاو 19 تريرجدهمْلاو يبل

 ا

 ءةيادهلاب موق ىلع َّنم اذإ ىلاعت هللا نأ ينعي «ٍريِس الو ًاَهَدَعَو َةَدِعَوَم نع هنإف هيبأل مالسلا هيلع ميهاربإ نمحرلا

 مهيلع ممتي ىلاعت هنإف «ميقتسملا طارصلا كولسب مهرمأو 4ًفَح ىب تاك ُهَّنِإ قر کل رفغتساَس» :هلوق يف هاي

 هيلإ وعدتو «هيلإ نوجاتحي ام عيمج مهل نيبيو «هناسحإ ودع هابأ نأ ميهاربال نيبت املف . هيبأ ةبقاع ملعي نأ لبق كلذو

 يفف «مهنيد رومأب نيلهاج «نيلاض مهكرتي الف «مهترورض رتل ريكذتلاو ظعولا هيف عفني ملو «رفكلا ىلع توميس هلل

 ام عيمجب «ةيفاو هتعيرش نأو «هتمحر لامك ىلع ليلد اذه م ادا ل اوو 43م

 ءرومألا عيمج يف هللا ىلإ عاّجر :يأ مرا يها لل
 . هبر ىلإ ةبانالاو «رافغتسالاو ءءاعدلاو ركذلا ريثك

 . هعورفو نيذلا لوصأ يف دابعلا هجاتحي

 دب اوف ضب هلأ تاك اًمّو# كلذب دارملا نأ لمتحيو

 ملف نوقتي ام مهل نيب اذإف 4َتُْفَنَي ام مُهَل تيب ىح مده د مهنم ردصي امع حفصو «قلخلاب ةمحر وذ : يأ يلح

 قحلا مهدر ىلع مهل ءازج لالضالاب مهبقاع هل اوداقني يناجلا لباقي الو «نيلهاجلا لهج هزفتسي ال ‹تالزلا نم هيلإ

 .ىلوأ لوألاو «نيبملا ملس# :هل لوقي وهو 4كم : es م

 ام مكملع همومعو هملع لامكلف * ٌميِلَع ءىس لكي هَ هل

 ا روكا گل يش لک يف یار لم وعبتو هب اردت مكيف

 وه :يأ تيب ي ضرألاو ِتومسلا كم ُمَل هل ّذإ» ىلعو اهيلع هللا مكهبن امك كَل د هيد مهرب و
 ريبادتلا عاونأو ةتامالاو ءايحالاب هدابعل ربدملا «كلذل كلاملا



 رشع يداحلا ءزجلا

 هريبدتب لخي فيكف يردقلا هريبدتب لخي ال ناك اذإف «ةيهلإلا
 أ «نيلمهم ىّدُس هدابع كرتيو «هتيهلإب قلعتملا «ينيدلا
 ! ؟هدابعل و مظعا وخر «نيلهاج نيلاض مهعَدَي

 4ر و لَو ن سَ نود نم مكل موج :لاق اذهلف

 عفدي 4ر وأ «مكل عفانملا بلجب مكالوتي يلو : يأ
 .راضملا مكنع

 تبت دل ۷)

 ني لا دفا ى ا تريلا
aد © ةت  

 ري تک کک کا | هلأ ني اجبلم ال نأ أ و رهف مهل 4 1 0000 هس كك 57 Ds 2 ا ر
 هفطل نم هنأ ىلاعت ربخي «ُمِيِحيلَأ بلا وه هل 0

 بهمن لَك دمحم يلا ی ها تباَث# هناسحإو

 مهاقرو «تانسحلا مهل رفوو «تالزلا مهل رفغف «راصتألاَو
 ةبعصلا لامعألاب مهمابق ببسب كلذو «تاجردلا ىلعأ ىلإ
 #ةَرسعْلا 0 ىف ةوعمَتأ ترلا# :لاق اذهلو «تاقاشلا

 يف تناكو ' "«كوبت» ةعقو يف ءادعألا لاتقل هعم اوجرخ : يأ

 وعدي امم .ودع ةرثكو «بوكرلاو دازلا نم قيضو «ديدش رح
 . فلختلا ىلإ

 داك ام دب ني# كلذب اوماقو «ىلاعت هللا اوناعتساف
 ' ىلإ اوليميو «مهبولق بلقنت :يأ (َمَهْنَم يبرد ٌبولك عبي 5 5 01 د ناس ورب وب ر
 ُعْيَرو .مهاوقو مهديأو .مهتبث هللا نكلو «نوكسلاو ةعدلا
 ناك نإف ءميقتسملا طارصلا نع هفارحنا وه «بلقلا
 هعئارش ىف ناك نإو ءاًرفك ناك نيدلا لصأ يف فارحنالا

 E را م
 يعرشلا هجولا ريغ ىلع اهلعف وأ

 مهي مَنِ مهتبوت لبق :يأ وا بات رن :هلوقو

 «ةبوتلاب مهيلع َّنَم نأ هتمحرو هتفأر نمو # ٌدِحَي كوك

 . اهيلع مهتبثو «مهنم اهلبقو

 نع 4ا تريلا ةا لع هللا بات دقل كلذك «و»
 نب بعك» :مهو «ةوزغلا كلت يف نيملسملا عم جورخلا

 حاحصلا يف ةفورعم ةروهشم مهتصقو «هابحاصو «كلام

a 
 ضر eR ءايظع اًنزح اونزح «اَدإ رح

 روڪ تاتر» اهبحرو اهتعس ىلع :يأ ذم ان
 مهيلع قاضف ؛ءيش لك نم مهيلإ بحأ يه يتلا 4 مسا
 «هنم قيضلاب ةداعلا رجت مل يذلا بوبحملاو «عساولا ءاضفلا

 ال ام ةقشملاو ةدشلا نم غلب ءجعزم رمأ نم الإ نوكي ال كلذو

 ۱۱۷-٠٠۹ :تایآلا «ةءارب ةروس ريسفت -9 ٦

 0 اضرو هللا اضر اومدق مهنأل كلذو «هنع ريبعتلا نكمي

 ِ .ءيش لك ىلع

 اوفرعو اونقيت : يأ 4إ الإ لإ هللا نم الم ال نأ نأ اوتطو#

 هدحو هللا الإ ءهيلإ أجليو ءدئادشلا نم يجني ال هنأ «مهلاحب

 «مهبر هللاب اوقلعتو «نيقولخملاب مهقلعت عطقناف ءهل كيرش ال
 . ةليل نيسمخ وحن ةدشلا هذهب اوثكمف «هيلإ هنم اوُرَفو

 اهل مهقفوو «مهتبوت يف نذأ :يأ 4ره تبا رن

 . مهيلع هللا بوتيف ءمهنم عقتل يأ 4و

 نع نارفغلاو و ةبوتلا ريثك : يأ بولا ره هَ إل
 .نايصعلاو تالزلا

 ىلع لزنت لازت ال يتلا ةميظعلا ةمحرلا هفصو 4# ُمِيسيلَأ#
 هب موقت ام «تاظحللا عيمج يف «نيحو تقو لك يف دابعلا

 .ةيويندلاو ةينيدلا مهرومأ
 لجأ ءدبعلا ىلع هللا ةبوت نأ ىلع ليلد تايآلا هذه يفو

 ضاوخ ةياهن اهلج هللا إف «تاياهتلا نلعأو «تاياغلا
 اهبحي يتلا لامعألا اولمع نيح ءاهب مهيلع ماو «هدابع

 .اهاضريو

 دئادشلا دنع مهناميإ يف مهتيبثتو «مهب هللا فطل :اهنمو

 .ةجعزملا لزاونلاو

 ةيزمو لضف اهل «سفنلا ىلع ةقاشلا ةدابعلا نأ :اهنمو

 .رجألا مظع ةقشملا تمظع املكو ءاهريغل تسيل

 ءديدشلا هفسأو همدن بسحب هدبع ىلع هللا ةبوت نأ : اهنمو

 هتبوت نإف «هلعف اذإ جرحي الو «بنذلاب يلابي ال نم نأو
 . ةلوبقم اهنأ معز نإو «ةلوخدم

 هللاب بلقلا قلعت اذإ «ةدشلا لاوزو ريخلا ةمالع نأ : اهنمو

 نيقولخملا نع عطقناو ءاّمات اًملعت ىلاعت
 سيل «مسوب مهمسو نأ «ةثالثلاب هللا فطل نم نأ :اهنمو

 مهوفلخ نينمؤملا نأ ىلإ ةراشإ و : لاقف مهيلع راعب

 2 "هدر يف وأ ءمهرذع لوبق يف تب نم نع اوفلخ وأ]

 :لقي مل اذهلو ءريخلا نع ةبغر مهفلخت نكي مل مهنأو
 .«اوفلخت»

 رمأ اذهلو «قدصلاب مهيلع َّنَم ىلاعت هللا نأ :اهنمو
 :لاقف مهب ءادتقالاب

 تورلا مم وثوم هلأ اوا اونا ےک ایا )1١9(

 ب e هللا رمأ امبو ءهللاب «اْماَ يذلا اات : يأ
 «ىلاعت هللا ىوقتب مايقلا وهو ءناميالا هيضتقي امب اوموق

 ب :شماه نم ةدايز (۲) .كوبت ةوزغ : ب يف )١(



 رشع يداحلا ءزجلا

 ويصل عم اونو .هنع دعبلاو «هنع هللا ىهن ام بانتجاب
 .قدص مهلاوقأ نيذلا .مهلاوحأو مهلاعفأو مهلاوقأ يف

 لسكلا نم ةيلخ اًقدص الإ نوكت ال مهلاوحأو مهلامعأو

 صالخإلا ىلع ةلمتشم «ةئيسلا دصاقملا نم ةملاس ءروتفلاو

 يدهي ربلا نإو ءربلا ىلإ يدهي قدصلا نإف ءةحلاصلا ةينلاو

 ْ . ةنجلا ىلإ
 . ةيآلا 4 مُفَدِ َنِقِدَّصلأ ممن موب اله : ىلاعت هللا لاق

 ني روح نمو ةّيِدَمْلا يلهال ناڪ امه ۱٣۱۰۱۲۰)

 وق نع مشي اوري الو ولا لور نع اوف
AON eري ف ةت و ت  

 ع ب الو رافڪلآ طي اوم ر رك 0

 4 م لمع وب 0 بيك الإ

 الو ةَريِفَص ةَ وقف 5 o ٌنييِيَحمْلَ

 e ۴ اڪ ا ا سخا هلأ هيز 2 بيك ل ايدار

 «نيرجاهملا نم ا ةنيدملا لهأل ناهي ت ىلاعت لوقي

 نسحف ءاوملسأ نيذلا بارعألا نم مهلوح نمو «راصنألاو
 نأ بالا ني روح نمو ِةَنبِدَمْلا لهل داك ايا :- مهمالسإ

 قيلي الو «كلذ مهل يغبني ام :يأ ولا ٍلوُسَي نع اوملي
 . مهلاوحأب

 نع اهنوكسو ءاهتحارو اهئاقب يف شاب اوري الو

 نم نينمؤملاب ىلوأ يب يبنلا لب «ةيكزلا ةميركلا 4َُ
 همدقيو هسفنب ي يبنلا يدفي نأ ملسم لك ىلعف ء مهسفنأ

 ءهب ماتلا ناميالاو هتبحمو ةي لوسرلا ميظعت ةمالعف .اهيلع
 جورخلا ىلع لماحلا باوثلا ركذ مث «هنع اوفلختي ال نأ

 ال هللا ليبس يف نيدهاجملا :يأ رن كيل : لاقف

 ىف ص اكول ةقشمو بعت :يأ 4بس الو ادلع همي
 .ةعاجم : يأ تأ لي

 ضوخلا نم َراَدُكْلا طب اليوم توي الو#
 الت ردع نم تاتي ال الو مهناطوأ ىلع ء ءاليتسالاو مهرايدل

 هب مهل بيك الإ لامل ةمينغلا وأ «ةيرس وأ «شيجب رفظلاك

 . مهلامعأ نع ةئشان راثآ هذه 0 م

 يف اونسحأ نيذلا 4َنِِرْحْملا ل عيب ال هلآ ىرإ»
 .هقلخ قحو هقح نم مهيلع امب مهمايقو ارا

 . مهلمع راثآ نم راثآ «لامعألا هذهف

 الو ةرييكح الو ٌهَرِفَص ةَ توقف 1و7 :لاق مث
 م بيك الإ» مولع ىلإ 00 هدو تتلق

eاوحصنو ءهلل اهيف 56 اذإ  

 نأ اا

0 2 
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 هلال 1 کک

 زال مولع تقاضا افلح تمر وَ

Eاجمل نونو مهس  
 باولو ويحب ل
 عموم هَ وقت لنا برز ا © ذم

 ترتر 0
 مشا ياو بریال هَل

 وک ہے
 بصدد

 ظيِفَيًئِطْوَم توقع الو هَل اليس

 E ا
GEA: 
 ا

 ع کش بكا ايا

 EE اوزيتسل وو و ومل تاکامو © € نوای ا
 ےہ م ر ا س ہم

 نيل نأوهَفَمتَسل ةا ط منَ

 9€ تورد دمع م اوم اد رم وقارن لو

 لع یر "ربع ا

ESE 

 ىلإ سوفنلل قيوشتو «بيغرت دشأ تايآلا هذه يفف . اهيف
 هيف مهبيصي امل باستحالاو هللا ليس دالا لإ جلا

 راثآلا نأو ءتاجرد ةعفر مهل كلذ نأو «تاقشملا نم

 .ريبك رجأ اهيف هل دبعلا لمع ىلع ةبترتمل

 نم َرَقْن الولف ةفاڪ ًاورفنيل َنوُيِمْؤْحْلا تاک امو ۲

 ال ْمُهَمْرَم ارزو ِنيِدلَأ يف ْاوُهَقَمَتَِإ ٌةَمَِط مهن ةَ لک

 نينمؤملا هدابعل اًهبنم ىلاعت لوقي تورد َمُهَلَعل مل ارج

 ناڪ اور وئيل تاگ اول : مهل يخبني ام ىلع
 E يلع لس .مهودع لاتقل اًعيمج : : يأ

 وقف لک نم رَ الر ىرخألا حلاصملا نم ريثك هب توفيو

 لصحت 4 ٌةَنياط ذاخفألاو لئابقلاو نادلبلا نم : يأ # مهن

 . ىلوأ ناكل دوصقملاو ةيافكلا اهب

 مهجورخ مدعو ءمهنم نيميقملا ةماقإ يف نأ ىلع هبن مث 7

 :يأ أوقف :لاقف e اوجرخ ول حلاصم
 : يأ * ميل ارمي اَدِإ مهم وف اورذنلو ِنِبْيلأ فل نودعاقلا

 «هرارسأ اوهقفيو «هيناعم اوملعيو «يعرشلا ملعلا اوملعتيل

 . مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو ءمهريغ اومّلعيلو

 رر مم سر



 رشع يداحلا ءزجلا

 هنأو «نيدلا يف هقفلا اًصوصخو «ملعلا ةليضف اذه يفف
 ءدابعلا يف هثبو هرشن هيلعف ءاّملع ملعت نم نأو ءرومألا مهأ
 هرجأو هتكرب نم «ملاعلا نع ملعلا راشتنا نإف هيف مهتحيصنو

 .هل ىمني يذلا

 هللا ليبس ىلإ هتوعد مدعو .هسفن ىلع ملاعلا راصتقا امأو
 ال ام لاهجلا ميلعت كرتو «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب

 تجتن ةجيتن يأو ؟هنم نيملسملل تلصح ةعفنم ّيأف «نوملعي
 ةياغ اذهو «هترمثو هملع توميف «تومي نأ هتياغو ؟هملع نم

 . اًمهف هحنمو اًملع هللا هاتآ نمل .نامرحلا

 ةدئافل .فيطل هيبنتو داشرإو ليلد اًضيأ ةيآلا هذه يفو

 نم ةحلصم لكل اودعي نأ مهل يغبني نيملسملا نأ يهو «ةمهم

 دهتجيو ءاهيلع هتقو رفويو ءاهب موقي نم «ةماعلا مهحلاصم
 «مهعفانم متتو ,مهحلاصم موقتل ءاهريغ ىلإ تفتلي الو ءاهيف
 ءاّدحاو اًدصق نودصقي ام ةياهنو «مهعيمج ةهجو نوكتلو

 «قرطلا تقرفت ولو «مهايندو مهنيد ةحلصم مايق وهو
 هذهو ءدحاو دصقلاو «ةنيابتم لامعألاف «براشملا تددعتو

a EN 

(YT)ِراَمَڪلَأ ي مکتوب سا اولین انماء يل ا  

 اًضيأ اذهو قمل مم هلأ نأ انلْفلو ٌهظْلِ مكيف اوديو
 «لاتقلا رشابي نميف ريبدتلا ىلإ مهدشرأ امدعب ءرخآ داشرإ
 ءرافكلا نم برقألاف برقألاب نوأدبي مهنأ ىلإ مهدشرأ
 . تابثلاو ةعاجشلاو «لاتقلا يف ةدشلاو «مهيلع ةظلغلاو

 نأ ملع مكيدل نكيلو :يأ يّ عم هلل أ ارتا
 هللا ىوقت ىلع اومزالف ءىوقتلا بسحب لزنت هللا نم ةنوعملا

 . مكودع ىلع مكرصنيو مكن
 تري يدلي تسلا اولييَقا# :هلوق يف مومعلا اذهو
 ريغ لاتق يف ةحلصملا تناك اذإ امب صوصخم 4 ركل

 : دج ةريك حلاصملا اوتار اننولي.ن يذلا
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 نيتفئاطلا نم ءاهب ناميالا هل لصح نمل ماهفتسالا

 اَْماَ تزل اما :- ةعقاولا لاحلا اًئيبم - ىلاعت لاق
 ءاهب لمعلاو ءاهداقتعاو اهمهفو ءاهب ملعلاب ؟اَنَميِإ مهند

 .رشلا لعف نع فاقكنالاو ءريخلا لعف يف ةبغرلاو
 هللا نم امب ءاّضعب مهضعب رشبي :يأ دورس ٌرهَو#

 ىلع لاد اذهو .اهب لمعلاو اهمهفل قيفوتلاو «هتايآ نم مهيلع

 ةعرسو «مهبولق ةنينأمطو هللا تايآل مهرودص حارشنا
 . هيلع مهثحت امل مهدايقنا

 قافنو كش :يأ 4ٌُّسَرَت مهبولف ىف تملأ امار
 اًكشو « مهضرم ىلإ اًضرم : يأ 4 رهسجر لِ اسر مدار

 اوضرعأو اهودناعو ءاهب اورفك مهنإ ثيح نم ‹مهکش ىلإ

 «و# كالهلا ىلإ مهب ىمارتو «مهضرم كلذل دادزاف ءاهنع
 . «نوريككح ْمُهَو ام ىتح «مهبولق ىلع عبطلا

 «هلوسر اوصعو هللا تايآب اورفك مهنأل « مهل ةبوقع اذهو

 . هنوقلي موي ىلإ مهبولق يف اًافن مهبقعأف

 EEN ا
 واع لڪ ىف تونس َرْكتَأ نور کرا :- قافتلاو رفكلا



 رشع يداحلا ءزجلا

 د أ 22 ٤َ

 امبو «ضارمألاو ايالبلا نم مهبيصي امب *نرتَّرَم و
 . مهرابتخا اهب داري يتلا ةيهلالا رماوألا نم نوُلتبي

 َّمُه الو رشلا نم لع مه امج 4 توتي ال 68

 . هنوكرتيف مهرضي امو «هنولعفيف «مهعفني ام نور

 ءارسلاب - ممألا رئاس يف هتنس يه امك - مهيلتبي ىلاعت هللاف

 «نوبوتي ال مث «هيلإ اوعجريل «يهاونلاو رماوألابو ءارضلاو
 .نوركذي مه الو

 هنأو < روق دوو تال هنا نلف ناو كابكلا دحر

 «هيمنيو هددجيف ءهدهاعتيو هناميإ دقفتي نأ نمؤملل يغبني

 . دوعص يف اًمئاد نوكيل

 ب لإ هشيم وس تأ ام ام اًدإَو## :هلوقو (۲۷)

 م اب موف هلأ رص ed LAE مڪر لَه

 مهيلع لزنت نأ نورذحي نيذلا نيقفانملا نأ : کک

 ءاهب اونمؤيل ةروس تلزن اذإ و يف امب مهئبنت ةر
 ىلع نيمزاج «يتي لإ مش و وامس
 نع ءافتخالا يف ةصوفلا نورظتني ءاهب لمعلا كرت

 سا مث رَ ني رب لَه :نولوقيو «نينمؤملا
 سنج نم ةبوقعب هللا ازات «نيضرعم اوبلقناو «نيللستم

 : يأ مولف هلأ ترص لمعلا نع اوفرصنا امكف «مهلمع

 . اهلذخو قحلا نع اهدص

 ءاوهقف ول مهنإف .مهعفني اًهقف 4توُهَقْفي ال مره منايا
 .اهرمأل اوداقناو ءاهب اونمآ - ةروس تلزن اذإ - اوناكل

 نم هيو اهلا E اذه م ةويمتتلاوب ٠

 رو تَن ا : مهنع قات لاق امك ءناميالا عئارش

 َكَيلِإ دورتي نضر ميول يف ب تار ا لاتقل اف رکو کی 6066

 . برملا نم هع يشتمل رد
 رع مڪرشا نم وسر مكة دق )1١10174(

 0 ي فو ومل مڪي شرح رع ا وی

 ا هَل آل هلآ مسح لق اولو نیک

 ثعب امب نينمؤملا هدابع ىلع [ىلاعت] نتمي ( ِوِيَِمْلا شرعا
 نونكمتيو «هلاح نوفرعي «مهسفنأ نم يذلا يمألا يبنلا مهيف

 ةياغ يف يب وهو «هل دايقنالا نع نوفنأي الو «هنع ذخألا نم

 و اضم او عيل ا
 قشي يذلا رمألا هيلع قشي :يأ رشح ام هي ٌريِزَع

 . مكتنعيو مكيلع
 هدهج ىعسيو «ريخلا مكل بحيف مكب شرح

 هركيو «ناميالا ىلإ مكتياده ىلع صرحيو ءمكيلإ هلاصيإ يف

 فور ومل هنع مكريفنت يف هدهج ىعسيو ءرشلا مكل

 ۲١١ :ناتيآلا «سنوي -١٠١و519١-1١/ :تايآلا قءارب 9 = 4

 نم مهب محرأ .مهب ةمحرلاو ةفأرلا ديدش :يأ 4ِ

 .مهيدلاو

 بجاوو «قلخلا قوقح رئاس ىلع اًمدقم هقح ناك اذهلو

 نول هريقوتو «هريزعتو «هميظعتو «هب ناميإلا ةمألا ىلع
 ناميالا نع ولو نإو ءمهقيفوتو مهظح كلذف ءاونمآ

 :لقو «كتوعد يف لزت الو «كليبس ىلع ضماف «لمعلاو
 لإ ال ينمهأ ام عيمج يف فاك هللا : يأ هلأ ىّسَح»#
 .هاوس قحب دوبعم ال : يأ وه الإ

 ام بلج يف ب تقثوو تدمتعا : يأ تلكَ ومل

 وه يذلا * ِويَِمْلا ٍشْرَصْلا بر وهو ءرضي ام عفدو «عفني

 . تاقولخملا مظعأ

 ناك «تاقولخملا عسو يذلا ميظعلا شرعلا بر ناك اذإو

 . ىرحأو ىلوأ باب نم هنود امل ابر
 الوأ دمحلا هّللف ءهتمو هللا نوعب ةبوتلا ةروس ريسفت مت

 . اًنطابو اًرهاظو ءاّرخآو

 خل

 سنوي ةروس ريسفت

 ةيكم

 E > رفا ثا نحو

 ناجع سائل نأ 0 لآ تکا كا تل درلا# (۲۰۱)

 مد ره ن أ اوما تل رسو ٌَساّنلَأ ردن ا منم ل لمر ل مو

 : ىلاعت لوقي نم رسل اده تإ َنورْفَكْل ا

 لمتشملا «نآرقلا اذه وهو يكل تكلا تكا َكْنَي ٌرَلا#

 «ةيناميالا قئاقحلا ىلع هّنايآ ةلادلا ماكحألاو ةمكحلا ىلع

 هيقلت ةمألا عيمج ىلع يذلا ءةيعرشلا يهاونلاو رماوألاو

 .دايقنالاو لوبقلاو اضرلاب

 نأ اوبجعتف ءنوملعي ال مهف مهرثكأ ضرعأف اذه عمو

 مقن مهفوخو هللا باذع سالا ند نأ وتم ل ل اوا

 . هللا تايآب مهركذو ءهللا

 َدنِع ٍقْذِص مد هَل نأ اًمداص اًناميإ اوم دا رول
 ءمهير دنع روخذم باوثو ر وفوم ءازج مهل :يأ مَ
 . ةقداصلا ةحلاصلا لامعألا نم هوفلسأو ءهومدق امب

 مهلمح اًبجعت ميظعلا لجرلا اذه نم نورفاكلا بجعتف
- 

 نس سل اده تإ هنع كل َلاَم8#َف هب رفكلا ىلع

 .رفوم :أ يفو «ب ىف اذك )١(



 رشع يداحلا ءزجلا

 نم اذهو «دحأ ىلع - مهمعزب - ىفخي ال ءرحسلا نيب : یا وو ور

 هنم بجعتي امم سيل رمأ نم اوبجعت مهنإف «مهدانعو مههفس

 مهتفرعم مدعو مهتلاهج نم بجعتي امنإو «برختسيو
 . مهحلاصمب

 نم هللا هثعب يذلا ميركلا لوسرلا اذهب اونمؤي مل فيك
 ىلع اوصرحو «هتوعد اودرف «ةفرعملا قح هنوفرعي « مهسفنأ

 .نورفاكلا هرك ولو هرون متم هللاو «هنيد لاطبإ
ES eمم را ةَ ى ألا توما لح ىّلأ 5  

 كحل فيد دَ نم الإ عيِفس نم قم امن الا دي شرما ىلع ٠
 دعو اًعيمح م م هلل © تف کر دفا ( ودعا مڪر هک

NTTتحلل اولو وماء َنِدَلا ىر  
 او اي يآ ْتاَدَعَو وي نم ٿان هل اڪ لاد شقا
 :- هتمظعو «هتیهلإو «هتیبوبرل اًنيبم - ىلاعت لوقي )ورب
 رداق هنأ عم راي ةَ يف ضال ولا ىلا ا رک ا

 نم كلذ ىف هل امل نكلو .ةدحاو ةظحل يف اهقلخ ىلع
 ٤ . هلاعفأ يف قيفر هنألو فيلا كسلا

 فرعيل «قحللو قحلاب اهقلخ هنأ ءاهيف هتمكح ةلمج نمو
 . ةدابعلاب درفيو هتافصو هئامسأب

 سا ضرألاو تاومسلا قلخ دعب مث
 . هتمظعب قيلي ءاوتسا

 ةتامالا نم «يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف رال دلي
 «سانلا نيب مايألا ةلوادمو «قازرألا لازنإو ءءايحالاو

 .نيلئاسلا لاؤس ةباجإو «نيرورضملا نع رضلا فشكو
 قلخلا عيمجو «هيلإ ةدعاصو «هنم ةلزان ريبادتلا غاونأف

 . هناطلسو هتمظعل نوعضاخ « "زعل نونعذم

 ريل لع رک

 ىلع مهنم دحأ مدقي الف يد ِدَمَب نم الإ جف ني اتل
 الإ نذأي الو هللا نذأي ىتح «قلخلا لضفأ ناك ولو ءةعافشلا
 .هل ديحوتلاو صالخالا لأ الإ يضتري الو ٠ ىضترا نمل

 e : يأ مكر هام هنأش اذه يذلا 4مُكد 8

 «ةيبوبرلا فصوو .لامكلا تافصل ةعماجلا ةيهلالا ٌفصو
 .لاعفألا تافصل عماجلا

 عاونأ نم هيلع نوردقت ام عيمجب هودرفأ : يأ ودب
 دوبعملا هدحو هنأ ىلع ةلادلا ةلدألا ك وکری الأ ةيدوبعل
 . ماركالاو لالجلا وذ 0-0

 همكحو «ماعلا ريبدتلا وهو «يردقلا همكح ركذ املف
 ال هدحو هتدابع هدوصقمو هنومضم يذلا «هعرش وهو «ينيدلا

 لامعألا ىلع هتازاجم وهو «يئازجلا مكحلا ٌرَكذ هل كيرش

 مكعمجيس :يأ 4َعيَِج مشجر وإ :لاقف «توملا دعب

  54٠حس ١١- :ناتيآلا « سنوي ةروس ريسفت 4۳

 رات
 جعل ہک © رکا کلا ٹکا كيرلا
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 شلال یراار اوه (ن) تورفکیآ اكا ميل
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 و رھ 0 رم نر آذآ

 بنلي لاك 0 َباَسِحْلَأَو
 0004 َقلَح اورج 0

 رداق قلخلا ءادتبا ىلع رداقلاف 000 د مَنِ
 هتداعإ ركنُي مث «قلخلاب هءادتبا ىري يذلاو «هتداعإ 5

 وه ام تابثإ عم نيلثملا دحأل ركنم «لقعلا دقاف وهف «قلخلل
 .داعملا ىلع حضاو يلقع ليلد اذهف ءهنم ىلوأ

 هدعو :يأ «اَنَح هلأ دعو :لاقف يلقنلا ليلدلا ركذ مث
 . همامتإ نم دب ال ءقداص

 داي ضيا يرسل 20073
 تابحتسمو تابجاو نم «مهحراوجب تحصل أولو
 هدابعل هنیب دق ءازج «مهلامعأو ا : يأ لطلب

 يذل نيعأ ةرق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت ال هنأ ربخأو
 ©« ريح نم باس مهل هللا لسر اوبذكو هللا تايآب «اوُرفُك
 4 ادي ُباَدَعَو ءاعمألا عطقيو «هوجولا يوشي ءٌراح ءام :يأ
 ببسب :يأ تورم هاك اَميإ#» باذعلا فانصأ رئاس نم

 .نوملظي مهسفنأ نكلو هللا مهملظ امو « مهملظو مهرفك

 )١( هتزعل :ب يف .



 رشع ىداحلا ءزجلا

 S2 SF tL 02 سس

 ردو ارو ا e Ge لج هفيلا وها(
 يحلي الإ كلك هما ىلع ام َباَسِحْلاَو َنيِيِشلَأ دع اوُمَلْمَتِل َلِزاَنَم

 TT يخ يف نإ © ممي موق تيل لص

 هتيبوبر ررق امل (توَمَسَ ِووَقْل تیل ٍضَراْلاَو ِتْونمَّسلا يف ها

 ىلعو كلذ ىلع ةلادلا ةيقفألا ةيلقعلا ةلدألا ركذ ءهتيهلإو

 تاومسلاو «رمقلاو سمشلا نم : هتافصو هئامسأ يف «هلامک

 «تاقولخملا فانصأ رئاس نم امهيف قلخ ام عيمجو ضرألاو

 . ( وَفي روق و 4 نوُمَلَعَي موق تايآ اهنأ ربخأو

 طابنتسا ةيفيكو ءاهيف ةلالدلا ةفرعم ىلإ يدهي ملعلا نإف

 ةبغرلا بلقلا يف ثحُت ىوقتلاو «هجو برقأ ىلع ''”ليلدلا
 «نيهاربلاو ةلدألا نع نيئشانلا «رشلا نم ةبهرلاو «ريخلا يف

 .نيقيلاو ملعلا نعو

 «ةفصلا هذهب تاقولخملا هذه قلخ درجم نأ كلذ لصاحو

 «هتيمويقو «هتايحو «هملعو «ىلاعت هللا ةردق لامك ىلع لاد

 لاد «ءنشحلاو عادبالاو «ناقتالاو «ماكحإلا نم اهيف امو
 ا ىللا ةمكح لامك ىلع

 - حلاصملاو عفانملا عاونأ

ayا وا  
 . هناسحإو هرب ةعسو هدابعب هئانتعاو ىلاعت هللا ةمحر ىلع كلذ

 هتدارإو «هللا ةئيشم ىلع لاد تاصيصختلا نم اهيف امو

 . ةذفانلا

 هدومحملا بوبحملا «دوبعملا هدحو هنأ ىلع لاد كلذو

 يغبنت ال يذلا ءماظعلا فاصوألاو ماركالاو لالجلا وذ

 ال ءهل الإ ءاعدلا صلاخ فرصي الو ءهيلإ الإ ةبهرلاو ةبغرلا

 عيمج يف هللا ىلإ تارقتفملا «تابوبرملا تاقولخملا نم هريغل

 .اهنوؤش

 يف ركفتلا ىلع بيغرتلاو ثحلا تايآلا هذه يفو

 حتفنت كلذب نإف .رابتعالا نيعب اهيف رظنلاو هللا تاقولخم
 و .ةحيرقلا ىوقتو «لقعلاو ناميالا دادزيو «ةريصبلا

 «ناميالا ةدايزل ٌقالغإو ءهب هللا رمأ امب ٌثواهت كلذ لامه]
 . ةحيرقلاو نهذلل دومجو

(AV)ايدل ويلا أوضرَو اال وج لآ ل  

 رانا رهن وأم كليو 0 د
 اڪ

 وج ال بیلا ۵إ :یلاعت لوقي *َنوُبِسْكَي أو
eهيف عمط ام ربكأ وه يذلا هللا ءاقلب نوعمطي ال  

 «كلذ نع اوضرعأ لب «نولمؤملا هلمأ ام ىلعأو «نوعماطلا

 .ةرخآلا نع الدب كاَيّدلأ وكلب أوو هب اوبذك امبرو

 ةياغ اهولعجو ءاهيلإ اونكر :يأ اي اها

 ١- :تايآلا سنوي ةروس ريسفت ١-٠٠ 4١۱

 اهتاذل ىلع اوبكأو ءاهل اوعسف . مهدصق ةياهنو «"مهمارم

 هجو يأ نمو ءاهولصح تلصح قيرط يب 5
 مهراكفأو مهتاينو مهتادارإ اوفرص دق ءاهوردتبا تحال

 . اهيلإ مهلامعأو

 دوزتي ءرمم رادب تسيل اهنأكو ءاهيف ءاقبلل اوقلخ مهنأكف

 نولوألا لحري اهيلإ يتلا ةيقابلا رادلا ىلإ «نورفاسملا اهنم
 .نوقفوملا رمش اهتاذلو اهميعن ىلإو «نورخآلاو

 تايآلاب نوعفتني الف دوعاي نع مه ےیل

 ليلدلا نع ضارعالاو «ةيسفنلاو ةيقفألا تايآلاب الو «ةينآرقلا

 .دوصقملا لولدملا نع «ةلفغلاو ضارعالل مزلتسم
 مهرقم : يأ 4ُراَّنل هوم مهفصو اذه نيذلا 4كيلو

 . اهنع نولحري ال يتلا مهنكسمو
 :يضاستلا عاونأو كرشلاو رقكلا نم ركب ا اني

 : لاقف نيعيطملا باوث ركذ «مهباقع ركذ املف

 مكبر رهيب تحصل ولير أُم تیر قل ۰ 3

 اف مهو © ريل تج يف دهل م م نی فرجت ميسي

 ير ي دنع ل رق او ع اه كفو لا 1 كلحبس

 . 4 توما
 يأ «ِتَحِلَصلا اليسر ْاوُنَماَ تیرا نإ : ىلاعت لوقي

 0 نم هاضتقمو هبجؤمب مايقلاو .«ناميالا نيب اوعمج

 «حراوجلا لامعأو «بولقلا لامعأ ىلع ةلمتشملا «ةحلاصلا
 .ةعباتملاو صالخالا هجو ىلع

 «ناميالا نم مهعم ام ببسب : يأ «ٌينكيإب ممر رهي
 «مهعفني ام مهملعيف «ةيادهلا وهو «باوثلا مظعأ هللا مهبيشي

 يف رظنلل مهيدهيو «ةيادهلا نع ةئشانلا لامعألاب مهيلع نميو
 يفو ميقتسملا طارصلا ىلإ رادلا هذه يف مهيدهيو «هتايآ

 1 لصوملا طارصلا ىلإ ءازجلا راد يفو ؛ميقتسملا طارصلا

 ةيراجلا نالا محك ني ىر :لاق اذهلو «ميعنلا تانج

 ءميعنلا ىلإ هللا اهفاضأ . ريما تج يفإ» ماودلا ىلع
 ءرورسلاو حرفلاب بلقلا ميعن .ماتلا ميعنلا ىلع اهلامتشال
 طابتغالاو ءهمالك عامسو نمحرلا ةيؤرو ءروبحلاو ةجهبلاو

 عامتجالاب عتمتلاو ءناوخإلاو ةبحألا ءاقلو «هبرقو هاضرب
 «تايجشملا تامغنلاو «تابرطملا تاوصألا عامسو « مهب

 «براشملاو لكآملا عاونأب ندبلا ميعنو .تاحرفملا رظانملاو

 لابي رطخ الو «سوفنلا هملعت ال امم كلذ وحنو «حكانملاو

 . نوفصاولا هفصي نأ ردق وأ ءدحأ

 )١( مهرمأ : ب يف () .لئالدلا : ب يف .



 رشع ىداحلا ءزجلا

 اهلوأ هل اهيف مهتدابع يأ مهلا َدَتَحَْس ايف منوع
 هلل ديمحت اهرخآو «صئاقنلا نع هل هيزنتو هلل حيبست

 لمكأ مهل يقب امنإو ءءازجلا راد يف مهنع تطقس فيلاكتلاف

 ركذ وهو الأ «ةذيذللا لكآملا نم مهيلع ذلأ وه يذلا «تاذللا

 مهل وهو «حاورألا هب 0 .بولقلا هب نئمطت يذلا هللا
 ةقشمو ةفلك نود نم ءسّمَّنلا ةلزنمب

 وهف والا يقالتلا دنع مهنيب اميف 4ي امأ «و»
 هنأب فوصوم «مثالاو وغللا نم ملاس مالك :يأ «مالسلا

 ىلإ (َكَتَحِبُس اف مهو :هلوق ريسفت يف ليق دقو مكس
 بارشلاو ماعطلا ىلإ اوجاتحا اذإ - ةنجلا لهأ نأ «ةيآلا رخآ

OGلاحلا يف مهل رضحأف < لا ل . 

 . 4ترييلملا بر هني ُدْمََل : اولاق اوغرف اذإف

 ىضقل ٍريَكْلاِب ممَلَجْمَيسأ َّرَّشلا سال هلا لعب ولو )0١(

 4 توُهَمْعَي ممنيغط ف اتال حري ال بِلا رد ل بَلِ

 اوتأ اذإ ءرشلا مهل لجع ول هنأ «هدابعب هناسحإو هفطل نم اذهو

 ريخلا مهل لجعي امك «كلذ ىلع e مهردابو «هبابسأب

 ءةبوقحلا مهتقحمل يأ مهن لح 2 ا اوتأ اذإ

 «هقوقح نم ريثك نع وفعيو مهلمهي الو «مهلهمي ىلاعت هتكلو
 .ةباد نم اهرهظ ىلع كرت ام «مهملظب سانلا هللا ذخاؤي ولف

 ءهلهأ وأ ءهدالوأ ىلع بضغ اذإ دبعلا نأ اذه يف لخديو

 هرضأللو ءاوكلهل هنم تلبق ول .ةوعد مهيلع اعد امبر فلام وأ

 . ميكح ميلح ىلاعت هنكلو ءررضلا ةياغ كلذ

 نونمؤي ال : يأ 066 ترو ل يذلا ردفا :هلوقو

 نم مهيجني ام نولمعي الو ءاهل نودعتسي ال كلذلف .ةرخآلاب

 قحلا هب اوزواج يذلا مهلطاب : يأ 4 ينط ىفإل هللا باذع

 ش .دحلاو

 الو «ليبسلا نودتهي ال «نيرئاح نوددرتي 4 نوهمعي

 ءمهملظ ىلع “مهل ةبوقع كلذو «ليلد موقأل نوقفوي

 . هللا تایآب مهرفكو

 امي وأ ادق وأ دويَلَجِل اتاعد ضا سلا م اًدإَو# )١١(

 َكِلدَك مس رص لل اعد َرَل ناڪ رم مص هنع اتفشک ان

 ناسنإلا 5 نع رابخإ اذهو * تومي أون اک اک ام نفسم نير

 دهتجا «ةبيصم وأ ضرم نم «رض هسم اذإ هنأو ءوه ثيح نم
 ءاّدعاقو اًمئاق «هلاوحأ عيمج يف هللا لأسو ءءاعدلا يف

 ب ع لا

ATاي ل كك دن  EAGT 
 هُّرض هءاج ام هنأك ءهبر نع اًضرعم هتلفغ يف رمتسا : يأ

 هللا نم بلطي !؟ملظلا اذه نم مظعأ ملظ ّيأف «هنع هللا هفشكف

41۲ 

 )١( أ يفو «ب يف اذك :

 ٠- :تايآلا «ءسنوي ةروس ريسفت ١4-1١١

 5 ر ۶ھ

ECs 

 هرات یک وأ واع اتیا ء نعمه تسلا اي
 اوما ترآ © توی کیا
 e و

 كتاف مُهَوعَد وعد لو 9 ريو تج

 ا هارت يآ ودا e لا

 | دل 9 هَل ال ۵ © سيرتك
 897 يس 2ے

 ی
 ذنف مهلج ا

ay? eeeمادو € ت2  

 م مے ا

 اتفشكاًفامياةوأ ادات وأهل اناعد يصل نسف
Ol IS عدس 
 سر كلك هع ت ا

 ورمل كلماَدَََو © 9 | تويا ورتل 3ر ر7

eS 
 ایا نا ۹4
  2ماك 00 رر

 اباوضرواتءاقل توج ریال ےیذلآ نإ

 عسر رس و ص صر ڑی

 أواكاَمَو تسلا لقب ااا

E ْگاج ©  

 ۵ است كيرطت جيتني ضال ف کیک

 سيل هنأكو «هبر قح ىلإ رظني مل «هايإ هلانأ اذإف «هضرغ ءاضق
 اًنجهتسم ناك ام هل نیز «ناطيشلا نم نييزت اذهو . قح هلل هيلع

 . رطفلاو لوقعلا يف اًبقتسم

 أوك امإ» دحلل نيزواجتملا : يأ 4َنِفِرَمْمْلِ نير َكِلَدَك ل
 . لمعي

 )١4٠(. نت گیت نم َنُرُمْلا انكلفأ دقو :
 موَقْلا ىر كلذ 2 أوك امو تسلب رهلشت ماو

 كيك رطل مهد ني ضرالا ىف یک هلع كلج 2 ه 5 رخل

 مهملظب ةيضاملا ممألا كلهأ هنأ ىلاعت ربخي #َنولمعت

 «قحلا نّيبت لسرلا يديأ ىلع تانيبلا مهتءاج امدعب «مهرفكو
 نع دري ال يذلا هباقع مهب لحأف .اونمؤي ملو اهل اوداقني ملف
 عيمج يف هتنس هذهو «هللا مراحم ىلع ءىرجتم ءمرجم لك

 .ممألا

 2 ٍضْردْل ىف َكِيَكَعا» نوبطاخملا اهيأ کنج هن 8

 نمب متظعتاو متربتعا متنأ نإف 4َنوُلَمْعَت فيك ر

 . هنم ةبوقع



 رشع يداحلا ءزحلا

 ايندلا يف متوجن «هلسر متقدصو ءهللا تايآ متعبتاو مكلبق

 .ةرخآلاو

 «مهب لحأ ام مكب لحأ «مكلبق نيملاظلا لعفك متلعف نإو

 لا لاق تیب اَثناَياَ ھل لف ادو )17-1١(

 نأ ل توکی ام لف لب وأ اذنه رع ٍناَءْرشِب تا اال وجر

 د فا هذه تإ وب م الل مَا نإ یی یافت نم ُْلِي

oمڪي منوم اَم هم اس ول لف ه  

 انآ يب ي مع مڪي تن دم ب مكسردأ ل
 ڪک وأ لَك ا ع فا کب لا تک + تولت 7

 نيبذكملا تنعت ىلاعت ركذي َنوُمرجَمْلا ٌحلْفَي ال مك بح

 ةينآرقلا هللا تايآ مهيلع ىلتت اذإ مهن 0
 ءاولاقف تنعتلا هوجو اوبلطو ءاهنع اوضرعأ ءقحلل ةنيبملا
 مرت تنأ## : اًملظو مهنم ةءارج

 ايال اًدرو ءاّملظ مهدشأو «هللا ىلع مهأرجأ ام «هللا

 0 عي كوي نأ ها «ميظعلا لوسرلا ناك اذإف
 ع دج دلل قبلي الو يخي ام يأ وک

 A كلذ ربغ يل سل: يأ 4إ ع
 ريخ لوق اذهف # ٍريِظَع موي َباَذَع نر ٌتيَصَع نإ ُفاْحَأ 00
 ءاهفسلا ءالؤهب فيكف ءهيحوو هبر رماوأ عم هبدأو «قلخلا

 ءدانعلاو ملظلاو «لالضلاو لهجلا نيب اوعمج نيذلا نيلاضلا

 موي باذع نوفاخي الفأ «نيملاعلا برل زيجعتلاو تنعتلاو

 !؟هيظع

 يتلا تايآلاب قحلا مهل نيبتي نأ مهدصق نأ اومعز نإف
 نيب دق هللا نإف «كلذ يف ٌةَيَذَك مهف اوبلط

 .ءاشي فيك اهفرصي يذلا وهو ءرشبلا هلثم ىلع
 . هدابعب هتمحرو «ةينابرلا هتمكحل

 دم هب مكسر الو مکی مثول ام هلآ س ول لفل

 «هتوالت لبق :يأ لَ نّيظ اليوط 4َ مُكِف تن

 . ينظ يف عقو الو «يلاب ىلع رطخ ام انأو «هب مكتيارد لبقو

 الو «يرمع ةدم يف هلوقتأ مل ثيح ينأ دلم فأل
 دقو «كلذ دعب هلّوَمتُأ فيكف «كلذ ىلع لدي ام ىنم ردص

 ال ّيمأ ينأب «يلاح ةقيقح نوفرعت ءاليوط اًرمع مكيف تثبل
 اف یا الو سودا الو ٤بخآ الو ارقا

 لهف «ءاملعلا ايعأو ءءاحصفلا زجعأ ميظع باتكب مكتيتأف

 عطاق ليلد اذه مأ «يسفن ءاقلت نم نوكي نأ - اذه عم - نكمي

 . ؟ديمح ميكح نم ليزنت هنأ

 نمؤي ام تايآلا نم
E 

 اماه :تايآلا « سنوي ةروس ريسفت ٠١- 41۳

 ال يسم
 باننا 5200 دلو -

EERE 
 ر 2 ےک 00 وے ا س و ص ی ا کچ

 َءاش لق 6 می ظع موي باذع یر تيصع نإ فا أ

 و ر ل ت و

 ا روال الو مڪ تاهل

 اظ نمف ل تول ق عت الفا یب نمار مع تحي
 ا ت کر نكست رفا نم

eا  

2 

 لڪ EE 2 س 8

 !عيتأ نإ ىق یافت نم هلآ

 ت رو رس N جير

 هلل نيود نم تودو 9 رجلا حامي

etاتوتعفش و ا  

 كلو كرو اوقنو مهعفتي

 التوسل فمك عيالامي اب اتر تا لف ادم

 نامو 9 ت تور شاع مت توفل اک ضرالا يف

 هي تو الش انتلآ

 توفت دوام بف وتنقل كلت نم تس
 4 مرر لع 2ص ر

 اَمَنِإ قف يرن هياء ویزا کوک ووعي 26

 9 تيرظتنملا حري مکمل ونا و يلا

 اذه لاحو يلاح متربدتو «مكلوقعو مكراكفأ متلمعأ ولف
 قحلا هنأو «هقدصب بيرلا لبقي ال اًمزج متمزجل «باتكلا

 بيذكتلا الإ متيبأ ذإ نكلو «لالضلا الإ هدعب سيل يذلا

 تولا مكنأ كشاال ضاق «دانعلاو

 ڏک وا نڪ وا لع ىَبْفأ ني لَ نيل
 ! ؟4 هقولك

 ملو «حالفلا ينتافو «سانلا ملظأ تنكل الرقم تنك ولف
 ءاهب متبذكف للا تايآب مکتئج ينكلو «يلاح مكيلع فخت

 اولانت نلو «لحمضيس مكرمأ نأ دب الو «ملظلا مكيف نيعتف
 . كلذك متمد ام حالفلا

 يذلا نأ «ةيآلا كاهل َنوُجَرَي ال تيرا َلاَد : هلوق لدو

 مهناميإ مدع وه مهنم ردص يذلا تنعتلا اذه ىلع مهلمح

 داقني نأ دب الف هللا ءاقلب نمآ نم نأو «هئاجر مدعو ءهللا ءاقلب

 .دصقلا نسح هنأل هب نمؤيو باتكلا اذهل
 و2 بال وكرم ی 141

 رهف الو مهرضي ال ام هلا نيود نم تويعو # (۱۸)

 )١( اذإ :ب يف (۲) .اًعبت :ب يف .



 رشع ىداحلا ءزحلا

 رو > م ر ر رر

e َو كَم ال ام ه 
 يف ملعي ال

 لوقي 4< تقيم اح کتو تكبش ؟ريألا ف اک توکل
 هللا لوسرل نوبذكملا 0 : يأ تردی .:ىلاعت

 دلي
 كلمت ال : يأ * ٌمُهْعَتَسي الو د کک ام هَ فود نم#

 . ايش مهنع عفدت الو ءعفتلا نم ةرذ لاقثم مهل

 دنع انوش لوما ناهربلا نم اًيلاخ اًلوق 4 كرولوفيَو

 هدنع مهل اوعفشيو «هللا ىلإ مهوبرقيل مهنودبعي : يأ 4
 لاق اذهلو «مه هوركتبا مالكو « «مهسفنأ ءاقلت نم لوق اذهو

 يف مكُع ال امي امي هلأ توتا لق :- لوقلا اذهل اًلطبم - ىلاعت

 طاحأ يذلا ملاعلا وه ىلاعت هللا : يأ 4ٍضّرأْلا يف اَلَو ٍتومّسلَ

 سيل هنأب مكربخأ دقو «ضرألاو تاومسلا يف ام عيمجب اًملع

 نومعزت - نيكرشملا رشعم اي - متنأفأ «هعم هلإ الو كيرش هل
 هيلع يفخ رمأب هنوربختفأ «؟ءاکرش اهيف هل دجوي هنأ

 اذه نم لطبأ لوق دجوي لهف ؟هللا مأ ملعأ متنأأ ؟هوتملعو

 ملعأ .ءاهفسلا لاهجلا لالضلا ءالؤه نأ نمضتملا «لوقلا

 . ؟نيملاعلا بر نم
 هداسفب مزجي هنإف «لوقلا اذه روصت درجمب لقاعلا فتكيلف

 هزنتو سدقت : يأ تورس اًمع لنو محبس .هنالطبو
 دمصلا درفلا دحألا هللا وه لب «ريظن وأ كيرش هل نوكي نأ

 يف دوبعم لکو «وه الإ ضرألاو تاومسلا يف هلإ ال يذلا

 .ةرطفو اًعرشو الَقع لطاب هنإف هاوس يلفسلاو يولعلا ملاعلا

 ره هنود نم توعد ام او ٌّنَحْلا ره هلآ کلپ كم

 . ڪلا نعل وه هلا او او للا

 وکو ًافكصخم ٤َ هَ لإ شاكلأ ا

 ه کرل هيف اَميِف رهت ىضقل كل ر نم تَقَبَس تنس ةميكح

 هلي بتلا ان لع یک د ی يع در الل توي
 لإ شكلا نك مر : يأ 4رس نو مكعم نإ اتينا
 ءاوفلتخا مهنكلو «حيحصلا نيدلا ىلع نيقفتم ةد 32
 باتكلا مهعم لزنأو «نيرذنمو نيرشبم لسرلا هللا ثعبف

 .هيف اوفلتخا اميف سانلا نيب مكحيل

 «نيصاعلا لاهمإب 4ير نم ْتَقَبَس ةي الؤَلَو»

 0 يجنن نأب 4 مهي َىضَقْلا مهبونذب مهتلجاعم مدعو
 اميِفل مهني ارا اذه راصو «نيبذكملا نيرفاكلا كلهنو

 «ضعبب مهضعب ءالتباو «مهناحتما دارأ هنكلو توفل

 ا

 ِهَكََع َلِرْنأ لول «نوتنعتملا نوبذكملا : يأ (تولوقيو
 ءاهنونيعي يتلا حارتقالا تايآ :نونعي .4 ويد ني هيأ

alب لمه  

 و مهرضي

 ٠١- :تايآلا ‹ سنوي ةروس ريسفت ۲۳-۹ 4٤

Eو ر  
 فلام

aدک را تركن  

 ‹مهيف هملع هيضتقي 8 «دايعلا لاوحأب اًملع ا
 الو «ليلد الو مكح يف ريبدت دحأل سيلو «ةعيدبلا هتمكحو

 .ليلعت الو ةياغ

 رظتني لك :يأ 4َدرطَتْسْلا ني مُْكحَمَم ْنِإ اةرظساف#
 aaa هل لهأ وه ام هبحاصب

 هک رک ا تک ي ءار دعب رم ةمي سائلا افذأ و ()

 لوقي ا ا انكسر َّنِإ ١ ا ا هم لف ابابا ف

 دعب ةحصلاك مبسم رص دعب ْنَي ةَ سالا اَهَدَأ ادو : ىلاعت

 ام اوسن «فوخلا دعب نمألاو ءرقفلا دعب ىنغلاو «ضرملا

 «ةمحرلاو ءاخرلا ىلع هللا اوركشي ملو «ءارضلا نم مهباصأ

 ی اورعتسا لب
 «لطابلاب نوعسي يأ (اًتيايا٤ ن ٌركَم مهل اإ :لاق اذهلو

 .قحلا هب اولطبيل

 ءهلهأب الإ قيحي ال ءىّبسلا ركملا نإف «اركَم عرس هلآ يل
 بتكت لب «ةعبتلا نم اوملسي ملو «مهيلع سكعنم مهدوصقمف

 مهيزاجي مث «مهيلع هللا هيصحيو .نولمعي ام مهيلع ةكئالملا

(ToT)يف رك نإ يح راو يل ( يف كيش یا 5  
 0 دي و مصر ا شر“ يم ءور

 ما فصاع حير اب ماج اهي 10 ٍةَبْيَط جير موب نيرو كلما

 هه هل يلع هلآ وعد هب طيح أ دبا اطر نكت ف ني ا

 ی اق یک ت ےن زاك نم اتي ن
 َمَتَم میش 1ع شالا اا ملأ رعب ضل يف نومي
 ل ةا دم اتا ززيكلا

 ةمحرلا ةباصإ دنع سانلا لاوحأ ىف : ةماعلا | ةدعاقلا ىلاعت ركذ

 يهو كلذ ديؤت ةلاح ركذ .ءرسعلا دعب رسيلاو ءءارضلا دعب مهل
 :لاقف «هبقاوع نم فوخلاو «هدادتشا دنع رحبلا يف مهلاح

 بابسألا نم مكل رسي امب رَلأو ريل يف ب ىلا وهل
 . اهيلإ مكادهو ءاهيف مكل ©”ةريسملا

 E تیک ةيرحبلا نفسلا : يأ كمآ ف د اإ يح

 ةقشم الو جاعزنا ريغ نم «هنووهي امل ةقفاوم 4ٍدَبَيَط جير

 اناج 5 ذإ «كلذك مه امنيبف ءاهيلإ اونأمطاو «اَبي أورو

 أوتو ناک لک ني

 م 3

 رع ساس وعلا حض ل
 م جوملا مه ءاج و بوبهلا ةديدش صاع م حير

 .ةرسيملا :ب يف(١)



 رشع يداحلا ءزجلا

 مهقلعت ٍزئنيح عطقناف «كالهلا هنأ اوفرع : يأ 4ه طيح مَن
 هللا الإ ةدشلا هذه نم مهيجني ال هنأ اوفرعو «نيقولخملاب

 ىلع مهسفنأ نم اودعوو 0-- هل نيصلخم هوعدف «هدحو

 ي کتل كيم نيل :اولاقف ءمازلالا هجو
 : يأ حلا ريب E ! مُهنحمَأ امف © ّن نیک سلا

 اوكرشأف «مهسفنأ هومزلأ امو «ءاعدلا كلذو ةدشلا كلت اوسن

 مهنع عفدي الو «دئادشلا نم مهيجني ال هنأب اوفرتعا نم هللاب

 اهوصلخأ امك ءءاخرلا ىف ةدابعلا هلل اوصلخأ الهف . قياضملا

 1 !؟ةدشلا يف

 اي :لاق اذهلو «مهيلع هلابو دوعي يغبلا اذه نكلو

 ام ةياغ : يأ 4 ايدل يصل عم : ع ميمي امنا سالا

 اًئيش اولانت نأ ا م «مكيغبب نولمؤت

 ءاًعيرس يضقنيس يذلا ريسيلا رزنلا ءاههاجو ايندلا ماطح نم

 و ا

 دك امي میک ةمايقلا موي يف منج ا دث
 0 زمعتالا نع مهل ريذحتلا ةياغ ا يفو تولع

 .مهلمع

 ا »و

 ىدله نم

 وب طلتخأت ءامسلا نم هتلر لَك ايدل قويحْلا لكم امل (۲
 رر 27 موف جور ا 31 55

 اهر سالا يد نإ يع لاو سلا كأي اني ضتألا تاب

 رب وأ کک ٥ا آهلتأ آَبَع توزیک ا ١ اهلها تىكرطَو تَسَيَراو
lL 

 رول تالا لفن كلك نيمالاب قت مل نأك اًديِوَح اھکلعجد

 ةلاحل قباطم وهو «ةلثمألا نسحأ نم لثملا اذهو ورڪ مب

 نهري كلذ جرب يهاجر اار افاد نالا
 لازو «لحمضا متو لمكتسا اذإف ءاّريصق اًنقو اهز نإ هبحاصل

 ءاهنم نيديلا رفص حبصأف «هنع هبحاص لاز وأ «هبحاص نع

 . اهترسحو اهنزحو اهمه نم بلقلا ءىلتمم
 : يأ #ضّرألا تاي .وب طلخا املأ َنِم هتلر انك كلذف

 سالا 4 تی جیهب جيهب جوزو ‹فنص لك نم اهيف تبن

 «بشعلا عاون أك 4اَعْنألال لكأت امم «وإ» رامثلاو بوبحلاك
 . فانصألا فلتخملا ًالكلاو

 يف تفرخزت : يأ تنير اهر شل تدم اإ ىح
 ةهزنو «نيرظانلل ةجهب تراصف «اهتنيز يف تستكاو ءاهرظنم

 ام اًبيجع اًرظنم اهل ىرت ٌترصف «نيرصبتملل ةيآو «نيجرفتملل
 .هريغو ضيبأو ءرفصأو «رضخأ نيب

 مهعم لصح :يأ 4ع وردك مَا اهلها تول
 ءاهتناو «هدنع مهتادارإ فوقول «موديو رمتسيس كلذ نأب عمط
 . ةيف مهبلاطم

 0 ملل اک 26 سا اهلتأ## ةلاحلا كلت يف مه امنيبف

 امده ارا وا الي

 ٠- :تايآلا سنوي ةروس ريسفت 1714-55 ل

 7 قات "1 2

 فرك لا اسم کک

 رک تای دک اكسر یس آمال

 كتل ف رشاد اذ احبار يفرش ىذا
 وع سوس أ ل ر

 ڭا برات جاچ اخر سيم

 ل اا r هور رال 2 6 1 را
 أوعد مهب طيح اونو ناکم لکن جوملا مش ءاَجَو
 ص فو 1 رز ياا نأ نيل ا
 ريمي ضْراْلا نوب هاد مها ام © © نيكل
 ةريجلا عت كشك ع فاعل
 99 ا
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 ل آر سدو

 مانيلا مث اند
 سرس رس حصر مس 0 rar 2ص ےک رس ر ص

 وب اخاف املا نم هتلر اک اند لا ويحل ال كَماَمَت
 3 ردن 2 022 و و 7 و

 شالا ذخأ اَدِإََوَح کرن لاو سالا 0 0
4 1 

 ات وزر مع

 قالك نيو اهب ا
 أ OLS 2 ے م وقل تلي

 ا

 چ رقت یاكى ی در رک راد

 ةلاح هذهف «تناك ام اهنأك : يأ سالا ىّ َّْل نأك اًديِصَح

 .ءاوسب ءاوس ءايندلا

 بيرقتب ءاهحضونو اهنيبن :يأ تيل لصف َكِلَدك#
 : يأ درك مومل لاثمألا برضو ءناهذألا ىلإ يناعملا

 ليزي الو .تايآلا هعفنت ال اذهف ءضرعملا لفاغلا امأو

 .ٌنايبلا ٌكشلا هنع

 رادلا ىلإ قرش ءاهميعن لصاحو ايندلا لاح هللا ركذ املو
 :لاقف ةيقابلا

 لل ماس نم یهو مكمل راد لل اوعي و )1 ۲)

 رَ مهكوجو قهر الو E و اخ 2 1 َنيِدَلَل © ونک و
 . نود ابف مه ةَ بص کوا و کر

 , ىلع ثحلاو ءمالسلا راد ىلإ ةوعدلاب هدابع ىلاعت مع

 ' هصالختسا ءاش نم ةيادهلاب صخو «بيغرتلاو كلذ

 نم هتمحرب صتخي هللاو «هناسحإو هلضف اذهف .هءافطصاو
 دعب «ةجح هيلع دحأل سيلو «هتمكحو هلدع كلذو «ءاشي

 . لسرلاو نايبلا



 رشع يداحلا ءزحلا

 تافآلا عيمج نم اهتمالسل «مالسلا راد» ةنجلا هللا ىمسو

 نم هنسحو «هئاقبو «همامتو ءاهميعن لامكل كلذو .صلئاقنلاو

 .هجو لك

 سوفنلا نأك «مالسلا راد ىلإ اعد املو

 :هلوقب اهنع ربخأف ءاهيلإ ةلصوملا اهل ةبجوملا لامعألا

 ةدابع يف اونسحأ نيذلل :يأ 4ةَداَسِزَو سل اوُنَسح اوْنََمَ َنِلا»

 «هتيدوبع ىف ةحيصنلاو ةبقارملا هجو ىلع هودبع نأب «قلاخلا

 نوردقي امب هللا دابع ىلإ اونسحأو ءاهنم هيلع اوردق امب اوماقو
 «يلاملا ناسحالا لذب نم «يلعفلاو يلوقلا ناسحالا نم هيلع

 ءركنملا نع يهنلاو «فورعملاب رمألاو «يندبلا ناسحالاو
 هوجو نم كلذ ريغو «نيضرعملا ةحيصنو «نيلهاجلا ميلعتو
 .ناسحالاو ربلا

 يف ةلماكلا ةنجلا يهو ىس مهل اونسحأ نيذلا ءالؤهف

 عامسو «ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا يهو «ةَداَيِز و اهنسح

 ىلعأ مهل لصح اذهبف «هبرقب ةجهبلاو هاضرب زوفلاو «همالك
 .نولئاسلا هلأسيو «نونمتملا هانمتي ام

 رق مهكوجو قهر الو :لاقف مهنع روذحملا عافدنا 7

 نإ ترق

 نأل «هوجولا نم هجوب هوركم مهلاني ال 0 و

 ريغتو «ههجو يف كلذ نيبت «ناسنالاب عقو اذإ هوركملا
 .ردكتو

 ىف نق :- مهنع هللا لاق 0 مهف - ءالؤه امأو

 اهل نومزالملا 4ِةَنَجْلا ُبَحَصأ َكيِتلْوأ# 04 ويلا رص زههوُجُو

 .نوريغتي الو «نولوزي الو «نولوحی ال 4َنوُدِنَح ایف مه

 ايل فعول قس هرج بالا بك نیا (۲۷)
 ًامللظُم لل ىِ ام او ر تي ات مساع نم هلل ني م

 ركذ ةنجلا باحصأ ركذ امل نود ايف مه رك ثا كيلو

 يه ايندلا يف اهوبستكا يتلا مهتعاضب نأ ركذف «رانلا باحصأ

 «بيذكتلاو رفكلا عاونأ نم .هلل ةطخسملا ةئيسلا لامعألا

 . يصاعملا فانصأو

 اولمع ام بسحب مهؤوسي ءازج : يأ اهلثم ةئيس مهؤازجف
 و ىلع ضاسحا ف

 فوخو هيولق يف 4ز مهاشقت يأ هقول
 ءمصاع هنم مهمصعي الو عفاد مهنع هعفدي ال هللا باذع نم

 5 اًداوس نوكتف .مهرهاظ ىلإ ةنطابلا ةلذلا 0 يرصد

 ”'هوجولا
 رال بأ کوا امم لا نم امو ْرُهْهوْبُم تأ آنك »

 امهنيب ام دعب ايو «قرفلا نم نيقيرفلا نيب مكف دود ايف ْمُه
 !؟توافتلا نم

a ۳۰-۲۷ تايآلا سنوي ةروس ريسفت: -٠ 

 نأ نلت ف یک نيبو حت 6 لي اهي لإ © يأ ذي یا
 جو © شبنم ةكياَص © ةف زینب جو #0 ةرفات اچ لَ

 . 4 لا ك 1 ی o ورك اهتمي ه ةع الع نیمو

 کاک ارنا ییا لوقت م امیج مرشح موو ۰-۲۸
 کف © ودی اتا 3 ام مشار َلاَكَو عن ن اشو 0

 0 اع نع انك نإ کشو اتنی اديب هلل

 اذ ا متع لسو حلا ْمُهلْوم هنأ لل را لک يق
 عمجن :يآ ا ممرض موو# :ىلاعت لوقي تور

 امو نيكرشملا رضحنو «مولعم موي داعيمل قئالخلا عيمج
 . هللا نود نم نودبعي اوناك

 ارضزلا : يأ واسو رم أ کاک ارش نیل لوق مو
 ب ايم مهنيبو مكنيب لصفلاو مكاحتلا عقيل مكناكم
 مهنيب تلصحو «يبلقلاو يندبلا دعبلاب «مهنيب انقرف "أ

 ةبحملا صلاخ ءايندلا يف مهل اولذب نأ دعب «ةديدشلا ةوادعلا

 و ا ن و

 اننإف دودي اا 2ك
E e 

 تیا کیدا ْنَع کتو ای اًديِهَش اب يكف

 ا امنإو E ا ا

 ل ْدَهْعَأ رل :ىلاعت لاق امك ءناطيشلا وهو «كلذ ىلإ
 نم ٌوُدَع کک ملا نط روح

 لا أوُدْيَعَت ال نأ مدا ىج نب

 ئ کلو ةكيلملل لو 0 2 هر موو :لاقو
 أوك لب هنود نم اتشلو تأ تحبس أولا © ودبي أذا

 . وصوم هرم مب مهراڪآ أ نجل َ أ نودع

 نوأربتي مهوحنو ءايلوألاو ءءايبنألاو ماركلا ةكئالملاف

 ىلإ مهايإ مهئاعد نم نولصنتيو ةمايقلا موي مهدبع نمم
 رسحتي ٍدئئيحف .كلذ يف نورابلا نوقداصلا مهو مهتدابع

 اومدق ام رادقم نوملعيو ءاهفصو نكمي ال ةرسح نوكرشملا
 مهل نيبتيو «لاصخلا ءيدر نم اوفلسأ امو «لامعألا نم

 تلض دق «هللا ىلع نورتفم مهنأو «نيبذاك اوناك مهنأ ٍذئموي

 بابسألا مهب تعطقتو «مهتادوبعم تلحمضاو «مهتدابع

 .لئاسولاو

 اولا مويلا كلذ يف : يأ تلاته يع

 ءءازجلاب هعبتتو ءاهبسكو اهلامعأ دقفتت : يأ «تَقَلَسَأ ا

 . رشف اًرش نإو «ريخف اًريخ نإ «هبسحب 08

 هيلع مه ام ةحصب مهلوق نم نورتفي اوناك ام مهنع َّلضو

 ا :اولاقو مهنم مهؤاكرش أربتو

 . مههوجو يف :ب يف(1) .امكف :ب يف(١)



 رشع يداحلا ءزجلا

 مهنع عفدتو مهعفنت هللا نود نم نودبعي ام نأو ءكرشلا نم

 .باذعلا

 كرمي سا ٍضْرأْلاَو َِمّسلَأ ني كفي نم لق 038-81
 اع ا هزمت يلا نو كلا خرج نيو رع ہلا نأ

 نأ یر هلآ لادم © نوقت انآ لمد دووم شالا يدي سو
 3272 تقع كا هيو ا کز نحل مب مب اًداَمَك

 نيذلا ءالؤهل 4ا :يأ 4رب ال مم ارام تکا لع کیک
 اورقأ امب مهيلع اًجتحم - اًناطلس هب لزني مل ام .هللاب اوكرشأ

 نسل - ةيهلالا ديحوت نم هوركنأ ام ىلع «ةيبوبرلا ديحوت نم هب
 ءءامسلا نم قازرألا لازنإب ِضرَأْلاَو مس َنْي مكقري
 . ؟اهيف اهبابسأ ريسيتو ءضرألا نم اهعاونأ جارخإو

 امهقلخ يذلا وه نم :يأ «َرمبأْلاَ َعْمَسلَأ كي آل
 لوضفملا ىلع هيبنتلا باب نم ركذلاب امهصخو ؟امهكلام وهو

 . امهعفنو امهفرش لامكلو «لضافلاب
 ا جارخإك ِتَيَمْلَأ نم م ىلا جم نمو

 نم رئاطلاو «رفاكلا 0 جارخإو «ىونلاو بوبحلا نم
 هذه سكع یل تم ١ حشو كلذ وحنو «ةضيبلا

 .تاروكذملا

 لماش اذهو «يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف 4 ألا بد شو

 كلذ نع مهتلأس اذإ كنإف ءةيهلالا ريبادتلا عاونأ عيمجل

 كيرش ال هللا نأو «كلذ عيمجب نوفرتعي مهنأل نأ ةو ووقف 3#

TS 

 هل نوصلختف هللا وَمن فأ : ةجحلاب اًمازلإ مهل لمَ

 نم هنود نم نودبعت ام نوعلختو «هل كيرش ال هدحو ةدابعلا

 .ناثوألاو دادنألا

 کیر هلال هب اهفصو امب هسفن فصو يذلا لدول
 معنلاب قلخلا عيمج يبرملا ءدومحملا دوبعملا هولأملا : يأ

 . 4 للص ر ا 6 ل نهر
 يذلا ءءايشألا عيمجل ريبدتلاو قلخلاب درفنملا ىلاعت هنإف

 الو ءوه الإ تانسحلاب يتأي الو «هنم الإ ةمعن نم دابعلاب ام
 ةلماكلا تافصلاو فلا ءامسألا وذ ءوه الإ تائيسلا عفدي

 . ماركالاو لالجلاو ةميظعلا

 يذلا ةدابع ىلإ ءهفصو اذه ْنَم ةدابع نع 4َنفَرْصُت نأ
 ءاَّرض الو اًعفن هسفنل كلمي الو «مدعلا الإ هدوجو نم هل سيل

 . اًروشن الو ةايح الو اتوم الو

 نم هجوب هل ةكرش الو «ةرذ لاقثم كلملا نم هل سيلف
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 . كلذ
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 هملع مدعل ىب نأ الإ يدتهي ال :يأ ئ ال سأل
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 .ءيش ال وهو

 هلأ بود ني تونی تل ميسي امو# :لاق اذهلو
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 هللا باتك وهو .اًريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي
 نأ قلخلا نم دحأ ردقي فيكف < «[نيملاعلا بر] هب ملكت يذلا

 ملكتملا ةمظعل عبات مالكلاو «هبراقي امب وأ «هلثمب ملكتي
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 رشع يداحلا ءزجلا
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 يغبني ال هنأو ءرومألا يف تبثتلا ىلع ليلد اذه يفو
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 مهداسف ىلع مهيزاجيسف «داسفلاو «ملظلاو دانعلا هجو ىلع
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 اسا ْنَمَو ءدسْفَلُي الص َلِمَح نم : ىلاعت لاق امك ولمس اَنْي

 . اهم
 أنك ولو فلا يش َتَأدأ كَ وعيت ن متو (45-45)

 ْوَلَو ىلا هيَ تاقآ تإ رطب نس میو ه توقع ال
 سائلا نكتو ایس سالا ملط ال لآ َّنإ ٥ہ توری ال اون

 املو لوسرلل نيبذكملا ضعب نع ىلاعت ربخي درمل ْمهَسْفَنأ

 ١- :تايآلا سنوي ةروس ريسفت ٤١-٤٠٥ 4۹

 هتءارق تقو لي يبنلا ىلإ ويسب یت مهن نأ «وإ» هب ءاج
 جرفتلا هجو ىلع لب ءداشرتسالا هجو ىلع ال «يحولل
 الو «عفان ريغ عامتسا اذهو «تارثعلا '"بّلطَتو «بيذكتلاو
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 . اًمودعم مهلقع ناك اذإ اًصوصخو
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 .ءالؤه يدهت ال كلذكف ءنورصبي
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 نم هيلإ وعدي امو «هلامعأو «هقالخأو .هيدهو ةي ىبنلا ةلاح

 ريصبلا يفكي هنأو «هب ءاج ام ةحصو «هقدص ىلع ةلدألا مظعأ
 . ةلدألا نم هريغ نع

 يف ديزي الف ايس سالا ْمِلظَي ال هلأ ال :هلوقو

 . مهتانسح نم صقني الو «مهتائيس
 «هنولبقي الف قحلا مهئيجي 4َنوُمِلظَي ْمُهَْشنَأ َساَنلَأ كول

 ىلع متخلاو ءمهبولق ىلع عبطلاب كلذ دعب هللا مهبقاعيف
 . مهراصبأو مهعامسأ
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 سانلا رشح اذإ ىلاعت هللا نأو ايندلا ءاضقنا ةعرس نع
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 رشع يداحلا ءزجلا

 ميقتسملا طارصلا ىلإ نيدتهم اوناك امو «هللا ءاقلب اوبذك نيذلا
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 مهبيصي نأ دب ال مهنإف «مهل لجعتست الو «نيبذكملا ءالؤه
 .باذعلا نم مهدعن يذلا

 . كسفن هب ٌرقتو «كنيعب هارتف ايندلا يف امإ

 هللا ىلإ مهعجرم نإف «ةافولا دعب ةرخآلا يف امإو

 لك ىلع هللاو «هوسنو هللا هاصحأ «نولمعي اوناك امب مهئبنيسو
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 ءنومدقتسي الو ةعاس نورخأتسي ال تقولا كلذ ءاج اذإف

 نولجعتسم مهنإف «باذعلاب لاجعتسالا نم نوبذكملا رذحيلف

 «لزن اذإ يذلا هللا باذعب «نيمرجملا موقلا نع هسأب دري ال
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EEE 409 ترهيم شنو نعل هَل  

 e RE نإ يأ هقول د ليك
 . ؟هوردتبا باقع

 لولح نيح ناميالا عفني ال هنإف ب مما متو ام اإ 700

 يتلا لاحلا كلت يف - اًناتعو انو مهل لاقيو هللا باذع

 7 مك ذك دقو ؟ةقشملاو ةدشلا لاح يف نونمؤت د ا

 لبق ه وبتعتسا اذإ مهبتعي هنأ هدابع يف هللا ةنس نإف كولم ولحم

 امك <« اقا اًسفن عفني ال باذعلا عقو اذإف «باذعلا عوقو

 57 مَن ُتنَماَء لاق :قرغلا هكردأ امل «نوعرف نع ىلاعت لاق

 : هل لاقي هنأو لسلام اأو ليس وب هيب تما ىلا لإ َهَلِ

 :ىلاعت لاقو 4َنيِدِيَنُمْلا نم تشو لبق َتَنَصَع دقو يلا

 يف َتَلَح َدَم تل مآ تش ساب اأو انل مثكيإ مهمتي كي ال

 نوعّدت ا ب دپ مما مر ا ام اإ رثا : انه لاقو داع

 .مكيديأ تلمع ام اذهف 4وم ولعت وي مک دقو «"ناميإلا

 .ناميالل :أ يفو «ب يف اذك (۲) .لزني :ب يف )١(



 رشع يداحلا ءزجلا

 ةمايقلا موي مهلامعأ نوفوي نيح أوبل َندَلِل لي مثال
 رتفي الو «هيف نودلخت يذلا باذعلا : يأ e ٌباَذَع اود

 رفكلا نم «نوُيرْكَك مك اتي الإ نورم لهل ةعاس مكنع
 . يصاعملاو بيذكتلاو

(07-e)سَ ُمَنِإ و ىإ ل ره یا ونوس »  

 ورسو وي تدل ضرألا ات تَلَظ نيت لکی نأ لَو © يرجععي
 طع يعم هو م رع ع اع

 ه يلب ال مر يسلب شتاب قو بال ئا ال هما
SE O r 2000 و f تيتا فذ EAE 

 E كو ىح هللا دعو نإ لا ضال تولا ىف ام هني نإ ا

 ر
 هيبنل ىلاعت لوقي وح هيلو تي یک ره 0

 وشن امو

 1 مرت ہو نوع

 هجو ىلع نوبذكملا كربختسي : يأ ره قحا كوكس ةي
 . داشرلاو نيبتلا هجو ىلع ال ءدانعلاو تنعتلا

2 
 مهتوم دعب مهثعبو «دابعلا رشح حيحصأ : يأ ره قحا

 اًرش نإو «ريخف اًريخ نإ «مهلامعأب دابعلا ءازجو «داعملا مويل

 .؟رشف

 ليلدلاب هيلع اًلدتسم هتحص ىلع اًمسقم مهل €

 ةهبش الو هيف ةيرم ال حل , ْمَلِإ يرو ی :ناهربلاو حضاولا

 . هيرتعت
 ءمكقلخ أدتبا امكف «مكثعبي نأ هلل نجم رشا امرا

 مكيزاجيل ىرخأ ةّرم مكديعي كلذك ءاًئيش اونوكت ملو

 . مكلامعأب

 رفكلاب 4مل ين لل نأ زل ةمايقلا تناك اذإ و ٠
 ءامهريغو ةضفو بهذ نم (ِضْرَأْلا ىف اً عيمج يصاعملاو
 «كلذ اهعفن املو 4دب تدل # هللا باذع نم هب يدتفتل

 لامعألا ىلع ء«باقعلاو باوثلاو ءرضلاو عفنلا امنإو
 . ةئيسلاو ةحلاصلا

 تاتا أدار امل َةَماَدَتلا ل اوملظ نيذلا [: يأ] «اوُرَسأَو

 دب حوقُمو# صانم نيح تالو ءاومدق ام ىلع اومدن

 نم هجوب هيف روج الو ملظ ال يذلا ماتلا لدعلا : يأ « طَسِفْلَأب

 وخلا

 همكحب مهيف مكحي (ضرألاو توسل ين ام هَ ّذِإ ا8
 اذهلو .يئازجلا همكحب مهيف مكحيسو «يردقلاو ينيدلا
 ال كلذلف يرمي ال ْمُهَرْكَأ كيكو ىح هلآ دعو نإ الأ :لاق

 هيلع ترتاوت دقو «هب اونمؤي مل امبر لب «هللا ءاقلل نودعتسي
 ` .ةيلقعلاو ةيلقنلا نيهاربلاو ةيعطقلا ةلدألا

 «ةتامالاو ءايحالاب فرصتملا وه : يأ 4تب يّ وه
 . كلذ يف هل كيرش ال «2"”ريبدتلا عاونأ رئاسو

 اهريخ مكلامعأب مكيزاجيف «ةمايقلا موي نوَ هلال
 .اهرشو

 ٠- :تايآلا سنوي ةروس ريسفت ۰۳-۰۸ تح

 اشو کیر ني ظر َْنَكَج دک شالا ایا (0850) 2 دع

 ءوتمترو أ ٍلْصَِب لف © َنيِنِمْؤُمَِ ةو ىدْهَو رودضلا ىف ام

 ارم ىلا لزق نع اني و ھار كم
 هفاصوأ ركذب «ميركلا باتكلا اذه ىلع لابقالا يف ءقلخلل

 ُةَظِعَوَم منهج دق شالا اتيا :لاقف دابعلل ةيرورضلا ةنسحلا

 ةبجوملا لامعألا نع مكرذنتو «مكظعت : يأ کیر شش

 اهراثآ نايبب اهنع مكرذحتو «هباقعل ةيضتقملا ءهللا طخسل

 امل ءافش .نآرقلا اذه وهو # ٍروُدَّصلا ىف اّن ءاقشو# اهدسافمو

 ء«عرشلل دايقنالا نع ةّداصلا تاوهشلا ضارمأ نم رودصلا يف

 نم هيف ام نإف .ينيقيلا ملعلا يف ةحداقلا تاهبشلا ضارمأو

 امم «ديعولاو دعولاو «بيهرتلاو بيغرتلاو .ظعاوملا

 . ةبهرلاو ةبغرلا دبعلل بجوي
 اتمنو ءرشلا نم ةبهرلاو ءريخلا يف ةبغرلا هيف تدجو اذإو
 ماش كلذ خرا نالا نام نم الإ ري ام زو ل
 دبعلا ىلإ ٌبحأ هلا يضري ام راصو «سفنلا دارم ىلع هللا دارم

 . هسفن ةوهش نم

 ةياغ هللا اهفّرص يتلا ةلدألاو نيهاربلا نم هيف ام كلذكو

 فا يذلا يروا امج تايب وا او  تيرستلا

 . نيقيلا تاجرد ىلعأ ىلإ بلقلا هب لصيو «قحلا
 هتعبت «ةيفاعلا باوئأب لفرو ءهضرم نم بلقلا حص .اذإو

 ىَدُهَول «هداسفب دسفتو «هحالصب حلصت اهنإف ءاهلك حراوجلا

 .هب لمعلاو قحلاب ملعلا وه ىدهلاف «َنيِنِمْوْمََز ٌةَمعيَو
 باوثلاو «ناسحإلاو ريخلا نم لصحي ام :يه ةمحرلاو

 «لئاسولا ّلجأ ىدهلاف ا نمل از لجاعلا

 الو «هب يدتهي ال نكلو «بئاغرلاو دصاقملا لمكأ ةمحرلاو

 . نينمؤملا قح يف الإ ةمحر نوكي

 تلصح «هنع ةئشانلا ةمحرلا تلحو ىدهلا لصح اذإو

 .رورسلاو حرفلاو «حاجنلاو حبرلاو « حالفلاو ةداعسلا

 كِل لص لفل :لاقف كلذب حرفلاب ىلاعت رمأ كلذلو

 هللا لضفت لضفو «ةنمو ٍةمعن مظعأ وه يذلا ءنآرقلا وه يذلا

 هتبحمو هللا ةدابعو «ناميالاو نيدلا #. هيمو هدابع ىلع هب

 عاتم نم 4تثَْجي ات بح وه أرَ قري .هتفرعمو
 ش . اهتاذلو ايندلا

 نيبو اهنيب ةبسن ال «نيرادلا ةداعسب ةلصتملا نيدلا ةمعنف

 . بيرق نع لئاز لحمضم وه امم ءايندلا يف ام عيمج

 امم كلذ نأل «هتمحرو هلضفب حرفلاب ىلاعت هللا رمأ امنإو

 .ريبادتلا :ب يف (۲) .داشرتسالا :ب يف )١(



 رشع يداحلا ءزحلا

 ءاهتوقو «ىلاعت هلل اهركشو ءاهطاشنو سفنلا طاسبنا بجوي
 اذهو ءامهنم دايدزالل يعادلا ناميإلاو ملعلا يف ةبغرلا ةدشو

 حرفلا وأ ءاهتاذلو ايندلا تاوهشب حرفلا فالخب «دومحم حرف

 :هل نوراق موق [نع ىلاعت] لاق E «لطابلاب

 . 4 َنيِحِرَفْلا بحي ع اك هنأ ل عالم

 لطابلا نم مهدنع امب اوحرف نيذلا يف ىلاعت لاق امكو

 تسلب مُهلْسَر ْمُهْنََج امف : لسرلا هب تءاج امل ضقانملا

 . «رْلِعْلا نم مُهَدْنِع انب وحرف

 رْثََمَجَم نر نيب مک هن رنا ام ہیرا لف (2009)
 نط امو ٩ کتورتقت هللا لع ا کل توآ للا لف داسو ارس ةن هَ

 ىلع يلف وُدآ هنا ت ِةَمَيتْلا موب بدك هلا لع نم تر
 ىلع اًركنم - ىلاعت لوقي ورک ال َمُهَرْكَأ کلو سالا
 ام ليلحتو ؛هللا لحأ ام ميرحت ايضا نيذلا نيكرشملا

 ينعي ُِقْزَر نمي مک هَ َّرنأ اك مشيرا لقال :- و رح

 ا

 . مهقح
 ترو لا٤ :- دسافلا لوقلا اذه ىلع اًخبوم - مهل لقا

 مهل نذأي مل هللا نأ مولعملا نمو ؟4تروّرَفَت هلأ لع را مل

 : نورتفم يهنأ معن

 لعفي نأ 4ِةَميتْلا مب بِكْ هللا لع ورن لأ نع امو
 :ىلاعت لاق .باقعلا نم مهب لحيو «لاكتلا نم مهب هللا

 . 4 دو مهر هلل لع اویذک سرلأ یت مْ مول
 «ليزج ناسحإ وذو «ريثك سالا َلَع ٍلْضَم وأ هنأ تإ

 امإو + اهركشب اوموقي الآ امإ «توركشي آل سانلا رتكأ کلر
 ام اودريو ءاهنم اومرحُي نأ امإو «هيصاعم ىلع اهب اونيعتسي نأ
 «ةمعنلاب فرتعي يذلا ركاشلا مهنم ليلقو «هدابع ىلع هب هللا نم

 . هتعاط ىلع اهب نيعتسيو «هللا ىلع اهب ينثيو
 «ةمعطألا عيمج يف لصألا نأ ىلع ةيآلا هذهب لدتسيو

 مرح نم ىلع ركنأ هللا نأل ؛هميرحتب عرشلا درو ام الإ «لحلا

 .هدابعل هلزنأ يذلا قزرلا
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 كير نع بري امو ديف نوصي ْذِإ انوش رکيل اڪ الا لص

 ا کر َكِلَد نم َرَمَصَأ و املا يف اَلَو ٍضْرَأْلا ف ورد لاق 1

 ىلع هعالطاو «هتدهاشم مومع نع ىلاعت ربخي نم بک ىف
 ءاذه نمض يفو «مهتانكسو مهتاكرح يف دابعلا لاوحأ عيمج

 يأ نأ يف نكت ابرإ# :لاقف ماودلا ىلع هتبقارمل ةوعدلا :
  E Mkنار نم هِي اول ام

 كيلإ هللا هاحوأ يذلا نآرقلا نم ولتت امو : يأ .
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 دص رر
 کي اڪ الا ريبك وأ ريغص «ٍلَمَع ني واتت ال)»

 مكرارمتساو «هيف مكعورش تقو :يأ هيف َنوُصِيِقُت ْذِإ اًدوُهُش
 .هب لمعلا ىلع

 ةحيصنلا هجو ىلع اهودأو «مكلامعأ يف هللا اوبقارف

 علطم هنإف «ىلاعت هللا هركي امو مكايإو ءاهيف داهتجالاو
 . مكنطاوبو مكرهاوظب ملاع «مكيلع

 بيغي ام :يأ كبَر نع برمي اَمَو

 الو ِهَمَسلا يف الو ٍِضْرَأْلا يف وَرَ لاقي ني# هتدهاشمو هرصبو
 هب طاحأ دق :يأ نيم بِك ىف لإ َرْكأ 5[, كلذ نم ٌرَعْص

 . هملق هب ىرجو «هملع
 نرقي ام اًريثك ءردقلاو ءاضقلا بتارم نم ناتبترملا ناتاهو

 هتباتكو «ءايشألا عيمجب طيحملا ملعلا امهو ءامهنيب هللا

 هلا تأ ْمَلَكَت لأ :ىلاعت هلوقك «ثداوحلا عيمجب ةطيحملا
 هلا ىع كلذ َّنِإ بک ىف كلذ َّنِإ ضرالاو ِءاَسَسلا ىف ام كَم

 . راس

 . باغي ام :نيتخسنلا يف (۲) .همّرح ام :ب يف (۱)
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 رولا وه تيد ونا تڪ ليد ال َةَرْخَآلا فو ايلا يحل
 مهلامعأ ركذيو «هئابحأو هئايلوأ نع ىلاعت ربخي * ُميِظَعْل
 وح ال هلآ ایلوا كا الا :لاقف «مهباوثو «مهفاصوأو

 لاوهألاو فواخملا نم مهمامأ امم «هنولبقتسي اميف نهي

 حلاص الإ اوفلسي مل مهنأل ءاوفلسأ ام ىلع درع ْمُه اَلَو#

 تبث «نونزحي مه الو مهيلع فوخ ال اوناك اذإو «لامعألا

 هللا الإ هملعي ال يذلا ريثكلا ريخلاو «ةداعسلاو نمألا مهل

 . ىلاعت

 هتكئالمو .هللاب 4أَْئَماَع لآ :لاقف مهفصو ركذ مث

 اوقدصو «هرشو هريخ ردقلابو ءرخآلا مويلاو .هلسرو «هبتکو
 . يهاونلا بانتجاو رماوألا لاثتماب «ىوقتلا لامعتساب مهناميإ

 رهل#و ءاّيلو [ىلاعت] هلل ناك ءاّيقت 0 ناك نم لكف

 . 4ةَرْضلا و ايدل ةزيحلا ىف كرش

 يف ةدوملاو ء«نسحلا ءانثلا يهف ءايندلا يف ةراشبلا امأ

 فطل نم دبعلا هاري امو «ةحلاصلا ايؤرلاو «نينمؤملا بولق
 هنع هفرصو .قالخألاو لامعألا نسحأل هريسيتو هب هللا

 .قالخألا ءىواسم

 لراس اوما 4 هلآ اسر اولا جملا َّنإ# :ىلاعت لاق
0 

 شك ىلا ةي اوربا اور الو افا لآ ُهَحِبكَنْلا مه

 . نوو

 . ميقملا ميعنلاو «ىلاعت هللا اضر نم هب رشبي ام «ربقلا يفو

 ةاجنلاو «ميعنلا تانج لوخدب ىرشبلا مامت «ةرخآلا يفو

 . ميلألا باذعلا نم

 نكمي ال «قح وهف هللا دعو ام لب لا تماڪ لرب ال

 نأ دحأ ردقي ال يذلا «هليق يف قداصلا هنأل «هليدبت الو هرييغت

 .هاضقو هردق اميف هفلاخي

 لك نم ةاجنلا ىلع لمتشا هنأل © ميِظَمْلا ُرَوَمْلا وه كلذ

 «هيف زوفلا رصحو .بوبحم بولطم لكب رفظلاو «روذحم
 ىوقتلاو ناميالا لهأ ريغل زوف ال هنأل

 يف هللا هبتر «باوثو ريخ لكل ةلماش ىرشبلا نأ لصاحلاو

 ملف كلذ قلطأ اذهلو «ىوقتلاو ناميإلا ىلع ةرخآلاو ايندلا
 . هديقي

 را رو عر ول
 ٌعيِمّسلا وه اعيمج هب هَل َّنِإ لرو تنر الو (10)

 لاوقألا نم كيف نيبذكملا لوق كنزحي الو :يأ «ُمِيِإَمْل
 ال مهلاوقأ نإف كنيد يفو «كيف حدقلا ىلإ اهب نولصوتي يتلا

 ٦۲-٦۷ :تايآلا ‹ سنوي ةروس ريسفت

 ا 0

 رز ر حس ىو ا آخ هدب 2

e 

TT 

 ر5 کنار اا 57 ل
 < أ 8 يعل کارش ارا
 دلا امو ضرال اق نمو تولا ف ْنَم

 ا
 و اا کپ ا و يعذر

 0 روعي ي نإ َءاڪ رش هلآ نود نم توعد
 ص 0

 كللعَج ىرلار © توُصْرْحيالإَْه َنِإَوََلطل
 كلذ ف نإ دا كول ديقان ڪَل

 نكاد هدم اولاَف © ومس روق تاب
 ص

 27 و
 اوه , هنلحبس

 ا

 e لآ 9€ نوملعتال
Id 224یت ات مشاتل فحم 9€ ترخلقال 4 0 1-3 6 س  

 21 ص ہے هس حر وع

 4 سايا ا الل

 ر ع

 نم اهيتؤي «اعيِمَج هلل َهَّرِهْلأ نإ اًئيش كرضت الو مُر
 .ءاشي نمم اهعنميو «ءاشي

 يأ «اعيج لا ليف ملا د ناک نمف :ىلاعت لاق
 بيلا لكلا دعي و :هدعب هلوق ليلدب «هتعاطب اهبلطيلف
 . ممم عيد لمل

 ةزعلا نأو هللا ةعاط ىلع كنأ مولعملا نمو

 .4َنينمَؤُمْلِلَو -هلوُسَرلَو هَّرِمْل هيو# هللا نم
 عيمجب طاحأ دق هعمس : يأ « ملم عي 4 ٌعيِمَّسلا وهل :هلوقو

 . اهنم ءيش هيلع ىفخي الف «تاوصألا

 هنع بزعي الف «نطاوبلاو رهاوظلا عيمجب طاحأ دق هملعو

 الو كلذ نم رغصأ الو «ضرألاو تاومسلا يف ةرذ لاقثم

 . ربكأ

 ملعيو «كيف كئادعأ لوقو كلوق عمسي - ىلاعت - وهو
 وهف هللا قتي نمف «هتيافكو هللا ملعب فتكاف ءاليصفت كلذ

a 

 ر 2

 كعابتألو كل

 ضر ف نمو تسلا يف نم ول کإ لا ۷7
 وعش نإ اڪ هللا تود نم توعد تلا ميسي اَمَو



 رشع ىداحلا ءزجلا

 لجن OE وحق كروم لإ ْمُه مه ْنِإَو نطل ال

 وَقُل 86 1
 د ی الار تارا ىف اهلا نا کک

 جاف ناكا نم اسامي عف فرضي ادعو اكلمو

 ةدابعلا نم اًئيش نوقحتسي ال «نوربدم نورخسم «هلل كيلامم

 ُميَتَي امو :لاق اذهلو «هوجولا نم هجوب هلل ءاكرش اوسيلو
 نا الإ ترش نإ ةر للا تحوي ترک توا

 كلذ يف وضرب لإ مه نو اًئيش قحلا نم ينغي ال يذلا
 . ناتهبو كفإو بذك صرخ

 نم اورهظيلف ءهلل ءاكرش اهنأ ىف 0 اوناك نإف

 يل ا 5 ام اهفاصوأ

 نم اًئيش كلمي وأ «قزري وأ اًئيش قلخي دحأ مهنم لهف
 اًمايق هللا هلعج يذلا راهنلاو ليللا ربدي وأ «تاقولخملا

 . ؟سانلل

 مونلا يف ويف انتا لا كل مج ییا رثا و
 رمتسا ولف «ضرآلا هجو ىشغت يتلا ةملظلا ببسب ةحارلاو

 .اونكس املو ءاوُرَق امل ءايضلا

 هب رصبي ءاّئيضم :يأ «اَرِصَبُم رال هللا لعج «و»
 . مهايندو مهنيد حلاصمو «مهشياعم يف نوفرصتيف «قلخلا

 مهف ّعمس هللا نع «ترثمَنَي مومل تال كلك ف ل
 تايآل كلذ يف نإف «دانعو تنعت ٌعمس ال «داشرتساو لوبقو

 هلالا هنأو دوبعملا هدحو هنأ ىلع اهب نولدتسي «نوعمسي موقل

 ميلعلا ميحرلا فوؤرلا هنأو «ةلطاب هاوس ام ةيهلإ نأو «قحلا

 چ

 و رو ا انکو ھا دكتا لایا (۷۰-۹۸)

 د طاس س س 8 دنع ْنِإ ضر ف م ِتوْمََسلَ ق

 4 ا یک ا ر و دءم يب هم در عدو

 هلأ لع توري لا تل لق ©
e7  

 دهيد مث معجم اإ دث الآ يف تم ه توخي ال بذگلآ ا 2
 34 ور 2 ر سرو

 نع اًربخم - نا ا َباَدَعْلَ

 هّرنف ادو ها دكت اولا - نيملاعلا برل نيكرشملا تهب
 لوقي امع هزنت :يأ هديت :هلوقب كلذ نع هسفن

 نع نهرب مث ءاّريبك اًولع هيلإ صئاقنلا ةبسن يف «نوملاظلا
 : نيهارب ةدعب كلذ

 هيف رصحنم ىنغلا : يأ لا ره :هلوق :اهدحأ

 لكب ماتلا ىنغلا هل يذلا ينغلا وهف « هيف ةقرغتسم ىنغلا عاونأو
 ءهجو لك نم اّينغ ناك اذإف .هوجولا عيمج نم رابتعاو هجو

 ؟دلولا ذختي ءىش يألف

 دينا فخر الف ها یا ا ار ا الآ

 ٠- :تايآلا ‹ سنوي ةروس ريسفت ۷۳-۹۸ ۲٤

 .هانغ يف صقنل الإ اًدلو

 «ْضراْلا ىف امو ٍتَوَمَسلا ف ام ملم : هلوق «يناثلا ناهربلا

e Eهان وحرم  
 . كيلامم ديبع نوقولخم عيمجلا «ضرألاو تاومسلا

 هل نوكي نأ يفاني «ماعلا فصولا اذه نأ مولعملا نمو

 الو اًقولخم نوكي ال ءهدلاو سنج نم دلولا نإف دلو مهنم

 يفانت ءاًمومع ضرألاو تاومسلا يف امل هتيكلمف .اًكولمم

 .ةدالولا

 ادني نطْلُس ني مڪڌنڪ نا :هلوق «ثلاثلا ناهربلا
 ولف ءاّدلو هلل نأ ىلع لدي ناهربو ةجح نم مكدنع له :يأ

 ةماقإ نع مهزّجعو مهادحت املف .هودبأل ليلد مهل ناك

 اذهلو «ملع الب لوق كلذ نأو .هولاق ام ٌنالطب ملغ «ليلدلا
 مظعأ نم اذه نإف *توُمكَْس ال ام هَل لع َتولوُفَنَأ# :لاق

 .تامرحملا

 : يأ * تولي ال َبدكْلا هلآ لع تورش نا تي لفل

 امنإو ءمهدوصقم مهل لصحي الو ءمهبولطم نولاني ال

 ىلإ نولقتني مث ءاليلق ايندلا يف مهبذكو مهرفك يف نوعتمتي
 اوناك امب ديدشلا باذعلا ا ءهيلإ نوعجريو ءهللا

 . رشيق مهتشلأ نكلو هلل مق ات نورفكي
 رك نك نإ روق ا جو اب مع لاو (۷۳-۷۱)

 کا وعيا ٿنڪ س تاک ىريكْذتَو ت

 0 نو ار لإ اضف رك هع رکی مُكرتأ نكي ال دث مكءاكرشَو
 نك نأ ترم ولأ َلَعاَّلِ َىرَجَ نإ رَ ْنَم "ها ناق

 َمْهَتْلَمَجَو كلقلا ىف ٌمَعَم نمو هتف هوك © َنيِلَسْلأ رم

 4رذ ةع اک کیک ظا ایا اوَذَك َنلا اقرار تيكَح

 هتوعد يف ج اي كموق ىلع 4تال :هّينل ىلاعت لوقي
 ةنس فلأ مهيف ثكمف .ةليوط ةدم هللا ىلإ مهاعد نيح «هموقل

 اوللمتف انايغط الإ مهايإ هؤاعد مهدزي ملف ءاماع نيسمخ الإ

 الو لساكتم ريغ مالسلاو ةالصلا هيلع وهو ءاومتسو هنم

 قم ٌركلَع رك نک نإ ِرْوَفَيل : مهل لاقف ءمهتوعد يف ٍناوتُم
 يريكذتو مكدنع يماقم ناك نإ :يأ لآ تاک ىريِكدَتَو

 دق «ةنيبلا ةحضاولا ةلدألا 4لآ تيب "”مكعفني ام مكايإ

 اودرت وأ ءوسب ينولانت نأ متدرأو «مكيدل مّظَعو «مكيلع قش
 لك عفد يف هللا ىلع تدمتعا : يأ تلر هَل لع قحلا

 اوتأف متنأو . يتَدَعو يدنج اذهف «هيلإ وعدأ امبو «يب داري رش
 .دّدعلاو دَّدَعلا عاونأ نم هيلع متردق امب

 )١( مهعفني ام : نيتخسنلا يف (۲) .ءاشي امب :ب يف .



 رشع يداحلا ءزحلا

 الو ءدحأ مكنم فلختي ال ثيحب ءمكلك 4کا اوعِجأَتل

 . ایش مكدوهجم نم ''”اورخدت

 مهنولاوتو مهنودبعت متنك نيذلا مكر اورضحأ «و#»
 و

 2م 7 12 أ کت ال چ

 يل اعل

 يذلا ءوسلاو ةبوقعلاب يلع اوضقا :يأ لإ أوصف نل

 .راهن نم ةعاس ٍنولهمت ال :يأ نورت الر «مكناكمإ يف
 ام قدصو «هتلاسر ةحص ىلع ةميظع ةيآو «عطاق ناهرب اذهف

 .هيوؤت دونج الو «هيمحت ةريشع ال هدحو ناك ثيح هب ءاج

 بيعو ' « مهنيد داسفو « مهئارآ هيفستب هموق داب دق

 لابجلا نم مظعأ وه ام هتوادعو هضغب نم اولمح دقو . مهتهلآ

 :مهل لوقي وهو ءةوطسلاو ةردقلا لهأ مهو «يساورلا

 نوردقت ام لك اودبأو «متعطتسا نمو مكؤاكرشو متنأ اوعمتجا

 اوردقي ملف «كلذ ىلع متردق نإ يب اوعقوأف «ديكلا نم هيلع

 . كلذ نم ءيش ىلع

 اذهلو «نوعّدي اميف نوبذاكلا مهو ءاقح قداصلا هنأ ملعف

 :لاق

 ءمكيلوتل بجوم الف «هيلإ مكتوعد ام نع كتي نل
 نع نولوت امنإو «قح ىلإ لطاب نع نولوت ال مكنأ نيبت هنأل
 ىلع ةلدألا تماق لطاب ىلإ ءهتحص ىلع ةلدألا تماق قح

 .هداسف

 ىلعو «يتوعد ىلع رجا نم دلاس اتما اذه عمو
 لجأل نوعنتمتف ءانلاومأ ذخأيل انءاج اذه : اولوقتف مكتباجإ

 الإ ءازجلاو باوثلا ديرأ ال : يأ 4 هلل ىلع الإ َىَرْجَل نإ كلذ

 لب ءهدض ىلإ مكفلاخأو رمأب مكترمأ ام ينإف اًضيأ و هنم

 لعاف لوأو «لخاد لوأ انأف ريس مي نکا نأ ٌُتْريْأ»
 .هب مكترمأ امل

 ملف ءاٌراهجو اًرسو ءاّراهنو اليل مهاعد امدعب بدك

 مو هلق ءارارف الإ هؤاعد مهدزي

 نكيل لب ءاّيفخ اًهبتشم : يأ ةَ

 يذلا 4 فلا ف عم نمو هلنجتف

 اف لیتا ف :رونتلا راف اذإ هل انلقو ءاننيعأب هعنصي نأ هانرمأ

 نما نمو لولا هع ىس نم الإ ته نأ ِنَْجَوَر لڪ ني
 . كلذ لعفف

 ىقتلاف ءانويع ضرألا رجفو رمهنم ءامب ءامسلا هللا رمأف

 يرجت 4 ردو جوا تاد ىع هلو :رِدُق دق رمأ ىلع ءاملا

 كالهإ دعب «ضرألا يف 4َُكيِتَلَس رهت اننيعأب
 .نيبذكملا

 مهرشنو «نيقابلا مه هتيرذ لعجو «هتيرذ يف هللا كراب مث

٠ {Yo ۷١١۷٤ :ناتيآلا «سنوي ةروس ريسفت 

 كلذ دعب 4 اتيا اوَّبَك تل اَنقَرْغأَو» ضرألا راطقأ يف
 0 «نايبلا

 ءيزخملا كالهلا وهو بردن هِيَ نك زظ

lSو  
 .اًمذو اًحدق الإ ىرت الو ءاّمول الإ

 كئلوأب لح ام مهب لحي نأ نوبذكملا ءالؤه رذحيلف
 :ةلاكنلاو يرخلاو كالهلا نم «نيبذكملا ماوقألا

 امه تسيب موما همر لإ اسر ولعب نم اتعب ت

 4 نرسل بوف لع ْمَبطم َكِلَدَك لَم ني وب أوَدَك ای اونمۇيل أو

 4ره لإ السر مالسلا هيلع حون دعب نم 4س 00

 بابسأ نم مهنورذحيو «ىدهلا ىلإ مهنوعدي اا
 .ىدرلا

 ةلادلا تايآلاب هتوعد دّيأ يبن لك : يأ تيلي موما

 . هب ءاج ام ةحص ىلع

 ىلاعت هللا نأ : ينعي 4ّلبق ني دي ابك امي امون اوك ان

 هللا عبط ءهبيذكتب اوردابف «لوسرلا مهءاج ثيح «مهبقاع
 yS «مهبولق ىلع

 مك مُهَردَصَبَأَو ْمُهََدَكَأ بلقتو# : یلاعت لاق امك ءهنم
 4 ورم وأ هيب

 : يأ 4َتِدَتعُمْلا بوق لع ْعَبْطت َكِلَدَك 8 :انه لاق اذهلو

 مهنكلو ء[اشلا] ل امو .ريخ اهلخدي الف ءاهيلع متخن
 +011 قيدكتر ميراج اكل وحلا مكر يدا رمل

 رخآ ىلإ *تروُرمَو يوم مِهدْتَب نم اتعب ثا (075)

 نيذلا لسرلا ءالؤه دعب نم اتعب مثال :يأ ””.ةصقلا
e a 

 نم مزعلا يلوأ دحأ «نمحرلا ميلك نارمع نب 4 وسوم وا

 عئارشلا مهيلع لزنملا «مهب ىدتقملا رابكلا دحأو «نيلسرملا

 .ةعساولا ةمظعملا

 لإ امهانثعب ءاّريزو 4َنوردحه# هاخأ هعم انلعجو «و#
 مهتماع نأل «مهئاسؤرو هتلود رابك : يأ كهْيِاَلَمَو تور

 . ءاسؤرلل عبت

 هللا ديحوت نم هب اءاج ام قدص ىلع ةلادلا تاب

 اًملظ اهنع اكا ىلاعت هللا ىوس ام ةدابع نع يهنلاو
 . اهونقيتسا امدعب و

 . بيذكتلاو مارجالا مهفصو : يأ 4 تیر امره اکو

 يف (۳) .ءىداي : نيتخسنلا يف (۲) .نورخذت الو : :نيتخسنلا يف )١(

 دف اك امين ةا مري بني یضقب كب إل :ىلاعت هلوق ىلإ تايآلا لمكأ ب
 هر سس

 . 4 نومي



 رشع يداحلا ءزحلا

 عاونأ ربكأ وه يذلا دنع ْنِم ٌنَحْلأ مُهَءاج امل 007

 هتمظعل تعضخ يذلا هللا دنع نم وهو ءاهمظعأو قحلا

 . معنلاب هقلخ عيمج يبرملا « نيملاعلا بر وهو «باقرلا
 ملف هوّدر ىسوم دي ىلع هللا دنع نم قحلا مهءاج املف

 - هللا مهحبق - مهفكي مل كيم ري اده نإ اولا و «هولبقي
 وهو «لطابلا لطبأ هولعج ىتح «هايإ مهدر الو مهضارعإ
 ءارهاظ اًئيبم اًرحس هولعج لب «هيومتلا هتقيقح يذلا رحسلا

 .نيبملا قحلا وهو

 مهدر نع مهل اًخبوم - توم مهل لا اذهلو (۷۷)
 امل نسل ووقت :- سانلا ملظأ الإ هدري ال يذلا قحلا

 سما ا هنأ 4 كو
 «هيلع لمتشا امو هفصو اورظناف :يأ اده ٌرْخِأ#

 يف ال 4ةوُزيتلا حلمي الط .قحلا هنأب مزجي كلذ درجمبف
 هل نملو «ةبقاعلا هل نوكت نمل اورظناف «ةرخآلا يف الو ايندلا

 لكل رهظو «كلذ دعب اوملع دقو . حاجنلا هيدي ىلعو «حالفلا
 ايندلا رفظب زافو ءحلفأ يذلا وه مالسلا هيلع ىسوم نأ دحأ

 .ةرخآلاو

 اََتْطْيأ# :هدري ال امب هلوقل نيدار ىسومل ل6 (۷۸)
 اندجو امع اندصتل انتئجأ : يأ 415112 يع ادم اس اَنَنِْلَتِ

 هللا دبعن نأب انرمأتو «هللا ريغ ةدابعو كرشلا نم انءابآ هيلع

 نودري «ةجح نيلاضلا مهئابآ لوق اولعجف ؟هل كيرش ال هدحو

 . مالسلا هيلع سوم هب مهءاج يذلا قحلا اهب

 انومتتجو : يأ 4ٍضْرأْلا يف ةآيركلا اكل نكتو : '"”مهلوقو
 هيومت اذهو .انضرأ نم انوجرختلو «ءاسؤرلا متنأ اونوكتل

 ةاداعم ىلع مهماوعل جيبهتو «مهلاهج ىلع جيورتو ءمهنم
 .هب ناميالا مدعو ءىسوم

 نإف ءرومألا نيب زيمو قئاقحلا فرع نم هب جتحي ال اذهو
 .نيهاربلاو ججحلاب الإ عفدت ال ججحلا

 لدت اهنإف ءرومألا هذه لاثمأب هلوق درف قحلاب ءاج نم امأو

 هب ءاج يذلا لوقلا دري امب نايتالا نع اهدروم زجع ىلع
 :هلوق ىلإ أجلي ملو ءاهدروأل .ةجح هل ناك ول هنأل «همصخ

 هرابخإو هلوق يف اقداص ناك ءاوس ءاذك كدارم وأ ءاذك كدصق

 ةالصلا هيلع ئسوم نأ عم ءاّيذاك مأ همصخ دصق نع

 هل سيل هنأ فرع «هيلإ وعدي امو هلاح فرع نم لك «مالسلاو
 هناوخإ دصقك هدصق امنإو .ضرألا يف ولعلا يف دصق

 . مهعفن هيف امل مهداشرإو ‹قلخلا ةياده : نيلسرملا

 كل نك ارل :مهلوقب هب اوقطن امك رمألا ةقيقح نكلو
 ىسوم هب ءاج ام نالطبل ال ءاّدانعو اًربكت :يأ #َنيِنِمّْؤُمِي

 ٠١- :تايبآلا «ءسنوي ةروس ريسفت ۷٦-۸۱ ا

NIE 0 ١ 

 > ل  EES 1۷و2
 كعك اكنإِ وقوع لاق دل یو اب مولَعْلتاَو #  EEC e RR, 8وچ رر رر قحر

(A >a, سي RAL هد 2 ا 
 اوعي اف تڪ وت هلا عف ولآ تکیاک ب ىريكْدَتَو ىاَقَم

AS O >> LAL >f 
 ًاوضقا مث َهَّمْع رک مکا ییا ارش ہک را

 م 8-25 الس € اسس چ هل سرع س ر 5 |

 ارج نمت اسامف رشوت نإ € نورظت الو إ
 | ھا ےس 2 و كر ضد رع ع ر 82

 َنيِوِلَسمْلا ى نوک أ نأ ٌتَرِمأَو هَ لع ال ایرج
 2 کک درو 2 مر 2 ST ت سر ر دودو

 فيتلح مه تلعَجو كافل ىف عم نمو هتف هوك
 ے وصل ےہ ےس رے ق را رر او کر اھ ور
 يرد ة بع ناك يك ر ظنا اتوي اوب ذك نیلا اتق راو

OSں2 و ےب ءم يم م و  

 يلا اي مهو ءاج رھ موف ىلإ السرو داعب نم انشعِبمت ((9)
 2 م اک م و رح كم 0 و ع 2 هه ذآ :

 بوق لع عبط كلدك لبق نموا وب دک امہ اود مومل اونا امف
 4 ر ر دس 2ے و کک ی

 لإ تورهو یسوم مه دعب نم اتعب رت 9 نييعملا
 ا

SE 77>,یے کو ا ص أ غد  S2 

 ١ 9€ مرج موقف ا ادرک ت شا ایان ویا م و نورو
 يحج ع ووی ت فسمل سس ل ر هے ے>م رک

 ©9 ومرح اده ناول انا نعم قحا مه ءا امل
 دص

 ,AINE & < تاس f ع سس ل سر ع ع

 ملفي الوانهرخبأ مكح ء : امل قحلل ن اوقتأ وسوم لاق

 ا حس سه هسا د رج

 ابعد ومعالم ةوزجتلا
 ريح ل 8 ERI اي A حس دف سوس دس سس
 ال نينمؤمب نامو ضرأل ايف ءايربكلا محل دو

 ىوس «يناعملا نم كلذ ريغل الو «هيف هابتشال الو «نوراهو

 .نوراهو ىسوم هب اومر يذلا ولعلا ةدارإو «ناودعلاو ملظلا

 ىسوم هب ءاج يذلا قحلل اًضراعم *ُنْوَعَرِف لاو (۷۹)

 رهام :يأ «ِوِيلَع حس لكي نتن :هموقو هئلمل "”اًطلاغم

 .هل نقتم «رحسلاب

 ىلع «ةرحسلا عاونأب هاتأ نم رصم نئادم يف لسرأف
 . مهتاقبطو مهسانجأ فالتخا

 رل لا "”ىسوم عم ةبلاغملل 4ُهَرحّتلَا اج امل (80)

 مكل نيعأ ال درا ءيش يأ یا «ترثلم ثق ااا تو

 .هب اوءاج امبو «مهب لابم ريغ «هتبلغب مزاج هنأل كلذو ءائيش
 تايح اهنأك يه اذإ ءمهيصعو مهلابح ارم امل )8١(

 رحسلا اذه :يأ «ُرَحَيلأ وب رشق ام یوم لاقل ءىعست

 ال هَل نإ طبس هلأ نإ هتمظع عم نكلو «ميظعلا يقيقحلا

 ىلع لطابلا رصن كلذب نوديري مهنإف كيفما َلَمع مَ
 !؟اذه نم مظعأ داسف ٌّيأو «قحلا

 .اًبلاغمو :ب يف (5) .هلوقو :ب يف )١(

 . ئسومل
 ةبلاغملل :ب يف 22



 رشع يداحلا ءزحلا

 ىتأ وأ ءاّديك لاتحاو ءالمع لمع ٍدسفم لك اذكهو

 ٌَناجَوَر هلمعل لصح نإو «لحمضيو لطبيس هلمع ناف «ركمب
 . قحملاو لالحمضالا هلآم نإف ءام تقو يف

 «ىلاعت هللا هجو مهلامعأب مهدصق نيذلا نوحلصملا امأو

 مهلامعأ حلصي هللا نإف ءاهب رومأم ةعفان لئاسوو لامعأ يهو

 فقلتف ءهاصع ئسوم ىقلأف «ماودلا ىلع اهيمنيو ءاهيقريو

 . مهلطاب لحمضاو «مهرحس لطبف ءاوعنص ام عيمج

 يقلأف «نوُمرُْمْلا رَ رو ديمي لآ هلل نول (05)
 نوعرف مهدعوتف «قحلا مهل نيبت نيح هادَّجس ةرحسلا
 اوتبثو كلذب اولابي ملف «لجرألاو يديألا عيطقتو «بلصلاب

 . مهناميإ ىلع
 لب ءدحأ مهنم نمؤي ملف «مهعابتأو هؤلمو نوعرف امأو

 :لاق اذهلو ءنوهمعي مهنايغط يف اورمتسا
 دوغ و
 نم بابش : يأ ويو ني يرد الإ توم نماء امف () د

 مهبولق يف تبث امل «فوخلا ىلع اوربص «ليئارسإ ينب
 .ناميالا

 نو مهنيد نع #ٌرْهَِدْفَي نأ ْرِهِئاَلَمَو نوع ني وح یل
 مهب قيقحف ءاهيف ةبلغلاو رهقلا هل : يأ 4 ٍضرأْلا يف ٍلاَمْل وَرَ
 . هشطب نم اوفاخي نأ

 :يأ يرسل َنِلظ ناك 4إ اًصوصخ #«و#
 .ناودعلاو يغبلا يف دحلل نيزواجتملا

 نم ةيرذ الإ ئسومل نمآ ام هنوكب - ملعأ هللاو - ةمكحلاو

 ءاّدايقنا هل عرسأو .قحلل لبا بابشلاو ةيرذلا نأ ءهموق

 - مهنإف رفكلا ىلع ئبرت نمم ءمهوحنو خويشلا فالخب
 قحلا نم دعبأ - ةدسافلا دئاقعلا نم مهبولق يف ثكم ام ببسب

 . مهريغ نم
 ام مهل اًركذمو «ربصلاب هموقل اًيصوم سوم لاو (84)

 اوموقف وأب نما مك نإ موي :لاقف كلذ ىلع هب نونيعتسي
 .ناميالا ةفيظوب

 سس مص

 اوأجلاو هيلع اودمتعا : يأ 4َنيُِْس مك نإ أوك هعمل
 .هورصنتساو هيلإ

 مح ال ار انكي هَل لعل : كلذل نيلثتمم اراق (5)
 وأ ءانونتفيف انيلع مهطلست ال :يأ يللا ِورَقَلِل ٌدَنَتِ
 امل قح ىلع اوناك ول :نولوقيو «كلذب نونتتفيف انوبلغي
 .اويلُع

 ءمهرش نم ملسنل 4َيِفَكْلا ِوْرَقْلا نم كتمت اتو (87)
 «هعئارش ةماقإ نم هب نكمتن هجو ىلع اننيد [ىلع] ميقنلو

 . عزانم الو «ضراعم ريغ نم هراهظإو

 ٠١- :تايآلا .سنوي ةروس ريسفت ۸۲-۸۸ ففي

  ۸ ERN SSقدوس 0
TN Ca a es a هرس اجاق ل و يطرح س لکی یوق ن وعرف لاقو 
  atہے ے8 ورو ر٤ ھے 4

 َلاقاََقْلأآَمَلَم 79 تروُقلُم متنا اماوقل سومره لاق
 کک

 ی ا 2

 ذيع

۶ 

 2 ر

 انو ال ن
 ر

 1 < یک ا ب اا ا

 لع هم وق نم ةي رد ال | سومل نماء امف
 رر زم ورا اس وا و نو 0 ی يع جريج ھو دا

 ٍلاَعَلَن وعرف و مهتدفي نأ مهي امو نوعرف نم نوح
 ت

E 5 ىوومصع ع وسرس | يي SL.وش همس ماو د هد  

 مكن موق سوم لاهو ل نذر سلام لو ضال اف
 داع اقف 0 نیمی مشن آو کوک وام یک ا نما“
 تو9 کیلا وقل ةف بر اکر
 هيو یوم لاسی @) ترفگلا رولان
 1 اا ایوان 2 صر ے

 ن اک ےہ ے8 22 کک رو چ ق ے

 یوم كنار تىيزملارسو ةولصلااوميقأو
 وریا ىف الاومأو ةسز المو وعرف تيناءكنإانبر 000 2012 5 وچ سد .Le ےک ها

a >ص صع و رر راع ەھ هام ا  

 هلومأ لع شوطا ابر كليس نعوض اراد
 RE gl LOS A ع رو داع جز <> 2

 62 ملل[ َب اَدعلأ وروح ونوم الم م هي ولق لع دد شاو
 ب

 ىلع رمألا دتشا نيح 4أ یوم لإ اواو (۸۷)
 . مهنيد نع مهنتف ىلع اوصرحو «هموقو نوعرف نم امهموق

 مهل اولعجي نأ مهورم : يأ اوب َرْضِوِب اًكِووَمِل اوب نأ
 . اهيف ءافختسالا نم [هب] نونكمتي ءاّئويب

 نولصت الحم اهولعجا :يأ 4لن ْمْكحَتي ْاولَمْجَْو
 عّيبلاو «سئانكلا يف ةالصلا ةماقإ نع متزجع ثيح ءاهيف

 . ةماعلا

 ِرِييَو# ءرومألا عيمج ىلع ةنوعم اهنإف وصلا اوُميِقَأَر#
 رسعلا عم نإف «مهنيد راهظإو ءدييأتلاو رصنلاب 4مم
 ءرمألا قاضو بركلا دتشا نيحو ءاّرسي رسعلا عم نإ ءاّرسي

 نم ضارعالاو ةوسقلا ئيسوم ىأر املف ءهعسوو هللا هجّرف

 :لاقف «هئاعد ىلع نوراه نّمأو «مهیلع اعد ''”هئلمو نوعرف

 اهب نونيزتي ر مالمو تورعو تيت تتإ ار (۸۸)
 بكارملاو «ةفرخزملا تويبلاو «بايثلاو يلحلا عاونأ نم

 ر اتا لَك ف ةميظع «لوئآَو# ءمادخلاو «ةرخافلا

 .تبثأ ام باوصلا لعلو «مهئلمو : نيتخسنلا يف )١(



 رشع يداحلا ءزجلا

 ىلع الإ اهب اونيعتسي مل مهلاومأ نإ :يأ كس نع اول
 .نولضُيو َنوُلِضَيَف ٠ كليبس يف لالضالا

 ,كالهلاب امإ مهيلع اهفلتأ : يأ #« َمِهِلوَمَأ لع سلا انيَر#

 : اهب حم ريغ ةراجحت اهلعجب امإو

 َباَدَعْل اوري ىح اونيو ال اهّسَق : يأ 4 هيو ل ددو
 . ميلا

 هللا مراحم ىلع اوأرجت ثيح «مهيلع اًيضغ كلذ لاق

 ءهبرب هتفرعم لامكلو «هلیبس نع اودصو «هللا دابع اودسفأو
 م و ورا روحو و

 ليلد اذه # امُكتَوْعَد تب أ نق : :ىلاعت هللا 4 لاق (89)

 نأو «هئاعد ىلع نّمّوُي نوراهو وعدي [ناك] ئسوم نأ ىلع
 .ماحدلا كلذ ىف يضانلل كرش نركب نازي ىذا

 الو امكتوعد ىلع ارمتساو ءامكنيد ىلع «اَميِقَّتْساَم

 لاهجلا ليبس ناعبتت ال : يأ درسي ال تأ ليم نمي

 قرطل نيعبتملا «ميقتسملا طارصلا نع نيفرحنملا «لاّلَّضلا
 هربخأو ءاّليل ليئارسإ ينبب يرسي نأ سوم هللا رمأف . ميحجلا

 :نولوقي ءنيرشاح نئادملا يف نوعرف لسرأو «نوعبتُي مهنأ

 انآ مو © نيف ٌةَمِدْرِلا هموقو سوم :يأ لَ ّنِإ#
 . 4 نووذح عي او ه ظا

 اًيغب هدونجب مهعبتأف .مهينادو مهيصاق «هدونج عمجف

 نيدتعمو «هموقو سوم ىلع نيغاب مهجورخ :يأ ءاّودعو
 رظتناف «بنذلا مكحتساو «يغبلا دتشا اذإو .ضرألا يف

 . ةبوقعلا

 ىحوأ هللا نأ كلذو 4ٌَرحَبْنا َليِدَرْسِإ قبب اجو (40)
 قلفناف «هبرضف هاصعب هيرضي نأ ءرحبلا لصو امل ئسوم ىلإ
 هدونجو نوعرف قاسو . ليئارسإ ونب ونب هكلسو ءاًقيرط رشع ينثا
 .نيلخاد ''”هفلخ

 نوعرفو «رحبلا نم نيجراخ هموقو سوم لمكتسا املف
 نوعرف ىلع مطتلاف رحبلا هللا .رمأ «هيف نيلخاد هدونجو

 .نورظني ليئارسإ ونبو ءمهقرغأف «هدونجو

 ُمَنَأ تما َلاَث# هكالهب مزجو «قرغلا نوعرف كردأ اذإ ىتح

 يذلا قحلا هلالا هللا وهو لبنا آو وب تّم٤ یل الإ لإ 5[
 هللا نيدل نيداقنملا : يأ 4ًكييِلَسْلَأ نم اول وه الإ هلإ ال

 ئسوم هب ءاج اَمِلَو
 ةلاحلا هذه يف ناميالا اذه نأ اًئيبم - ىلاعت هللا لاق )

 َتَيَصَع ٌدَقَو# هللا لوسرب رقتو «نمؤت نل :- هل عفان ريغ
 تكي) بيذكتلاو رفكلاو «يصاعملاب تزراب : يأ 4لن

 نأ «هللا ةداع ترج امك ناميإلا كعفني الف *َنيِدِيَفْمْلأ نم

 ٠- :تايآلا سنوي ةروس ريسفت ۹۳-۸۹ ۸

 0 0 0 یا 4
 00000 و 0

 ال حس ر 00 ال ور دس 0

 EG # هسا سلا

 رغ مكس 2 جس مس ريس جس يعرب سرت اس حل <« سرج
 هڪ رداد يڪ اودع واي هونج و نوعها

 ر صا ر 2 ر ر ے2 و ر ہو

 لوسا او وب تما یدال هک که تنماء لاق قرغلأ
 و

 ۱ ےک E SAS ا ا دقو لا Oa ل اا
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 1 کت ار
 0 - لس ووا يد دس
 ا 00 00 م 2

 ساو ء۶ ا

 a لڪ وق اک د 0

 و ر رر و ود

 69 يذلا ب ادعا یح يا لڪ م ہت ءا ولو ا

 مهعقني ال هنأ ةيرارطضالا ةلاحلا هذه ىلإ اولصو اذإ رافكلا

 درو نم ناميإك اًدهاشم اًناميإ راص مهناميإ نأل ءمهناميإ

 .بيغلاب ناميالا وه امنإ عفني يذلاو «ةمايقلا

 لاق 4ا٤ كَمْ ّنَمِل توكل كند كيس مول 9

 ميظعلا بعرلا نم مهبولق يف امل ليئارسإ ينب نإ :نورسفملا
 رمأف . كلذ يف اوُكَّشو ءهقارغإپ اوقدصي مل مهنأك «نوعرف نم

 ةربع مهل نوكيل «هندبب ةعفترم ةوجن ىلع هيقلي نأ رحبلا هللا
 . ةيآو 3

 مهيلع رمت كلذلف «َتَتل اي نع سالا ن ابك ول
 اهيلع مهلابقإ مدعل ءاهب نوعفتني الف رركتتو

 وه ام هللا تايآ نم یری هنإف ءرضاح بلقو لقع هل نم امأو

 و اي دعس ىلغ لارا

 هللا مهلزنأ :يأ (ٍقَدِص آم ليّرسإ ب آب دلو (95)
E E 

 اک لع تر

 )١( هفلخ هدونجو : ىلإ تلدع ب ىفو ‹مهفلخ مهدونجو :أيف .



 رشع يداحلا ءزجلا

 بجوملا ليل ماج ىح قحلا يف أوتَلَتْخأ امن
 راصو «ضعب ىلع مهضعب ىغب نكلو «مهفالتئاو مهعامتجال

 نم مهنيب لصحف «قحلا فلاخت ضارغأو ةيوهأ مهنم ريثكل
 .ريثك ءيش فالتخالا

 همكحب دول دف أنك اَميِف مقل موي متي ىضْقَب كبر فلل
 وه اذهو «ةلماشلا هتردقو «ماتلا هملع نع ءىشانلا لدعلا

 اذإ ناطيشلا نأ : وهو حيحصلا نيدلا لهأل ضرعي يذلا ءادلا

 شيرحتلا يف ىعس «ةيلكلاب نيدلا كرت يف هوعيطي نأ هوزجعأ
 وه ام فالتخالا نم لصحف «ءاضغبلاو ةوادعلا ءاقلإو «مهني

 ةوادعو «ضعبل مهضعب ليلضت نم لصح مث «كلذ بجوم

 . نيعللا نيع ةرق وه ام «ضعبل مهضعب
 مهنيدو ءاّدحاو مهلوسرو ءاّدحاو مهبر ناك اذإف الإو

 نوفلتخي ءيش يألف «ةقفتم ةماعلا مهحلاصمو ءاّدحاو

 مهتطبار لحيو «مهرمأ تتشيو «مهلمش قرفي اًقالتخا
 «توفي ام ةيويندلاو ةينيدلا مهحلاصم نم توفيف «مهماظنو

 . ؟تومي ام كلذ ببسب مهنيد نم توميو

 مهلمش عّمجَي «نينمؤملا كدابعب افطل مهللا كلأسنف

 لالجلا اذ اي «مهيناد ىلع مهيصاق دريو «مهعدص بأريو

 . ماركإلاو

 تردلا لَم ك ارا ام كس ىف تك نیا (40:9:)

 هر 1 كل مل اق ف نت ني تعا

 000 هلل تاکو اوك تيا نم نسيم الو ه نمل

 اُم كس ىف تك نإ : لک دمحم هيبنل ىلاعت لوقي دیر

 ؟حيحص ريغ مآ اد لر
 لهأ لأسا : يأ فلت نم بتحصل د ورقم تريلا لتس

 كل نورقيس مهنإف «نيخسارلا ءاملعلاو يفعل بالا

 اًريثك نإ :ليق نإف .مهعم امل هتقفاومو ءهب تربخأ ام قدصي
 مهرثكأ ناك امبر لب «ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ نم

 . هتوعد هيلع اودرو «هودناعو هللا لوسر اوبذك مهمظعمو

 مهتداهش لعجو «مهب دهشتسي نأ هلوسر رمأ ىلاعت هللاو

 ؟كلذ نوكي فيكف «هقدص ىلع اًناهربو «هب ءاج امل ةجح

 :هجوأ ةدع نم اذه نع باوجلاف

 «بهذم لهأ وأ «ةفئاط ىلإ تفيضأ اذإ ةداهشلا نأ : اهنم

 . مهنم نيقداصلا َلودُعلا لوانتت امنإ اهنإف ءمهوحنو دلب وأ

 «مهيف ةربع الف مهريغ نم رثكأ اوناك ولف ءمهادع نم امأو

 كلذ لصح دقو .قدصلاو ةلادعلا ىلع ةينبم ةداهشلا نأل

 «مالس نب هللا دبع» ك «نيينابرلا مهرابحأ نم ريثك ناميإب
 «هئافلخو ءاي يبنلا تقو يف ملسأ نمم ريثكو «هباحصأو]

 ٠- :ناتيآلا ءسنوي ةروس ريسفت ٩٥۰۹٤ 4

 امهريغو رابحألا بعكو '[هدعب نمو . :
 ىلع ةينبم هلك لوسرلل باتكلا لهأ ةداهش نأ :اهنمو

 ةاروتلا يف اًدوجوم ناك اذإف «هيلإ نوبستني يذلا ةاروتلا مهباتك

 وقفتا ولف «ةحصلاب هل دهشيو «هقدصيو نآرقلا قفاوي ام

 هب ءاج امب حدقي مل كلذ راكنإ ىلع '”'مهرخآل مهلوأ
 .لوسرلا

 باتكلا لهأب دهشتسي نأ هلوسر رمأ ىلاعت هللا نأ :اهنمو

 سوؤر ىلع هنلعأو كلذ رهظأو «هءاج ام ةحص ىلع

 .داهشألا

 لاطبإ ىلع سانلا صرحأ نم مهنم اًريثك نأ مولعملا نمو
 «هللا هركذ ام دري ام مهدنع ناك ولف . ةي دمحم لوسرلا ةوعد

 مدع ناك كلذ نم ءيش نكي مل املف .هونيبو هورهظأو هودبأل

 اذه ةحص ىلع ةلدألا لدأ نم بيجتسملا رارقإو «يداعملا در

 .هقدصو نآرقلا

 لب «لوسرلا ةوعد در باتكلا لهأ رثكأ سيل هنأ :اهنمو

 لوسرلا نإف ءاّرايتخاو اًعوط داقناو ءاهل باجتسا مهرثكأ
 . "”باتك لهآ نينيدتملا ضرألا لهأ رثكأو ثعب

 رثكأ مالسالل داقنا ىتح «ةريثك ريغ ةدم هنيد ثكمي ملف

 يتلا نادلبلا نم اهرواج امو «قارعلاو ءرصمو «ماشلا لهأ
 نيذلا تاسايرلا لهأ الإ قبي ملو «باتكلا لهأ نيد رقم يه

 «ةلهجلا ماوعلا نم مهعبت نمو «قحلا ىلع مهتاساير اورثآ

 مهرمأ ةقيقح نيذلا جنرفالاك : ىنعم ال اًمسا مهنيدب نيدت نمو
 اوبستنا امنإو .لسرلا نايدأ عيمج نع نولحنم ةيرهد مهنأ

 امك «مهلطابل اهيومتو «مهكلمل اًجيورت يحيسملا نيدلل

 . ةرهاظلا ةنيبلا مهلاوحأ فرع نم كلذ فرعي

 نم هجوب هيف كش ال يذلا : يأ 4ٌّقَحْلا ىلج دل : هلوقو

 هلوقك برملا نب يوك ال َكَيَر ني# :لاق اذهلو هوجولا
 . هني ك ةر ىف یکی ام لإ لأ نک : ىلاعت

 نم تكس لآ تکاب ابنک تلا نم نک الو»
 اذه يف كشلا : نيئيش نع ىهن هللا نأ اذه لصاحو «َنيِرِسَخْلَ

 . هيف ءارتمالاو نآرقلا

 ال يتلا تانيبلا هللا تايآ وهو «هب بيذكتلا كلذ نم دشأو

 حبرلا مدع وهو راسخلا اذه ىلع بترو «هجوب بيذكتلا لبقت

 لوصحو «ةرخآلاو ايندلا يف باوثلا تاوفب كلذو ءالصأ
 «هدضب رمأ ءيشلا نع يهنلاو «ةرخآلاو ايندلا يف باقعلا

 ءةيلاتلا ةلمجلا ب يف تبطش دقو «فلؤملا طخب «ب شماه نم ةدايز )١(
 «مهرخآو :نيتخسنلا يف )١( .(امهريغو رابحألا بعكو) :هلوق يهو

 .باتكلا لهأ :ب يف (") .تبثأ ام باوصلا لعلو



 رشع يداحلا ءزجلا

 ءهيلإ بلقلا ةنينأمطو «نآرقلاب ماتلا قيدصتلاب اًرمأ نوكيف

 . اًلمعو اًملع هيلع لابقالاو
 لجأ اوكردأ نيذلا نيحبارلا نم دبعلا نوكي كلذبف

 مهنع ىفتناو «بقانملا متأو «بئاغرلا لضفأو «بلاطملا

 .راسخلا

 ال َكْيَر ْثَمِلك مهڪ تح تريلا لا (97.5)

 لوفي الا تاكا اري قع ويا اک متا و © نومو

 نم مهنإ : يأ كير ُتَمِلَك مع َتَّدَح تا نإ : ىلاعت
 هللا هردق ام ىلإ اوريصي نأ دب ال «رانلا لهأ نيواغلا نيلاضلا

 ُتايآلا مهديزت الف ءةيآ لك مهتءاج ولو نونمؤي الف ءماضقو

 اوملظ نكلو « هللا مهملظ امو «مهيغ ىلإ اّيَغو ءانايغط الإ
 عبط نأب هللا مهبقاعف «ةرم لوأ مهءاج امل قحلل مهدرب مهسفنأ

 اوري ىتح اونمؤي الف مهراصبأو مهعامسأو مهبولق ىلع
 .هب اودعو يذلا ميلألا باذعلا

 نأو «لالضلا وه هيلع مه ام نأ نيقيلا قح نوملعي ٍذئتيحف

 يدجي ال تقو يف نكلو .قحلا وه لسرلا هب مهتءاج ام

 «مهترذعم اوملظ نيذلا عفني ال ٍذئمويف ءاًئيش مهناميإ مهيلع

 ىقلأ وأ «بلق هل نم عفنت اهنإف تايآلا امأو «نوبتعتسي مه الو
 .ديهش وهو عمسلا

 1 اهم تما ةف تاک الر (۹۸)

 4ن لإ تختمر ادا ويلا يف يرل َباَدَع منع اتفشك اوما

 4 َتَتَماَدأل نيبذكملا ىرق نم هيه تاک 1 :ىلاعت لوقي

 دحأ مهنم نكي مل : يأ 00 امف باذعلا تأر نيح

ySام نوعرف نع ىلاعت لاق  

 ارب ب تتم ىلا لإ َهَلِإ کک مَا ثنا : لاك ايل هارت عتق

 لَه َتَيَصَع دقو َنَتْلآَ# 1 0 «تيِيلْسسْلا نم انآ لیس

 0 و

 مدو اپ انماء اولا ساب اور ایفل : ىلاعت
 را نإ 0 ا
 . دداع ىف َتََح دف قلا أ تس انس

 0 نوعجرأ بر ق تولا مهدعأ أ اج 5 يح : ىلاعت لاقو

 . 456 ت ایف ذ اًسيَص ُلَمَعَأ لعل

 سيل يرارطضالا ناميالا نإف «ةرهاظ اذه يف ةمكحلاو

 هرطضا يذلا رمألاو باذعلا هنع فرص ولو «ةقيقح ناميإب

 . نارفكلا ىلإ عجرل «ناميالا ىلإ
 تادا اواز امتمب «ارثتا هلكت قو مف ل9 لوقو

 مهف نيج لإ ْهََعمَو ادا وحلا يف يلا َباَذَع منع اتفشك
eملاعل ةمكح نم كلذل دب الو  
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 )١( .ب شماه نم ةدايز )۲(

 ٠- :تايآلا ‹ سنوي ةروس ريسفت ٠٠۳-۹٩

 . انماهفأ اهكردت ملو ءانيلإ لصت مل ةداهشلاو بيغلا

 :هلوق ىلإ «َنِلَسْرْمْلا ّنِمل شوي كلو :ىلاعت هللا لاق
 4ني لإ مهتم اوما ه تود وأ يل ِدَمْأِم لإ ُةنَئْلَسْرأَو#

 اودر ول «نيكلهملا نم مهريغ نأ كلذ يف ةمكحلا لعلو

 مهناميإ نأ ملع هللا نإف سنوي موق امأو «هنع اوهن امل اوداعل

 . ملعأ هللاو أ" ![هيلع اوتبثو اًلعف رمتسا دق لب] «رمتسیس

 انج هلك يالا ىف نمل کر اک واو © ۰۰۹4۹)

 نأ سيقتل تاک امو ٥ تينمْؤم أوكي ی ق سالا رک تا

 درت ل تلا لع شيا لمر هللا ناب الإ تينت
 ٍضْرَأْل ىف نم مال ر اس ولو : : ةع دمحم هيبنل ىلاعت لوقي

 «ىوقتلل مهبولق عزويو «ناميالا مهمهلي نأب ای اك

 مهضعب ناك نأ هتمكح تضتقا هنكلو «كلذل ةحلاص هتردقف

 د م
 ىلع ردت الينا 4 كيوت اوكف ےک ساق کت تا
 يش "[یلع] هلا ريغل ةردق الو «كناكمإ يف 0 1
 : كلذ نم

 هتدارإب : يأ 4آ ِنْدِإِب لإ قت أ يقتل تاک امو

 اياق قلخلا نم ناك نمف «ىعرشلا يردقلا هنذإو «هتئيشمو

 و «ناميالا هدنع وكزي «كلذل

 ال تلا َلَع# لالضلاو رشلا :يأ 4لا ُلَمْجيَم»
 هحئاصنل الاب نوقلي الو «هيهاونو هرماوأ هللا نع وَقَعَ

 . هظعاومو
 نفت امو ٍضْرالاَو توسل يف ادام أورظنأ لق (۱۰۳-۱۰۱)

 رانا لم لإ طنب له + تنم ال رز ی دل ٹی

 ّرُث © َنرظَنْسْلا بري مک ت | أور لق مهب نم أولَح تب
 وعدي «ينيؤنلا جم ع اتع َكِدَك ًاونماع تيدا 0

 دارملاو «ضرألاو تاومسلا يف امل رظنلا ىلإ هدابع قاع

 يوتحت امو اهيف امل ءلمأتلاو رابتعالاو ركفلا رظن :كلذب

 اًرّبِعو «نونمؤي موقل تايآل كلذ يف نإف «راصبتسالاو «هيلع
 وذ ءدومحملا دوبعملا هدحو هللا نأ ىلع لدت «نونقوي موقل

 :ماطعلا تافصلاو ءامسألاو و

 ال مهنإف دريو ال روف نع رنو تیالآ یش اتو
 a تايآلاب نوعفتني

 : يأ هل نم اََلَح تلا راب نم الإ رطب له
 اهحوضو دعب هللا تايآب نونمؤي ال نيذلا ءالؤه رظتني لهف
 كالهلا نم :يأ 4ته نم الك تلا رايا لم للل

 ةدايز نم دب ال ناكو «هللا ريغ : نيتخسنلا ىف

 . قايسلا اهيضتقي ةدايز )١( .ةرابعلا ميقتستل ماللا



 رشع يداحلا ءزحلا

 ىف ةيراج هللا ةنسو « مهعينصك اوعنص 0 «باقعلاو

 نمل نوملعتسف #َنرظَنْسْلا تري مكعَم نإ 07 اک 0
 تسيلو «ةرخآلاو ايندلا يف ةاجنلاو «ةنسحلا ةبقاعلا هل نوكت

 . مهعابتأو لسرلل الإ
 هراكم نم اوما تیزلاو اسر یی ر :لاق اذهلو

 .امهدئادشو «ةرخآلاو ايندلا

 4 َنيِِمْزَمْلا ىش انسفنأ ىلع هانبجوأ اتع اًح كلك

 هنإف ءاونمآ نيذلا نع عفادي هللا نإف نينمؤملا نع هعفد نم اذهو

 نم ةاجنلا هل لصحت - ناميإلا نم دبعلا عم ام بسحب -

 .هراكملا

 كك ید ن لس يف مك نإ شالا ايي لل ۰-۱
 رع عم سس

 هيام 14 اوچ دون ىلا هللا دبعأ
 اٺ نأ ترماو نود ني ت نودع نذلا دبع

 تري کت الو اًميِنَح نيل َكَهْجَم رين ناو © نيمو م َنْركأ
 تلم د رش الو لمت ک م هلل نود ني عت الو ٥ ييرتتلا

 ديس جي دمحم هيبنل ىلاعت لوقي ياللا َنِي اإ كنا
 :نينقوملا ريخو نيقتملا مامإو «نيلسرملا

 تليف : يأ ينبو نم يس يف مك نإ سالا انك لكل

 هنأ ينيقيلا ملعلا يدل لب «هنم كش يف تسل ينإف «هابتشاو

 ةلدألا كلذ ىلع يلو «لطاب هللا نود نم نوعدت ام نأو «قحلا

 َندَلا ُدُبَمَأ الكل :لاق اذهلو .ةعطاسلا نيهاربلاو ءةحضاولا

 ال اهنأل ءاهريغو مانصألاو دادنألا نم وَلا نود نم نودي

 ةقولخم يه امنإو ءرومألا نم انف دن لون قدرت الو قل

 زاهد اج يضتقي ام اهيف نبيا :ةزخنبع
 «مكقلخ يذلا هللا وه : يأ نوب ل هلأ دبع أ کیلو

 يذلا وهف «مكلامعأب مكيزاجيل كام ف كامي ىلا وقف
 .دجسيو عضخيو هل ىلصيو ؛دبعي نأ قحتسي

 «اًميِنَح دلل َكَهْجَم روا نو  َنيِنِمْؤمْلا ّنِم كأ ن أ ريو

 عئارش عيمج مقأو «هلل ةنطابلاو ةرهاظلا كلامعأ صلخأ : يأ

 الو هاوس امع اًضرعم هلا ىلع البقم :يأ ءاّمينح نيدلا

 . مهعم نكت الو ءمهلاح يف ال ني يكرشملا ني رک

 فو ا الو كعفحي ال ام هلأ نوذ نم منَ ارل

 وه ءراضلا عفانلا امنإو ءرضي الو عفني ال هنأ «قولخم لكل

 . یلاعت هللا

 الو كعفني ال ام هللا نود نم توعد “ناب «َتْدَمَم نيل

 مهسفنأ نيراضلا :يأ 4َنيِمِيَطلا َنَم اإ كإف كرضي

 تكرإ9» :ىلاعت لاق امك كرشلا وه ملظلا اذهو .اهكالهإب

 هللا عم اعد ول «قلخلا ريخ ناك اذإف يطع ٌرلُظَل َكْرَتل

 ٠- :تايآلا سنوي ةروس ريسفت ٠٠٤-٠٠١۷ ۳١>

  ۰ ERN 3١قا 7
  IE EEE Eامشي مال

 و < جھ

 نمو وايد او ريحلا في خلا باذع مهتعاتفشک اونماء

 2 شالا ق یک رك ول 3 ٍنيِحَّلِإ
 رے

 امو (() تؤم اودوی یس سالا ہرن تاقا ایج
 لالو و ہلال ےک رووت نا ںی لاک

 توسل فاَذاَم أاورظنأل ف 3€ َنوُلِقَعيالََ ِدلاَلَع
 ی2 ہک رر 2 ر

 07 وييل وَ صولات یغنامو ضرالاو
 ولت ناك تل ايام ا ظلي لوف
 و ل 2

ysنر  

 م

OSو 0  erا رو رے ہر ت ےس  Eهيلا رو ناشف  

 ا غنا 0c ےہ کسر
 a ر و ص اک

 ©9 َنيِليلَطلاَنماد كتا تلعن كر ضيا ا

 ! ؟هريغب فيكف نيكرشملا نيملاظلا نم ناكل «هريغ
  0١0رم الإ هل ٌفْياَك الت رب ها َكْسَسْنَي نإَو» 7

 وهو داَبِع نم ءاي نم دب بيبِصي صَل در الق ص كرب بیو

 هدحو هللا نأ ىلع ةلدألا مظعأ نم اذه ميلا ُرْوْفَمْلا

 يذلا «عناملا يطعملا ءراضلا عفانلا هنإف «ةدابعلل قحتسملا

 رضب سَم اذإ : ١ الل تناك نطل موتو رو نقلك

 الإ اوعفني مل ءيشب اوعفني نأ ىلع اوعمتجا ول قلخلا نأل وه

 ىلع اوردقي مل اًدحأ اورضي نأ ىلع اوعمتجا ولو «هللا هبتك امب
 .هللا هدري مل اذإ «هررض نم ءيش

 ال :يأ 4كم آر اكن ريَ كرب تيلو :لاق اذهلو
 :ىلاعت لاق امك ءهناسحإو هلضف دري نأ «قلخلا نم دحأ ردقي

 رش ا تير ا رم. طف: عم بش. ا ر چک و4 ف يع خيش" ا 3

 ور مدع ٠ ضو

 عيمجل قلا رر قلا لضفلا وذلاو ‹هقلخ نم ءاش

 )١( يأ :ب يف .



 رشع يداحلا ءزحلا

 اهلعف اذإ مث «هترفغم بابسأل هدبع قفوي يذلا «تالزلا

 .اهراغصو اهرابك هبونذ هللا رفغ «دبعلا

 هدوج لصوو «ءيش لک هتمحر تعِسَو يذلا 4 ٌميِحيلآ#
 ةفرط هناسحإ نع ىنغتست ال ثيحب «تادوجوملا عيمج ىلإ

 درفنملا وه هللا نأ عطاقلا ليلدلاب دبعلا فرع اذإف .نيع

 تائيسلا فشكو «تانسحلا ءاطعإو مّقلا بفشكو «معنلاب

 ام الإ ءيش اذه نم هديب سيل قلخلا نم اًدحأ نأو «تابركلاو

 نم نوعدي ام نأو «قحلا وه هللا نأب مزج ءهدي ىلع هللا هارجأ

 . لطابلا وه هنود

 : هدعب لاق حضاولا ليلدلا نيب امل ءاذهلو

 كين ني لا مڪ كج دم سالا اما لف )١.٠١9(

 ا انو الع لب ان: لس نرو و یر اا عدتها نیت
 وشو هلآ مک یک یاو لإ خف ان مو ٠ لیپ مکی

 ناهربلا نيب امل «لوسرلا اهيأ اي 4ث : يأ «ةيبكلل يَ
 قداصلا ربخلا : يأ كير ني نحل ماج ذك ساد اياك
 وهو «هوجولا نم هجوب هيف كش ال يذلا «نيهاربلاب ديؤملا
 لزنأ نأ مكل هتيبرت مظعأ نم يذلا «مكبر نم مكيلإ لصاو

 عاونأ نم هيفو «ءيش لكل نايبت هيف يذلا نآرقلا اذه مكيلإ
 هيف ام «ةيضرملا قالخألاو ءةيهلالا بلاطملاو ماكحألا

 «يغلا نم دشرلا نيبت دقف «مكيلإ هنم ناسحإو مكل ةيبرت مظعأ

 . ةهبش دحأل قبي ملو

 آو ةمهنتو حلا خلع نأب + للا قلب تما نو
 ةرمث امنإو «هدابع نع ينغ ىلاعت هللاو هسفنلف هريغ ىلع

 . مهيلإ ةعجار مهلامعأ

 وأ «قحلاب ملعلا نع ضرعأ نأب ىدهلا نع لص نَمَ
 رضي الف ءاّئيش هللا رضي الو كَ ٌَلضَي اَب٤ «هب لمعلا نع
00 

 مكبساحأو مكلامعأ ظفحأف ليكو تاع اتا امو

 اورظناف . لیکو مكيلع هللاو «نيبم ريذن مكل ا انأ امنإو 00
 .لاهمالا ةدم يف متمد ام مكسفنأل

 المعو اًملع 4َكِِإ یوي ام لوسرلا اهيأ *«َميَئاَول
 ىلعأ اذه نإف كلذ ىلع *«ٌريصأَو# «هيلإ ةوعدو ءالاحو

 ربع الو لک ون دي تقاعد نإ و ملا وأ

 كبذك نم نيبو كنيب هلأ مكي ىح ك
 «ماتلا لدعلا ىلع لمتشم همكح نإف «تيكتملا ريح وهو

 «ميقتسملا طارصلا ىلع تبثو «هبر رمأ يي لثتما دقو
 هئادعأ ىلع هرصنو «نايدألا رئاس ىلع هنيد هللا رهظأ ىتح

 ١-4 :تايآلا .دوه-١١و ۱۰۹۰۱۰۸ :ناتيآلا سنوي ۲ = ٠١-

 فال ۴۳۱ کک
 و EO رک وت ا تک زل

 تيإاووه 1 a ل ا

 هب بیضی صَل دار الری كدر

 3ر

 سيدك داتا ر له © مميت

 نمو قل قد د نم حلا

 يَ لیسو کا اراعا الس
کتا فاتك

تخر اتا کت ی
 ت کنار 

2 2 2 

 جوش او ا

 ا
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 ےک وو سرس

 20 دهام

 7 ا کک ندا نو تف هلا ٣٠تكأ کرتا 1 تچ 0 0 78
 رفع ناو ال وشو وذ هک ینا لاو دیمن الآ روو 7 8و مک وور

EES 2زاس گرا 2 | عد لو ے م ر ع رہ سی س  
 ١ ەم م اک ر را س مھ ا سرس رو حس 10

 رموب ب أذ دع کل وَ مقود هلْ عل

 ٠ ميلا ( ريكو ىَسلم 00 میل کا ريك
 دے وص ےک ر رم وع

 هَسأوفحَحْسيِلرِهَروُدص نوب

 E کک ر درام ملعب

 او ا عا )ره ا دا واب
 هتمظعو هلالجل يغبني امك .نسحلا ءانثلاو .دمحلا هللف

 .هناسحإ ةعسو هلامكو

 هوم ل رع حاس رس ل
 هبا نوُسْعَتَس نج

 مالسلاو ةالصلا هيلع دوه ةروس ريسفت
 ةيكم [يهوز

 لا لا ر هلآ يسب

e 

 مم کی رفا ِنَأَو ه تشكو وذ هم کک یت هَل هلأ

 اک يق كي تو يسن لي لإ اس امم مخ لإ ابو
 ع شو تج هنأ َل 0 ريك رک روب َباَدَع کک فاح حن اولو نو

 ميرك لزنو «میظع 4ب ٭ اذه : ىلاعت لوقي 0 ويش يک
 : يأ 4ن٤ تكا

 لإ اكديم الآ ه

 ءاهرابخأ ةقداص «تنسحأو تنقتأ



 ۰-۸ :تايآلا ءدوه ةروس ريسفت ١١ د موب رشع يداحلا ءزجلا

 نوع اول لاعفألاو لاوقألا نم توري ام مَع لب . هيناعم ةيهب هظافلأ ةحيصف ءاهيهاونو اهرماوأ ةلداع

 «نايبلا عاونأ ىلعأ يف اًنايب تنيبو تزيم : يأ تيم م

 ال ءاهلزانم اهلزنيو ءاهعضاوم ءايشألا عضي ركح َنْدَل نيل

 ىلع علطم رح هتمكح هيضتقت امب الإ ىهني الو رمأي

 .نطاوبلاو رهاوظلا

 الف ءريبخلا ميكحلا هللا دنع نم هليصفتو هماكحإ ناك اذإف

 لامك ىلع هلامتشاو هتلالجو هتمظع نع اذه دعب لأست

 لإ اود ألل هباتك هللا لزنأ امنإو .ةمحرلا ةعسو ءةمكحلا

 دحأ هب كرشي ال نأو « هلل هلك نيدلا صالخإ لجأل : يأ ةَ

 4َ مكبر هللا نم :يأ 4ةنيط سانلا اهيأ 4ک یال
 #رشو# ةرخآلاو ايندلا باقعب «ىصاعملا ىلع أرجت نمل

 ركل اوس الا هب انج هيلو طم

 ّمث# بونذلا نم مكنم ردص ام نع بير أورفْغَتْسا ناو

 ةبانالاب ءهيلإ عوجرلاب مكرامعأ نم نولبقتست اميف هيل اوو

 .هاضريو هبحي ام ىلإ هللا ههركي امع عوجرلاو
 كعب :لاقف ةبوتلاو رافغتسالا ىلع بترتي ام ركذ مث

 درج وب ن رنک اھ قرر نم کیف يأ« يسع اعلن
 «ِتْوْيَو# مكتافو تقو ىلإ :يأ ىم تم لجأ للا

 ربلاو ناسحالا لهأ يطعي :يأ 4 ٍلْضَف ىِذ لکا مكنم

 ام لوصح نم «مهناسحإل ءازج وه ام «هربو هلضف نم
 . نوهرکی ام عفدو «نوبحي

 اميرو «هنع متضرعأ لب ءهيلإ مكتوعد ام نع أر نول

 «ةمايقلا موي وهو ريك روب َباَدَع كع ُفاَحأ ناق هب متبذك
 «مهلامعأب مهيزاجيف «نيرخآلاو نيلوألا هيف هللا عمجي يذلا

 رق ار ناو ةريخف رع
 هللا ءايحإ ىلع ليلدلاك رَت یس لک ىلع وهو : :هلوق يفو

 ءايحإ ءايشألا ةلمج نمو «'''ءيش لك ىلع ريدق هنإف «ىتوملا

 عوقو بجيف «نيلئاقلا قدصأ وهو كلذب ربخأ دقو «ىتوملا
 . القنو القع كلذ

 نو يالا اوفَحَتْسيِل ٌرطَرودُص نوشي 2 إ الا (5)

 ربخي &روذصلا تاد يلع ُمّتِإ | نولي مو توري ام ملم مبا

 كولي" مهنأ مهلالض ةدشو «نيكرشملا لهج نع ىلاعت
 مهرودص عقتف «هللا نم اًح اهنوليمي : يأ شود
 . مهتائيهل هرصبو «مهلاوحأب هللا ملعل ةبجاح

 َنِِم الأ - نظلا اذه يف مهأطخ ايم - ىلاعت لاق

 لاحلا كلت يف مهملعي ءاهب نوطغتي يأ 4 ُب َنوُشْفَتْنَي

 . ءايشألا ىفخأ نم يه يتلا

EEE E 
 ِتاَدِب يع مَنِ :وهو كلذ نم غلبأ وه ام لب < 0
 راكفألاو «سواسولاو «تادارالا نم اهيف امب : يأ ؛ِروُدّصل

 هيلع ىفخت فيكف ءارهج الو اًرس ا
 .هنم اوفختستل مكرودص متينث اذإ «مکلاح

 ضارعإ ركذي هللا نأ ءاذه يف ىنعملا نأ لمتحيو

 ةدش نم - مهنأ «هتوعد نع نيلفاغلا ءلوسرلل نيبذكملا

 نوري نيح «نوبدودحي :يأ # ْرهَروُدُص ويا - مهضارعإ

 امب مهظعيو «هتوعد مهعمسيو «مهاري التل يب لوسرلا
 ! ؟ءيش ضارعالا اذه قوف لهف « مهعفني

 نوفخي ال مهنأو «مهلاوحأ عيمجب ىلاعت هملعب مهدعوت مث

 . مهعينصب مهيزاجيسو « هيلع

 قس َكَلتيَو اهقدر هلأ ىلع الإ ٍضْرَأْلا يف ةا نم 53 00

 هجو ىلع بد ام عيمج :يأ #ِنِب نب نكمل ياو
 دق ىلاعت هللاف «يرحب وأ يرب ناويح وأ يمدآ نم «ضرألا

e E 

 «باودلا هذه رقتسم ملعي :يأ ادور اهم عو

 «هيلإ يوأتو ءهيف رقتستو «هيف ميقت يذلا ناكملا :وهو

 ءاهئيجمو اهباهذ يف هيلإ لقتنت يذلا ناكملا

 . اهلاوحأ ضراوعو

 يف :يأ 4نين بڪ ىفإ# اهلاوحأ ليصافت نم 4ك
 ‹ةعقاولا ثداوحلا عيمج ىلع يوتحملا ظوفحملا حوللا

 ملع اهب طاحأ دق عيمجلا . ضرألاو تاومسلا يف عقت يتلاو

 .هقزر اهعسوو ء«هتئيشم اهيف تذفنو «هملق اهب ىرجو ءهللا

 اًملع طاحأو ءاهقازرأب لفكت نم ةيافك ىلإ بولقلا نئمطتلف

 . اهتافصو «اهتاوذب
 ماا ةَ َدَنِس ىف َصْيَأْلاَو تولا لع یا وهو (۸۷)

 و ا کن تربل املا لع مشرع تاكو

 اذنه ْنِإ اورَنَك يل وقيل ِبْوَمْلا دْمَب نم توغ مت تلق

 رب وردم تأ 4| بادتلا ع أ ةو هم س الا
 .دب أنك اک مي کاکی متع اوت یک ھی مالا شین ا

 ِهَنِس ىف َضْرَأْلاَو توسل قلك# هنأ ىلاعت ربخي توز

 قلخ نيح #و# ةعمجلا موي اهرخآو ءدحألا موي اهلوأ را
 ءامسلا قوف 4ِهَمْلا َلَع مشع نك ضرألاو تاومسلا

 .ةعباسلا

 ربدي «هيلع ىوتسا «ضرألاو تاومسلا قلخ نأ دعبف

 يس 5

 :اهعدوتسمو

 .مهقزرف :ب يف (۲) .ریدقءيش لك ىلع هنإف :ب يف (۱)



 رشع يناثلا ءزجلا

 ماكحألاو ءةيردقلا ماكحألا نم ءاش فيك اهفرصيو ءرومألا

 . ةيعرشلا

 :يأ الع نسم م متسول :لاق اذهلو
 هرمأب ضرألاو تاومسلا يف ام مكل قلخ ذإ «مكنحتميل

 . المع نسحأ مكيأ رظنيف «هيهنو

 . (هبوصأو هصلخأ» : هللا همحر ضايع نب ليضفلا لاق

 لمعلا نإ :لاقف . ؟«هبوصأو هصلخأ ام» : ىلع ابأ اي : ليق

 ءاًياوص ناك اذإو لع مل ناريس وك لو قنا واكاذإ

 . اًياوص اًصلاخ نوكي ىتح «لبقي مل اًصلاخ نكي ملو

 نوكي نأ :باوصلاو «هللا هجول نوكي نأ :صلاخلاو

 ٌتَقَلَح امو# :ىلاعت لاق امك اذهو .ةنسلاو عرشلا هيف اًعبتم

 . نودي الإ نال ن
 نهم ضال نو توس س َقَلَح ىلا هلا :ىلاعت لاقو

 طاَأ دق هَ ناو ييف ءىس لک لڪ ها نأ كل نب حلا لراس

 هتفرعمو «هتدابعل قلخلا قلخ ىلاعت هللاف اع يس لكي

 هب رمأ ام ىدأو داقنا نمف . كلذب مهرمأو «هتافصو هئامسأب

 مه كئلوأف كلذ نع ضرعأ نمو «نيحلفملا نم وهف
 ام ىلع اهيف مهيزاجي راد يف مهعمجي نأ دب الو «نورساخلا

 . مهاهنو هب مهرمأ
 نيَلَو## :لاقف ءءازجلاب نيكرشملا بيذكت هللا ركذ اذهلو

 اده نإ ارم نا وقيل تولا دعب ني تووُعَبَ مكي تن

 نم حس اا
 مل «توملا دعب ثعبلاب مهتربخأو «ءالؤهل تلق نئلو : يأ

 بيذكتلا دشأ كوبذك لب «كوقدصي

 قحلا وهو الأ 4ٌتيِبُم رخ الإ اده نإ :اولاقو «هب
 .نيبملا

 َباَدَعْلا مع احا نيکو

 امو مهملظو مهلهج نم اولاقل «هوأطابتف ردقم

 مهب هعوقو مدعب نولدتسي مهنإف «هب مهبيذكت اذه نومضمو

 دعبأ امف «باذعلا عوقوب ربخملا لوسرلا بذك ىلع ءالجاع
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 تئج اميف اوحدقو «'

 تقو ىلإ : يأ #ٍةَدوُدْعَم أ خل! ب
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 44س
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 لالدتسالا اذه

 نونكمتيف بْنَ اًدوُرَصَم لف باذعلا 4 هيي موب الا
 . مهرمأ يف رظنلا نم

 نم ونبي وب أوك ام لزن :يأ مہ تال

 ل REE «هب اونواهت ثيح «باذعلا

 ُهْنِم اًهِنمَعْرَب مث ٌةَمْحَي انه نضال اَشَدَأ نيول )١١1-9(

 هشم ارضا .دنعب ا ا یک ٠ ردك سول مَنِ
 رر م رر ر عرب روع چ وم هه ا
 اليو أوربص يذلا الإ © روف نف منِإ نع تاسلا بهذ َ اويل

5 
 وا 2

t4 ١١-9 تايآلا ءدوه ةروس ريسفت: -١ 

 نخ نر

e 
eو را  

 ا رة: ماعد واهقزر
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 TS ةَ فال ار توصل
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 روت ل AES AES توو مكن
 08 1 َدعْلا ْهتَعاَي EHO 6 دو سالت

 تقرأ

 @ تور بتنام مم ا و مینا ورم 1 عا تص »ب هم
 ت رحل ج نیا ےک و ی

 ُهَنةَنِواَهْحَرَتَمكةَمْحَراَنِمَن ضلال

 o اول
 esx و عاد وو ر وم

 9 رونی نإ یت
 4 ا 0 2 ر ص )1 0

 ي و as هراص نيم االإ

 ب توام تبر تامل © کک
 E وور چ

 اجو زنك وعد زنأ لوول وقي نأ كر دص وب قيا صو
 م صر

 69 ليڪو ىم لک لعد وذ تنا اما فام هم 27 و r re عهد ا
 ع

1 
 و و ےک ےک 2 ر یک وعسل چ

 ا و دما
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 نع ىلاعت ربخي 4# ايبك ر 1 دعو ٌةَرِفْعَت مهل َكِيَلْوأ ٍتَحِلَصل
 «ةمحر هنم هقاذأ اذإ هللا ناب «ملاظ لهاج هنأ «ناسنالا ةعيبط

 هنإف «هنم اهعزن مث «كلذ وحنو ءدالوألاو قزرلاو ةحصلاك

 الو «هللا باوث وجري الف ءطونقلل داقنيو «سأيلل ملستسي

 . هيلع اهنم اًريخ وأ اهلثم وأ اهدريس هللا نأ هلابب رطخي

 «رطبيو حرفي هنأ «هتسم ءارض دعب نم ةمحر هقاذأ اذإ هنأو

 نع تاعي َبَهَد» :لوقيو ءريخلا كلذ هل موديس هنأ نظيو

 «هسفن ىوه قفاوي امم يتوأ امب حرف : يأ #«ٌرْوخَم م ُمَّنِإ
 رطبلاو رشألا ىلع هلمحي كلذو «هللا دابع ىلع هللا معنب روخف
 مهراقتحاو ءقلخلا ىلع ربكتلاو «سفنلاب باجعالاو

 . !؟اذه نم دشأ بيع يأو «مهئاردزاو

 هللا هقفو نم الإ ءوه ثيح نم ناسنإلا ةعيبط هذهو

 اوربص نيذلا مهو «هدض ىلإ ميمذلا قّلخلا اذه نم هجرخأو
 ءاورطبي ملف ءارسلا دنعو ءاوسأيي ملف ءارضلا دنع مهسفنأ

 .تابحتسمو تابجاو نم تاحلاصلا اولمعو

 )١( .بذكلا دشأ :أ يفو ءب يف اذك )١( حرفي :ب يف .



 رشع ىناثلا ءزجلا

 را هوا دع او 4ُةَرِفْعَم ركل كيلوا

 هيهتشت ام اهيف يتلا ميعنلا تانجب زوفلا وهو ريَ ٌرجأَو#

 .نيعألا ذلتو «سفنألا

 تف ام تب ذل كاع )١5-10(

 اج وأ رگ هی لأ لو لوق نأ ٌكْرْدَص
 وق مآ © ليڪو ويس لک لڪ هاو رڌ
 ع 5 32 <1 8

 سا نم أوُعْدأَو تكيف وثم روس ِرْشَعِ

 56 اأ عات كل بیت لَو ه دوم ٹک
 هيبنل اًيلسم - ىلاعت لوقي 4تر رشنأ لمم ره الإ هل

 ام سعب كرات كع :- - نيبذكملا بيذكت نع ةي دمحم

 4ك هَ زن وَ اولو نأ ردص وپ قصو یل تحوي

 امع كدصيو «كيف رثؤي مهلوق نأ «كلثمل اذه يغبني ال : يأ

 ا كرو ا هلم تلا

 اذه نإف . 4ُقَلَم ُمَعَم اج وأ زنك هيَء َلِنأ و : مهلوقب

 لهجو «لالضو «دانعو ءملظو «تنعت نم ءىشان لوقلا
 هذه كدصت الو كرمأ ىلع ضماف .ةلدألاو ججحلا عقاومب

 كلذل قضي الو «هيفس نم الإ ردصت ال يتلا ةكيكرلا لاوقألا

 .كردص

 ضعبب اوحدق مأ ؟اهلح عيطتست ال ةجح كيلع اودروأ لهف

 كردص قيضيف ءهردق صقنيو «هيف رثؤي اًحدق هب تئج ام
 . ؟كلذل

 : اريج مه اذهب تلاطبو يي انس كح : مأ

 ليكرلا رهف ليت مك لک لڪ نار بي تأ اکو
 .ءازجلا مت أ اهب مهيزاجيو «مهلامعأ ظفحي « مهيلع

 را اذه دمحم ىرتفا : يأ رفا َنوُلوعت ا

 ملثم روس ٍرْشَعِ ونأمل : مهل لف : هلوقب مهباجأف

 دق هنأ نود رك نإ ولآ نود نم ُثْعطَْسأ نم وعدو ٍتَيَرْفُم

 «ةغالبلاو ةحاصفلا يف هنيبو مكنيب قرف ال هنإف ءارتفا
 لاطبإ ىلع مكنكمي ام ةياغب نوصيرحلا ءاّمح ءادعألا متنأو

 . تايرتفم هلثم روس رشعب اوتأف نيقداص متتک نإف «هتوعد

 لر انآ العا مكلذ نم ءيش ىلع کل ایمن لو
 ءافتناو «ىضتقملاو ليلدلا مايقل «[هلا دنع نم] هنأ مب

 نب راغملا

 :ىأ وه 0 ال هنأ اوملعاو : يأ ره الإ لإ ل نأ

 رشا لهف# ةدابعلاو ةيهولألل قحتسملا هدحو وه

 . هتيدوبعل نوملستسم «هتيهولأل نوداقنم : يأ

 نأ هللا ىلإ يعادلل يغبني ال هنأ ىلإ داشرإ تايآلا هذه يفو

 اذإ اًصوصخ «نيحداقلا حدق الو «نيضرتعملا ضارتعا هدصي

{o 

 .هارتفا دق هنأ يأ : ب ىف )١(

 ١- :تايآلا دوه ةروس ريسفت ١۲-۱۷

 قيضي ال هنأو «هيلإ اعد اميف حدقي الو «هل دنتسم ال حدقلا ناك

 «هنأش ىلع اًلبقم «هرمأ ىلع اًيضام «كلذب نئمطي لب «هردص
 يتلا ةلدألل نيحرتقملا تاحارتقا ةباجإ بجي ال هنأو

 ىلع «ضراعملا نع ملاسلا ليلدلا ةماقإ يفكي لب ءاهنوراتخي

 .بلاطملاو لئاسملا عيمج

 رشبلا نم دحأ ردقي ال ءهسفنب زجعم نآرقلا اذه نأ اهيفو

 نم ةروسب الو لب «ءهلثم نم روس رشعب الو «هلثمب يتأي نأ

 ملف «كلذب هللا مهادحت ءاحصفلا ءاغلبلا ءادعألا نأل ءهلثم

 كلذ ىلع مهيف ةردق ال مهنأ مهملعل «هوضراعي

 «نظلا ةبلغ يفكي الو «ملعلا هيف بلطي امم نأ :اهيفو

 لزا اأ املا : ىلاعت هلوقل ءديحوتلا ملعو «نآرقلا ملع

 . ره الإ هلل آل كأول لوب
 لإ يو اًتيزو ايدل ةريَحْلا نمف )١15615(

 الإ ةزيآلا يف محل سل نيل َكيلوُأ © وحب ال ایف رو اف مس
 لوقي *نْوَمنَي اوئاڪ ام ليو ان امص ام طبحو اکا
 هتدارإ لك :يأ #اًبتئيِزَو ايدل َةويَحْلأ ديرب ناک نسل : ىلاعت

 نينبلاو ءاسنلا نم اهتنيز ىلعو ءايندلا ةايحلا ىلع ةروصقم
 «ةموسملا ليخلاو «ةضفلاو «بهذلا نم «ةرطنقملا ريطانقلاو

 هذه يف هلمعو هيعسو هتبغر فرص دق «ثرحلاو ماعنألاو

 نوكي ال اذهف ءاّئيش هتدارإ نم رارقلا رادل لعجي ملو «ءايشألا

 نأ هعنمي ناميالا نم هعم ام ناكل اًئمؤم ناك ول هنأل ءاّرفاك الإ

 نم هل رسيت امو هناميإ سفن لب ءايندلا رادلل هتدارإ عيمج ج نوكت

 ا ا «لامعألا

 مل قون اهدحو ايندلل قلخ هنأك يذلا يقشلا اذه نكلو

 باوث نم باتكلا مآ يف مهل مسق ام مهيطعن :يأ 4اَي مَع

 كيرف 3

 .ايندلا

 «مهل ردق امم اًئيش نوصقني ال : يأ نسحب ال اف رهو

 . مهميعن ىهتنم اذه نكلو
 اهيف نيدلاخ 4ا لإ ةركلا يف يه س دلا کلر

 . باوثلا ليزج اومرح دقو «باذعلا مهنع رتب ال ءاّدبأ

 لطب :يأ ءايندلا يف :يأ 4ا اص ام طيحرإ
 هولمع امو «هلهأو قحلا هب نوديكي امم هولمع ام لحمضاو

 وهو ءاهطرشل دوجو الو ءاهل ساسأ ال يتلا ريخلا لامعأ نم

 .ناميإلا
 و اک کک وراسل ن ےک ع ر

 نمو هنو دهاش هولتو وير نص وَ ب ىلع ناک نفا# (۱۷)
 رور سس © رو عع رک رج 20 و سن 2 5

 وپ رنک سو .هب َنوُنمْؤي کییلوآ ةو امام یسوم بنك وَ
 و ر

 نم كون ملي لر اننا اويل : ب يف (۲)
 . أ يف تبطش دق ةريخألا ةلمجلاو . هللا دنع



 رشع يناثلا ءزجلا

 كير قي ل نإ | ني يم ىف كال رم ئاگا باتل ص

 هلوسر لاح ىلاعت ركذي ومو ال سالا رح

 هججحو ء«هنيدب نيمئاقلا ها ا

 دحأ نوكي الو مهريغ مهب فصوي ال مهنأو «كلذب نينقوملا

 يذلا يحولاب هير نم ٍةَنَيَي لع نک نَمَقْأأل :لاقف < ءمهلثم

 كلت نقيتف «ةرهاظلا اهلئالدو «ةمهملا لئاسملا هيف هللا ''”لزنأ
 . ةنيبلا

 دهاس# رخآ ناهرب ناهربلاو ةنيبلا هذه ولتي : يأ هوو
 نيح «حيحصلا لقعلاو «ةميقتسملا ةرطفلا دهاش وهو نم

 دادزاف «هنسح هلقعب ملعو «هعرشو هللا هاحوأ ام ةيقح دهش

 . هناميإ ىلإ اًناميإ كلذب

 يتلا ةاروتلا سوم بلك # وهو ثلاث دهاش مَن *و#
 نآرقلا اذهل دهشي هل مير سانلل 439 هلل اهلمج

 . قحلا نم هب ءاج اميف هقفاويو «قدصلاب
 دهاوش هيلع تدراوت دق .فصولا اذهب ناك نمفأ :يأ

 تاملظلا يف وه نمك «نيقيلا ةلدأ هيدل تماقو ءناميإلا

 ا !؟اهنم جراخب سيل تالاهجلاو

 : يأ #كيتلوأ# هللا دابع دنع الو «هللا دنع نووتسي ال

 ةقيقح نآرقلاب 4نيْوُبل مهدنع ةلدألا مايقل اوقفو نيذلا
 .ةرخآلاو ايندلا يف ريخ لك مهناميإ مهل رمثيف

 رئاس :يأ 4ِفارَتْلا نيل نآرقلا :يأ وب َرْثْكَي نمو
 اَلا قحلا در ىلع ةبزحتملا «ضرألا لهأ فئاوط

 یف : | ذي م فكك الف الإ دورو نم دب ال اعز

 کلو تیر نی ّنَلَل هلل كش ىندأ

 ءاّيغبو اًدانعو اًملظ امإو ءالالضو مهنم اًلهج امإ تونو
 نمؤي نأ دب الف ءاّميقتسم همهفو ءاّنسح هدصق ناك نمف الإو

 چو لك نم .ناميالا ىلإ ءوعاديااف ىريدنأل هب

 تلجلزأ ابيك ولآ لع را نم دل نمو (۲۲-۱۸)

 اويَدَك ترآ اع دهن رش مت ل وشرب
 أ ا ور
 ي اني قل هك م کا مهو اجوع اهتوغسو

 تمض الرا ْنِم لآ نود نم مثل ناک امو ٍضْيَأَل

<n 

 اوسخ ن نيزلا کيو 0 دورس 9 + اواك امو َعَمَّسلأ َنوْيِطتَس روعي طس 37 4 اک
 مه ورجال يف م ل مج ل ٠ قي لاڪ ان مَع لكم بش عمم كب حو ےک

(Nابذَك ہلا لع یرتفآ نکي ُهلْظَأأ# دحأ ال هنأ یلاعت ربخي » 

 وأ «هل كيرشلا ةبسنب « هللا ىلع بذك نم لك اذه يف لخديو

 وأ «لقي مل امب هنع رابخالا وأ «هلالجب قيلي ال امب هفصو

 مظعأ ءالؤهف « هللا ىلع بذكلا نم كلذ ريغ وأ «ةوبنلا ءاعدا

 ١- :تايآلا ءدوه ةروس ريسفت ۲۲-۹۸ ۳٦

EN >تا ففي 5  
Eا س دو <2 هريّور >  

 ٍتليرتفم هل شو روسرشعباوتافلق 5 هنرتفأ تول وقيم
 و له وے سم

 © 7 قرص متنه نود نم سْعْطَسْسَأٍمأوعدأَو
 e و <

 هلأ ناو ملوي درن اتا اوملعات کاج جت 3

 لاد نکنم ا تریو افرا

 و ص و ایروان مھل یک قوا

 ك 060

 ونامت یزو ای دلا

EEE EE 
 ناف 5€ نومي اونا ڪام ل طو ايفو صام

 | بكون و هنود ها هوُلَسيو وير نمل

 ورک نمو وپ نومي كلو ااا
524 

 تا ا

 سمو © تشمل سا اڪ اکل ویر
 و دو اهيص درس و د د ٣

 ىلع ىرتفا نَممّملظَأ 5 بوست اا كحوت
 ب

 جم
 زا لوھ دهسا أوقيو مهتر لع
 | َوُدْسيَلا 9 يَ يوللا اَ اَلأَؤِهيَر
 3€ نورك موف را هَل سنع

 مهيزاجيل مهيد لع توُضْرعي كأ اًملظ سانلا

 لوفي ديدشلا باقعلاب مهيلع مكحي امدنعف «مهملظب
 :مهبذكو مهئارتفاب مهيلع اودهش نيذلا :يأ «ُدَمَسأْل

 4َنيِيِدَطلا َلَع هنآ ٌدَنَمل الأ هیر لع اوَدَك ترد لوس
 ال ائزالم مهل اًمصو زاص مهملظ ا ‹عطقنت ال ةنعل : يأ

 اودصف أ ليس نع َنوُدُصي لأ :لاقف مهملظ فصو مث

 سانلا اوعد يتلا لسرلا ليبس يهو «هللا ليبس نع مهسفنأب
 .رانلا ىلإ نوعدي ةمئأ اوراصف ءاهنع مهريغ اودصو ءاهيلإ

 يف نودهتجي :يأ (اجوِع# هللا ليبس :يأ ابو

 «ةميقتسم ريغ سانلا دنع ريصتل ءاهنيجهتو ءاهنييشتو ءاهليم
 مث كلاب مهول هللا مهحبق ءقحلا نوحبقيو لطابلا نونسحيف
 . نون

 هللا نيتثاف اوسيل : يأ (ِضْرَأْلا يف َنِرجَمم أوكي مل كيلوا
 .هناطلس يفو هتضبق تحت مهنأل

 هد و عم

 )١( هلزنأ :أىفو «ب يف اذك ,



 رشع يناثلا ءزجلا

 مهنع نوعفديف الرا نم لأ ِنْرد نم ر نك اََوظ
 مهب تعطقت لب «مهعفني ام مهل نولصحي وأ «هوركملا

 .بابسألا

 اولض مهنأل «دادزيو ظلغي :يأ 4 تامل ا عسي #

 . مهريغ اولضأو مهسفنأب

 مهروفنو قحلل مهضغب نم : يأ حنس يَ اوك اتل
 نوعفتني اًعامس هللا تايآ اوعمسي نأ نوعيطتسي اوناك ام «هنع

 ن تو 0 ف منَ © ضرس ركنا نع مه افا هب

 ةربع رظن نورظني :يأ كوري واڪ اتوا روس
 ال نيذلا مكبلاو مصلاك مه امنإو «مهعفني اميف ءركفتو

 . نولقعي
 «باوثلا مظعأ اهوتوف ثيح مَ ارح َنِدَلأ کوا

 مَع لصر «باذعلا دشأ اوقحتساو

 مهنع نغت ملو «هنونسحيو هيلإ نوعدي يذلا مهنيد لحمضا

 . كبر رمأ ءاج امل «هللا نود نم نودبعي يتلا مهتهلآ

jَررَسَْلا مش وَرَ يف ممم اًقدصو اًمح : يأ ج ال * 

 مهترسح ةدشل «هدشأ هنم مهل لعج لب «مهيف راسخلا رصح

 نم هللاب ريجتسن «باذعلا نم ةقشملا نم نوناعي امو مهنامرحو

 .مهلاح

 مهل امو ءادعسلا فاصوأ ركذ ءءايقشألا لاح ركذ املو

 :لاقف «باوثلا نم هللا دنع

 مَ کل اخو تحيا أولم اوما ندا نإ )۲ ۳)

 لاڪ نيرا م ٠ وشک ایف مم ہللا بح کيو

 ىلاعت لوقي كرد اأ الم ِنامويسَي لَه يملا ریا ولاَ
 هللا رمأ امل ءاوفرتعاو اوقدص : يأ ءمهبولقب وْثماَ نِ نل

 .هدعاوقو نيدلا لوصأ نم هب ناميالاب
 بولقلا لامعأ ىلع ةلمتشملا «ِتَحِلَصلأ أوُنِمَعَو

 اوعضخ : يأ بيَ لإ اَوئَمْحَأَو## ,ناسللا لاوقأو حراوجلاو

 هتبحمب هيلإ اوبانأو «هناطلسل اولذو ءهتمظعل اوناكتساو هل

 .هيلإ عرضتلاو هئاجرو هفوخو

 ْمُه دلا بحسآ# تافضلا كلت اوعمج خيذلا 4کوا

 ءهوكردأ الإ اًبلطم ريخلا نم اوكرتي مل مهنأل #4 تودي ایف

 .هيلإ اوقبس الإ اًريخ الو

 ءادعسلا قيرفو ءايقشألا قيرف :يأ *ِنيَمبرَمْلا لَم

 لثم # عيِمّسلأَو ريصبلأو# ءايقشألا ءالؤه 4 رسالو ّيقألاك»

 :ءادعتنلا

 قرفلا نم امهنيب لب « اثم نووتسي ال الم ِنايوَيْسَي لهل
 مكعفنت يتلا لامعألا وكنب الأ اَأ# فصولا هيلع يتأي ال ام

 يأ دوري اونا ا

 ( ۳-44 :ت نالا دوه ةروس ريس مت - ١ فرخ

 24 ا 1 دك
 ^ م دو

 ٌنوعيَطسأَو 6 ےب رجم
 ا کک آنر

 اريح ندا کيو ل دوری ناڪ امو
 اه اعمامَسَدإ © تب 21 وأمها أرحل قيا واڪ ا يم لسو وا

 ةا ثا َكِيلْوأَ ر )اواو دحل دلا هسک 1
eعا ن  

 کک داکار ویله یار لاو رال

 © ڭى رىا تاک
 ميلأو مريام فاح اا ا

AK 

IESور  
 ىا وق م لع ٹک نل أ 0

 @ ٌنوُهِركك اه مْ اوگرا ا کیر

 . اهنوكرتتف مكرضت يتلا لامعألاو ءاهنولعفتف
 تم رت کل ْقِإ يرق لإ او سرا قلو (14- ۲۵)

 لوأ اًحون انلوسر انلسرأ دقلو :يأ .ةصقلا رخآ ىلإ

 . كرشلا نع مهاهنيو هللا ىلإ مهوعدي وير لإ نيلسرملا
 مكترذنأ ام مكل تنيب :يأ 4ّس م رين کل ی إ# : مهل لاقف

 . لاكشالا هب لاز اًنايب هب

 ءهدحو هلل ةدابعلا اوصلخأ : يأ 4 هَل الإ اودع هل نأ“

 موي ٌباَدَع يک اع ُفاَحَأ إ٣ هللا نود نم دبعي ام لك اوكرتاو

 . ينوعيطتو ءهللا ديحوتب اوم وقت مل نإ 4مي

 فارشألا : يأ 4 درد نم 100 نذل لا اقف (۲۷)

 ةداعلا ترج امك «مالسلا هيلع حون ةوعدل نيدار ءءاسؤرلاو

 . نيلسرملا ةوعد در نم لوأ مهنأ «مهلاثمأل

 نع - مهمعزب - عنام اذهو انني رسب الإ كدر امل
 د ال لاول حاولا + مانو د ىلا ييسمالا

 لك يف هوعجاريو «هنع اوقلتي نأ رشبلا نكمتي رشبلا نأل «هريغ

 )١( (نيقتملل ةبقاعلا نإ ربصافإ : ىلاعت هلوق ىلإ تايآلا لمكأ :ب يف .



 رشع يناثلا ءزجلا

 . ةكئالملا فالخب «رمأ

 انآ مه يأ الإ كيا كلر او
 . مهمعزب ةلفسلاو لذارألا الإ انم كعبتا

 اوداقنا نيذلا لوقعلا لهأو فارشألا - ةقيقحلا يف - مهو

 نيذلا ءألملا مهل لاقي نيذلا لذارألاك اونوكي ملو «قحلل

 ءرجشلاو رجحلا نم ةهلآ اوذختاو «ديرم ناطيش لك اوعبتا

 ءالؤه نم لذرأ ىرت لهف ءاهل نودجسيو اهيلإ نوبرقتي
 . ؟سخأو

 ركفت ريغ نم كوعبتا امنإ :يأ (يآلآ ىداب# :مهلوقو
 اوسيل مهنأ كلذب نونعي .كوعبتا مهتوعد ام درجمب لب «ةّيوَرَو
 هيلإ وعدت نيبملا قحلا نأ اوملعي ملو «مهرمأ نم ةريصب ىلع
 هنوفرعي بابلألا يلوأ ىلإ لصي ام درجمبو «لوقعلا ةهادب
 ركفو لمأت ىلإ جاتحت يتلا ةيفخلا رومألاك ال «هنوققحتيو
 . ليوط

 داقننف انم لضفأ متسل هام
 اوأر مهنإف ءاذه مهلوق يف اوبذكو 4تييذك مکن لب لب

 مزجلا مهل بجوي ام «حونل ةديؤم هللا اهلعج يتلا ا نم
 . هقدص ىلع ماتلا

 لع تک نإ هيمو روب : اًيواجم حون مهل لاقل اذهلو

 لوسرلا وهو ينعي «مزجو نيقي ىلع :يأ 4َقَر ني رَ
 ىف لحمضيو «بابلألا ولوأ هل داقني يذلا «ةودقلا لماكلا

 اذ ا الا وهو لالا نم لولا لو قغ بح

 هل ةداهش لوقلا اذهب كبسحف «يبر نم ةنيب ىلع ينإ :لاق

Eىرن ام :يأ  

 . اًقيدصتو

 و .ينلسرأو يلإ ىحوأ :يأ اود ةَ ىنلاءوأ#

 و «مكيلع تيفخ :يأ 4ّدكَيَع َتَييْمَمظ «ةيادهلاب يلع
 توا

 متككشو «هانققحت ام ىلع مكُهركنأ :يأ وکرل

 تثج ام در ىلع متصرح ىتح (َدررک اف ر او ؟هيف متنأ

 مكلوق الو «هيف اننيقي نم حداقب سیلو ءانراض كلذ سيل «هب
 . هيلع انك امع انل اًداص انيلع مكؤارتفاو

 مدعل اًبجومو «متنأ مكل اًداص نوكي نأ هتياغ امنإو

 لاحلا تلصو اذإف «لطاب هنأ نومعزت يذلا «قحلل مكدايقنا
 ا يع ل وسما

 ال راو ركنا :لاق اذهلو ءهنع مترفن ام مكمازلإ

 . نوه

 مكايإ يتوعد ىلع :يأ ياع ْمكسُنتنَأ ل زیرو
 . مرغملا نولقثتستسف الامل

E۸ 44-7٠8 تايآلا دوه ةروس ريسفت: -١ 

 نينمؤملا درط هنم اوبلط مهنأكو 4آ َلَع الإ َىَرْجَل نال

 ام :يأ اسا نرل دراطب انآ امو : مهل لاقف ءءافعضلا

 تلا مهاقلتأ لب كلذ" يب.قيلي الو يل ينبني

 اميإ ىلع 4ر أ افلم مُهَّنِإ © ماظعالاو زازعالاو

 . ميعنلا تانجب مهاوقتو

 ءايلوأ درطب ىننورمأت ثيح توم اَمْرَق سرا توکو #

 ةر تاما ب نحلا ندر تو يف عهد انااا
 انل سيل هنإو مكلثم رشب ينإ مكلوقب قحلا نالطب ىلع متللدتسا

E SE 
 نم ينعنمي نم : : يأ « ميو نإ هَل نم ينصب نم مومو

 نم هعنمي ال يذلا لاكنلاو باذعلل بجوم مهدرط نإف «هباذع

 عنام هللا نود

 نوربدتو ءحلصألاو مكل عفنألا وه ام کد النا

 .رومألا

 نإ لوفأ ل َبْبَمْلأ مَعَ لو هنآ ُنَرَح ىدنع ل لوف الوو
 «مكرذنأو مكرشبأ «مكيلإ هللا لوسر ينأ يتياغ : يأ 4 یم

 نئازخ تسيلف «ءيش رمألا نم يديب سيلف كلذ ادع ام امأو

 :E ءاشأ نم مرحأو ءاشأ نم يطعأو ءانأ اهريدأ يدنع هللا

 نإ ُلْوْقَأ لر مكنطاوبو مكرئارسب مكربخأف بَينَ مَع
 ةلزنم الو «يتبتر قوف ةبتر يعدأ ال ينأ :ىنعملاو أَم

 سانلا ىلع مكحأ الو ءاهب هللا ينلزنأ يتلا ةلزنملا ىوس

 . ينظب

 نينمؤملا ءافعض : يأ کا ۍردرَ تيل لوف وو

 هنآ هنآ يح هنأ غيبي ل : اورفك نيذلا الملا مهرقتحي نيذلا

 ريخلا مهلف مهناميإ يف نيقداص اوناك نإف 4 ھن ن اب

 . هللا ىلع مهباسحف كلذ ريغ اوناك نإو «ريثكلا

 َنِمَل# مدقت امم اًئيش مكل تلق نإ :يأ اإ يإل
 نأ «هموقل مالسلاو ةالصلا هيلع هنم سييأت اذهو (كبيلدشلآ

 ةعنقملا قرطلاب هموقل عينقتو «مهتقمي وأ نينمؤملا ءارقف ذبني

 اوكردي ملو «مهتوعد نم هيلع ناک امع فكتي ال هوأر املف

 امي ااف اتا رك قي ل عش ا مهم هم

 مهلهجأ امف «َتيِقِدَّصلا ّنِب تنكح نإ باذعلا نم ادي
 اولاق الهف ءحصانلا مهيبنل ةلاقملا هذه اولاق ثيح «مهلضأو

 انتوعدو ءانيلع تقفشأو انتحصن دق حون اي :نيقداص اوناك نإ

 الإو .كل داقننل انل هنيبت نأ كنم ديرنف انل نيبتي مل رمأ ىلإ

 ءفصنملا باوجلا اذه ناكل «كحصن ىف روكشم تنأف

 «نوبذاك مهلوق يف مهنكلو «هيلع يفخ رمأ ىلإ يعد دق يذلا



 رشع ىناثلا ءزجلا

 الضف «ةهبش ىندأب هلاق ام اودري ملو «نوؤرجتم مهيبن ىلعو

 . ةجحب هودري نأ نع

 لاجعتسالا ىلإ - مهملظو مهلهج نم - اولدع اذهلو

 : هلوقب مالسلا هيلع حون مهباجأ اذهلو «هللا زيجعتو «باذعلاب
 هتمكحو هتئيشم تضتقا نإ : يأ س نإ هلأ دي مکی امت

 سيل انأو هل 4َنِرِجْعُمِي رشا آمر كلذ لعف «مکب هلزني نأ

 . ءيش رمألا نم يديب
 کک نإ مكل َعَسنأ نأ تأ نإ ضن كتفي لک

 أ اذإ هنإف ءةبلاغ هللا ةدارإ نإ :يأ 4 يوفي

 را «يدوهجم ةياغ تصرح ولف < «قحلا مكدرل

 1 يك ا ا راس 1

 ديري امب مكيف مكحيو ءءاشي ام مكب لعفي کش ر
 . مكلامعأب مكيزاجيف 4 نوعي 0

 حون ىلإ دوعي نأ لمتحم ريمضلا اذه ر ووقت م

 هموق نأ ىنعملا نأو .هموق عم هتصق يف قايسلا ناك امك

 هنأ معزي يذلا يحولاب بذكو ءاّبذك هللا ىلع ىرتفا :نولوقي

 أنأو ىاَرجي عم ةا نإ لل :لوقي نأ هرمأ هللا نأو «هللا نم

 ددو هرز در لو هرزو هيلع لک : يأ ومر امي رب

 . یر
 هذه نوكتو لَك دمحم يبنلا ىلإ اًدئاع نوكي نأ لمتحيو

 يتلا رومألا نم اهنأل «هموقو حون ةصق ءانثأ يف ةضرتعم ةيآلا

 ؛هلوسر ىلع اهصق يف هللا عرش املف «ءايبنألا الإ اهملعي ال

 ركذ «هتلاسرو هقدص ىلع ةلادلا تايآلا ةلمج نم تناكو

 : يأ 4 هتف نووي مآ“ :لاقف «ماتلا نايبلا عم هل هموق بيذكت

 بجعأ نم اذهف : يأ «هسفن ءاقلت نم دمحم هقلتخا نآرقلا اذه

 ملو «بتكي ملو أرقي مل هنأ نوملعي مهنإف ءاهلطبأو لاوقألا
 يذلا باتكلا اذهب ءاجف بتكلا لهأ ىلع ةساردل مهنع لحري

 . هلثم نم ةروسب اوتأي نأ مهادحت

 «نودناعم مهنأ ملُع «هارتفا هنأ - اذه عم - اومعز اذإف

 لاحلا هذه يف قئاللا لب «مهجاجح يف ةدئاف قبي ملو

 «ىارني ل مرفأ نإ لث :لاق اذهلو ءمهنع ضارعإلا
 ملف :يأ دونر امم قرب أنأو# يبذكو يبنذ :يأ

 مالل َكِمْوَف نم توب ن منا چو لإ واوا :هلوقو

 : يأ #تولعقي أوك امب شين المل اوسق دق : يأ ماء

 قحأو «مهتقم دق هللا نإف .مهلاعفأبو مهب لابت الو «نزحت

 .دريال يذلا هباذع مهيلع
 ءانم ىأرمو ءانظفحب : يأ اَ اَنيَعَِب كفل عتضاو# مس ار

2 

 ١- :تايآلا دوه ةروس ريسفت ٤۹-۲١ ۳۹

 7 ج2 مر

 نشب س وفير ل سور

 الو ها آَرَح ین م لوفآ الو( 00 نورك داف
 و ع 7 وک ر س

 ۍردزت ییا لأ کو ٹا قلقا لَوبيملاملَع
 ا

 ر و

 م

 اي ھسفن أف امي مَعَ أ ایک كا

 رو 2

 لاق نق دکلام تنكح ناد أمي أقات
Es 

 شالا کک 2 0 نمسا
  LLو و 2

 ا فوجد ا

 4 هوفر ام رمادا اا عف هتاف

 نادم يوكن مؤمن ها چ چول
 ب لا Ae ا

 کک او6 تمني اكامي سمن :

 9€ فرم مم ا اذ ذآ ا

 2 رَ

 ينعجارت ال : يأ 4رظ نيل يف نبتت الرا انتاضرم ىلعو

 ذفنو «لوقلا مهيلع تح دق : يآ رف ميَنإل مهكالهإ يف
 .ردقلا مهيف
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 ي ارح نإ َلاَك ُهْنِم اوُرِجَسا عنصي ام اوأرو موه نم

 دلي م تلقت وس 0 تورت انك عكسي رک د نم نآلا

 اوملع دقو «متنأ مأ نحن #ٌميِقُم باع دع لجو هِي ب ُباَذَع

aيتاكعلا روي لحب : 

 مهب باذعلا لوزن تقوب انردق يأ 4ائْرَتَأ اج اَدِإ يح

 رجفو «رمهنملا ءاملاب ءامسلا هللا لزنأ : يأ 4 رولا راول

 «ةداعلا يف رانلا لحم يه يتلا رينانتلا ىتح اًئويع اهلك ضرألا

 دق رمأ ىلع ءاملا ىقتلاف «ترجفت ءءاملا نع نوكي ام دعبأو

 .ردق

 نم : يآ نتا نقر لڪ ني اذ لغأ» : حونل 45»
 ةدام ىقبتل «ىئنأو ركذ «تاقولخملا فانصأ نم فنص لك

 «نيجوزلا نع ةدئازلا فانصألا ةيقب امأو «سانجألا رئاس
 ر رش

 لوما لع َقَبَس نم الإ ككاو اهلمح قيطت ال ةنيفسلا نألف



 رسع ىناثلا ءزحلا

 . قرغ يذلا هنباك ءاّرفاك ناك نمم

 . 4يت الإ عم ماء امل هنأ لاحلا 4و نماء نمو

 ابن اڪ :مهلمحي ن نأ هللا هرمأ نمل حون 4او

 وسرتو «هللا مسا ىلع يرجت : يأ «ًاهسْرم اطرح ي هلآ رسی

 . هرمأو هريخستب يرجتو هللا مسا ىلع

 روق قر نإ
 .نيملاظلا موقلا

 4 هب یر ھر :لاقف اهدهاشن انأك اهنايرج فصو مث

 اهظفاح هللاو لاجل چوم يفإ# هعم بكر نمو حونب : يأ

 4ل هعم بكريل «بکر امل * نبأ حن یداتو# اهلهأ ظفاحو
 نأ هنم دارأو اًدعتبم : يأ ءاوبكر نيح مهنع ٍلِرَعَم ىف# هنبا

 عم نكت الو انعم بكا َقُبَي9 :هل لاقف «بكريل برقي
 . مهبيصي ام كبيصيف 4َنِفَكْلأ

 هعم بكر نم الإ وجني ال هنأ هيبأل اًبذكم هنبا لاف

 نم اناجنو ءانمحرو انل رفغ ثيح مح روق

0 

 مو ی
0 5 
3 

E 2اع الف حون 4ذ املا نم هب  

 ببست ولو ل | هس

 َلاَعَو# هللا هجني مل نإ اجن امل «بابسألا نم هنكمي ام ةياغب

 . 4و نمط نبالا 4 تاك حملا ا
 یبا راک لیمو هعم نمو اًحون ىجنو هللا مهقرغأ املف

 ءاملا يعلبا : :يأ .كيلإ لزن يذلاو ,كنم جرخ يذلا 4 كَم

 تعلتباف .هللا رمأل اتلثتماف 4 ملَقَأ همسي سو # كهجو ىلع يذلا

 ضرألا نم ُءاملا بضُتف ءءامسلا تعلقأو ءاهءام ضرألا

 نينمؤملا ةاجنو نيبذكملا كالهب 4راا َىيقَرل
 كلذ ىلع تسرأ :يأ 4َيِوُوْلَل لعل ةنيفسلا 4َتعَسَأَو

 1 ضرأ يف فورغملا لبجلا

5 

 روم ادب ليو . لصوملا

 لازي ال اًمحسو اًدعيو ةنعل مهكاله دعب اوعبتأ : : يأ يوللا

E 
 کک ر َلاَقَف مَنَ ئو ىداتوإل

 اف لينا : يل تلق دقو : يأ

E 
 هدعو هللا نأو ءةقفشلا هتلمح مالسلاو ةالصلا هيلع هلعل

 «نمؤي مل نمو نمآ نم .مهمومعل دعولا نأ نظ < «هلهأ ةاجنب

 ةمكحل رمألا ضوفف اذه عمو ءءاعدلا كلذب هبر اعد كلذلف

 . ةغلابلا هللا

 كتدعو نيذلا 4َتَدَِمَأ ني سيل ُهّنِإ :هل هللا لاف
 توعد يذلا ءاعدلا اذه : يأ حلم رع لمع مل مهئاجنإب

 4 ُقَحْلَا دعو إو

 ففي
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 ١ @ نيف نكمل تاو یل ك دعوو لام نبأ

 . هلوسر الو هللاب نمؤي ال رفاك ةاجنل «هب

 ءهلآمو هتبقاع ملعت ال ام : يأ 46 ُمَلِع هب كل سل ام نلت القإ#

 م
 اًظعو كظعأ ينأ : : يأ *َنيِاِهبْلا نم َنْوْكَت نأ ظمأ نإ

 . نيلهاجلا تافص نم هب وجنتو ا

 هنم ردص ام ىلع ةديدش 0 مدن ٍظئنيحف

 UES ْنَأ كلب دوعا نإ ني لا و

 ش ا قوس نيعتول
 «نيرساخلا نم نوكي نأ نم دبعلا وجني ةمحرلاو ةرفغملابف

 نأب ملع هدنع نكي مل مالسلا هيلع اًحون نأ ىلع اذه لدو

 نبط الو# هيي ام
 نظو «نارمألا هدنع ضراعت لب *َنْوُفَرْعُم مّ ءا أَومَلَظ َنِدَلا ف

E 

 ءمهل ءاعدلا نع يهنملا يف لخاد هنأ هل نيبت كلذ دعبو

 . مهيف ةعجارملاو

 .تبثأ ام باوصلا لعلو «تيعد :نيتخسنلا يف )١(



 رشع يناثلا ءزجلا

 نكي مآ طو كلم ټکو اَنَي لس ظيفأ شب لق

 «هعم اهلمح يتلا جاوزألا نم مهريغو نييمدآلا نم لَم

 . اهيحاونو ضرألا راطقأ اوألم ىتح « عيمجلا يف هللا كرابف
 4لا گاد ا و 3 ايندلا يف 4 تيس ع اوو

 ؛ كلذ دعب رفك نم نأ نم اث عئامب سيل ءاجنالا اذه : يأ

 . كلذ دعب نوذخؤيسف ءاليلق اوعتم نإو «باقعلا هب انللحأ

 ةصقلا هذه هيلع صق امدعب هيي دمحم هيبنل هللا لاق

 .هتلاسرب هيلع َّنم نّم الإ اهملعي ال يتلا ةطوسبملا

 كمر الإ كل اهنلتت تك ام فک ا لا ا نيلي

 «هركشاو هللا دمحاف ءاهملعي ناك هنإ :اولوقيف اذ ل نم

 طارصلاو ءميوقلا نيدلا نم هيلع تنأ ام ىلع ربصاو

 نيذلا تيوس َدَبِعَمْا نإ هللا ىلإ ةوعدلاو «ميقتسملا -
 ىلع ةبقاعلا كل نوكتسف ء«يصاعملا رئاسو كرشلا نوقتي

 .هموق ىلع حونل تناك امك «كموق

 يأ . ةصقلا رخآ ىلإ اوه مَا راع للو (10-50)
 د ةليبقلا مهو 4اع لإ انلسرأ ول

 نم اونكمتيل 4اًدوُه بسنلا يف ماَنَلط نميلا ضرأ نم
 .هقدصب ملعلاو هنع ذخألا

 دام هلأ اوُدُبَعا رومي مهل اقف

 امع مهاهنو ءهدحو هللا ةدابعب مهرمأ : يأ تورم الإ دس

 هللا ىلع اورتفا دق مهنأ مهربخأو «هللا ريغ ةدابع نم هيلع مه

 مهل حضوو «كلذل مهزيوجتو «هريغل مهتدابع يف بذكلا
 .هاوس ام ةدابع داسفو « هللا ةدابع بوجو

 آل يومي :لاقف دايقنالا نم مهل عناملا مدع ركذ مث

 مكتوعد ام ىلع مكلاومأ نم ةمارغ : يأ 4 اجا هم کلا

 مكوعدأ امنإو ءانلاومأ ذخأي نأ ديري اذه :اولوقتف «هيلإ

 . ناجم مكملعأو

 مكوعدأ ام *َنوُلَقَحَت الق نر ییا ع لِ ترج نإ

 .هدر نع عناملا يفتنُم «هلوبقل بجوم هنأو «هيلإ
 « هل اوبو مثل مكنم ىضم امع ير اورِفْعَتْسا ِوَوَفََو

 . ىلاعت هللا ىلإ ةبانالاو حوصنلا ةبوتلاب هنولبقتست اميف

 ارم مك كلا لإ كلذ متلعف اذإ مكنإف

 . اهريخ رثكيو «ضرألا اهب بصخت يتلا راطمألا ةرثكب
 «سانلا ىوقأ نم اوناك مهنإفا کیو لإ هو مڪ زیو

 اونمآ نإ مهنأ مهدعوف 4 اَنِه دَ نمل :اولاق اذهلو

 . مهتوق ىلإ ةوق مهداز
 يأ تيير مكبر نع :يأ «هنع ا الرا

 . همراحم ىلع نيئرجتم «هتدابع نع نيربكتسم

 :تايآلا ءدوه ةروس ريسفت ١- "ود مهو 3

 دق توم نك

 ا او

 رر رکلا ڪس
 کک 3ك 00 اراب

 ® هيأ ادعا ميسم معمو
 ك ىف ل
 كموقالو تنأ

 ے حو ہا

 4 هنت كام كیا ج نقلا ابان

 HO @ تولار صام لقسم

 ولاني مكامن اودع وبلاد مشا
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 م شح هس O د
 يراورفختسا موفي
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 اولونئالو م دوف لوق هڪ دِزَيَو ارد مک

 نامو ةي يا جام دوه اولا © تیر
 _ 9€ تيمؤُمب ك صامو تومن اتو لاک راک

 ناك نإ «ِةَمَيَبِب اَمَتْمِ ام دوه :هلوقل نيدار 4اَوُناَمَف
 .قحلل ةمزال ريغ هذهف ءاهنوحرتقي يتلا ةنيبلا ءةنيبلاب مهدصق

 نإو هب ءاج ام ةحص ىلع لدت ةيآب يبنلا يتأي نأ مزاللا لب

 دقف .ةحصلاب هلاق امل دهشت ةنيبب مهتأي مل هنأ مهدصق ناك

 هيدي ىلع هللا ثعبو الإ هموقل يبن ءاج ام هنإف «كلذ يف اوبذك

 .رشبلا هلثم ىلع نمؤي ام تايآلا نم

 هلل نيدلا صالخال مهايإ هتوعد الإ ءةيآ هل نكي مل ولو

 «ليمج قلخو حلاص لمع لكب رمألاو ءهل كيرش ال هدحو

 شحاوفلاو ءهللاب كرشلا نم ميمذ قلخ لك نع يهنلاو

 هيلع دوه هيلع لمتشم وه ام عم «تاركنملا عاونأو ءملظلاو
 «مهقدصأو قلخلا رايخل الإ نوكت ال يتلا تافصلا نم مالسلا

 . هقدص ىلع ةلدأو تايآ اهب ىفكل

 نم ربكأ ةيآلا هذه نأ نوري بابلألا ولوأو لوقعلا لهأ لب

 .طقف تازجعملا يه ءسانلا ضعب اهاري ىتلا قراوخلا درجم

OEE Bsقدس نع  AAT 

 4 روه مو ٍداَمْل ادب الا : ىلاعت هلوق ىلإ ةلماك تايآلا ركذ :ب يف (۱)



 «مهزجعيو «مهيدانيو هموق يف خرصي وهو «ناوعأ الو راصنأ

 کیدو یر هنأ ىلع و نإ : مهل لوقيو
 مرت ني 0 رر امه رب نأ اودا هلأ دي كو
 ةوطسلا مهل نيذلا ءادعألا مهو 4نور ال ر ن اًعيَِج ودق

 وهو ناك قيرط ياب «رونلا نم هعم ام ءافطإ نوديريو «ةبلغلاو
 نأ نوردقي ال نوزجاع مهو «مهب لابم الو «مهنم ثرتكم ريغ
 .نولقعي موقل تايآل كلذ يف نإ ءءوسلا نم ءيشب هولاني

 ال :يأ «َكَلِرَم نع اَنيَهِلاَ راتب نڪ اَمر :مهلوقو
 مهمعزب ةنيب هيلع تمقأ ام يذلا كلوق درجمل انتهلآ ةدابع كرتن

 هيلع دوه مهيبنل مهنم سييأت اذهو تيوب ك نع امو
 .نوهمعي مهرفك يف نولازي ال مهنأو «مهناميإ يف مالسلا

 : يأ وسي ايها شنب كيبرتعأ الإ كيف لوت نإ#
 ناحبسف «لقعي ال امب يذهت ترصف «نونجو لابخب كتباصأ

 قلخلا قدصأ اولعج فيك «نيملاظلا بولق ىلع عبط نم
 نم لقاعلا يبحتسي يتلا ةبترملا هذهب «قحلا قحأب ءاج يذلا

 ۰ . مهنع اهاكح هللا نأ الول مهنع اهتياكح
 قوثولا ةياغ قثاو هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع دوه نيب اذهلو

 هلآ دما نإ :لاقف ىذأ مهتهلآ نم الو ءمهنم هبيصي ال هنأ

 : يأ اً ٍنوُدِكم .هنرد نم © نورس اسم ءیرب نا ارڈہشآو
 ال ّرُث# ينم اهب نونكمتت قيرط لكب «مكلك ررضلا يل اوبلطا
 .نولهمت ال : يأ «نوُرِظن

 هللا ىلع هلك يرمأ يف تدمتعا : يأ لأ َلَع تكون نإ

 ۰ مكايلو انربدمو «عيمجلا قلاخ وه : يأ رکو قر

 .انابر يذلا وهو

 نكست الو كرحتت الف 4اصا اني وه الإ هاد نم ا

 مل هللاو «يب عاقيإلا ىلع اًعيمج متعمتجا ولف ءهنذإب الإ
 ةمكحلف «مكطلس نإف كلذ ىلع اوردقت مل يلع مكطلسي

 . اهدارأ

 ءطسقو «لدع ىلع :يأ 4مِقَتْنُم طم ىلع ىب نلف

 يفو «هرمأو هعرش يف «هردقو هئاضق يف دمحو «ةمكحو

 يتلا ظارصلا نع ةلاعفأ جرشت ال «هباقعو هباوثو هئازج

 . اهب هيلع ىنثيو دمحي يتلا

 هدب ُتْلِسَرَأ آم كتل دَقَم» هيلإ مكتوعد امع ولوت نۆ

 . مكنأش نم ةعبت ةعبت يلع قبي ملف 4 كَل

 هب نوكرشي الو هتدابعب نوموقي ربع امر یر فلو
 رک

 ال هللاف «مکیلع دوعي امنإ مكررض نإف 4 ايس مرض الو ایش

 ليَ نم نيعيطملا ةعاط هعفنت الو ‹ نيصاعلا ةيصعم هرضت

 ىش 13 لع 59 و1 اھم ص سَو هلق احلل

 :تايآلا «دوه ةروس ريسفت 1١ 4۲

۸ 
 ر رج حس نس سر حرص
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 اا ااا کک
 تا و ا و اھ بلع ادعم ميوا
 2 سا

 © دینا را وعم A اشا اوصعو مهر
 دمر وے کک س1

 ا ةر وردك ا داع نالا ةَمقْل امويو ةتغل ايدا ذه يف

 ةو عماونم
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 لفي مق يكرر رشي 2
 ضر مک اس اشف E U 2 2 رس خخ م <

 چ ترق قر دوی اوبو رش ورفغتساقا فک رمعتسآو
 ری ر و 5

 هنأ دنهل وجم اَنِِضَسعْكَدَ نسا

 یم ات وع دتا لس یھ اتو واباء دبر

 .[4 ظِفَح
 تلا «ميقعلا حيرلا لاسرإب انباذع : يأ اأ هاج امو

 .# ريما ُهَتَلَعَج الإ هع تأ ءىس نم رد امل

 2 نم ميو اني ةَ عم 7 نيل اًدوه انتج
 الإ ىري ال اوحبصأف داعب هللا هلحأ «دیدش ميظع : يأ 4ٍَ

 ميكاب
 0 مهتم ملظب عقوأ ام مهب هللا عقوأ نيذلا € كرل

 4 ةي انج امل :دوهل اولاق اذهلو مرير تاب ْاوُدَحَج

 ا اودناع امنإو «هتوعدل نونقيتم مهنأ اذهب نيبتف

 عيمت صع دقف الوسر ىصع نم نأل 4 مسز أَوَصَع أَوَصَعَو

 O «نيلسرملا

 هللا دابع ىلع طلستم :يأ راج 11 د رو

 حصان لك اوصعف «هللا تايآل دناعم :يأ ٍدينَع# توربجلاب

 بوصنم ريمض (مكايإ) نأل .حيحص ريغ وهو «لصألا يف اذك )١(
 ريمضلاو (انربدم) يف (ان) رورجملا ريمضلا ىلع هفطع دقو «لصفنم

 انربدمو :لاق ولف ءرورجملا ريمضلا ىلع هفطع زوجي ال بوصنملا
 .نيعئاطلا : ب يف (۲) (رشانلا) . ملعأ هللاو . اًحيحص ناكل «مكربدمو



 رشع يناثلا ءزجلا

 مرج ال مهكالهإ ديري مهل شاغ لك اوعبتاو «مهيلع قفشمو
 . هللا مهكلهأ

 مهئابنألو الإ «ليجو تقو لكف 4ة ايلا ذه يف اميل
 مهقحلي مذو ءهب نوركذي ركذ «ةعينشلا مهرابخأو ةحيبقلا

 . ةنعل اًضيأ مهل ةا موو
 مهّقزرو مهقّلخ نم اودحج : 1 أورْمك ادا 92 أ

 ريخ لك نع هللا مهدعبأ : ي يأ # يوه ِرْرَق ٍداَعْل | اًدْْب الآل مهاّبرو

 .رش لك نم مهبرقو
E 3مههتصق رخآ ىلإ احس مها دوم للو (705-18) مك ”" . 

 نوفورعملا «ةيناثلا داع مهو درت لإ انلسرأ «و# يأ

 بسنلا يف متا «ىرقلا يداوو ءرجحلا نونكسي نيذلا
 هللا ةدابع ىلإ مهوعدي دك هلوسرو هللا دبع «اَحِيَص
 هل اوصلخأو «هودحو : يأ هلأ أوُدْبَعَأ 2 َلاَكإلَف «هدحو

 لغأ نم الو اعنا لنآ نم لا ع ىلإ نع د كَل ام نيدلا

 .ضرألا

 اف ةرمعتساو» اهيف مكقلخ : يأ 4(ِضّْلا ني مكأتنأ ره
 00 ةرهاظلا معنلاب مكيلع معنأو ءاهيف مكفلختسا : يأ

 نوثرحتو «نوعرزتو «نوسرغتو «نونبت ء«ضرألا يف مكنكمو
 هنأ امكف ءاهحلاصم نولغتستو ءاهعفانمب نوعفتنتو «متئش ام
 . هتدابع يف هب اوكرشت الف «كلذ عيمج يف هل كيرشاال

 كرشلاو رفكلا نم مكنم ردص امم #ُهروْعَتْساَم#
 هيلإ اوعجرا :يأ وإ ارو ّمثإل ءاهنع اوعلقأو .ءيصاعملاو

 نمم بيرق :يأ بي بيَ ىر نإ ةبانالاو حوصنلا ةبوتلاب
 لوبقو ‹ەلۇس هئاطعإب هبيجي «ةدابع ءاعد وأ ةلأسم ءاعد هاعد

 ىلاعت هبرق نأ ملعاو «باوثلا لجأ اهيلع
 عيمج نم هملعب هبرق :ماعلا برقلاف . صاخو «ماع :ناعون

 ٍلْبَح نم لِ برأ حنو :ىلاعت هلوق يف روكذملا وهو ءقلخلا
 «هيبحمو «هيلئاسو ءهيدباع نم هبرق : صاخلا برقلاو رولا

 . (بّرقأو دجسأو# : ىلاعت هلوق يف روكذملا وهو

 س ادو :ىلاعت هلوق يفو بألا هذه يفو
 يضتقي برق «عونلا اذهو علل ةَوْعَد ُبيأ ٌبيِرََف نإ ىئ
 اذهلو ءمهتادارمل هقيقحتو ءمهتاوعدل هتباجإو «ىلاعت هفاطلإ
 .«بيجملا» همسا «بيرقلا» همساب نرقي

 هتباثإو «هتدابع

 ىواتبع تكلس

 عنشأ هولباقو .هتوعد هيلع اودر ءهدحو هلل صالخإلا

 .ةلباقملا

 انك دق :يأ اده لب امم اف تك دم خصب انت
 مهيبنل مهنم ةداهش اذهو ءعفنلاو لقعلا كيف لمؤنو كوجرن

 ١- :تايآلا «دوه ةروس ريسفت ٦١۱-٦۸ فدو

 «ميشلا نساحمو قالخألا مراكمب اًفورعم لاز ام هنأ حلاص

 . هموق رايخ نم هنأو

 مهءاوهأ قفاوي ال يذلا رمألا اذهب مهءاج امل هنكلو

 تنك [دق] كنأ اهنومضم يتلا ةلاقملا هذه اولاق ءةدسافلا

 كنم ىجري ال ةلاحب ترصو «كيف اننظ تفلخأ نآلاو الماك

 .ريخ
 يع ا د "نأ یت : مهلوق وهو «هنع هولاق ام هبنذو

 فيك ءحلاص يف حدقلا مظعأ نم اذه نأ مهمعزبو هوا ا

 نع مهاهني فيكو «نيلاضلا مهئابآ لوقعو مهلوقع يف حدق

 راجحألا نم اًنيش ينغي الو ءرضي الو عفني ال نم ةدابع

 .اهوحنو راجشألاو
 مهيلع همعن لزت مل يذلا مهبر هلل نيدلا صالخإب مهرمأو

 الإ ةمعن نم مهب ام يذلا «ءلزني اًمئاد مهيلع هناسحإو « ىرتت

 .وه الإ تائيسلا مهنع عفدي الو «هنم

 اميف نيكاش انلز ام : يأ رم وإ توعد اَمِم لس ین اترو

 ول مهنأ مهمعزبو «بيرلا انبولق يف اًرثؤم اًكش هيلإ انتوعد
 اذهلو ا .هوعبتال هيلإ مهاعد ام ةحص اوملع

 یر نم لع تک نإ ميرا موب َلاَقل : هلوق يف مهبذك نيب

 ع 0 4هَمَي هني ىتلَتاَءَول ينم نيقبو ناهرب : يأ

 امو ءهيلع متنأ ام ىلع مكعباتأفأ :يأ ءهيحوو هتلاسرب

 . ؟هيلإ يننوعدت

 | هلأ تنم نصب نم

 .ررضو بابتو راسخ ريغ : : يأ

 1 000074 ا

 هلآ َدَقاَن ولله روفليو

 و 23 صف وو سوما دع

 رض رع تود اه ُمُتَنَصَع ْن

 رئبلا نم برش اهل هياء ڪَل
 0 يأ 4نا ضا ف لڪ اًهوُيَدَم . مولعم موي برش مهلو ءاهعرض نم مهلك نوبرشي مث ءاّموي
 دع دعاي رقعب : يأ ووش اوسم الو «ءيش اهفلعو
 کک مرک ف اکو حلاص مهل 43ا امم © تیر
 e د ماي

 تیلو اَمِلَس ا باذعلا عوقوب 4ةْرنآأ ةجب انو
 قره ا يأ ريا ىلا وو انقو ومشي مجم 1ك
 .ةحيضفلاو يزخلاو باذعلا

 كلهأ نأ هتزعو هتوق نمو 4مل وتلا ره كلي ة3
 مهرب يف اوُحَيَمْأَتط «مهبولق تعطقف ةميظعلا «ُةَحْيّصلأ ارث تا دلو ءمهعابتأو لسرلا ىَّجنو «ةيغاطلا ممألا
 . مهل كارح ال نيدماخ : يأ 4تيِمِشَج

 )١( دوست ادب الأ : ىلاعت هلوق ىلإ ةلماك تايآلا ركذ ب يف .



 - باذعلا مهءاج امل - مهنأك :يأ اهي اوسي ْمَل نك

 اًموي اهب اومعنت الو اهب اوسنأ الو «مهرايد يف اوعتمت ام
 يدمرسلا باذعلا مهلوانتو «ميعنلا مهقراف دق ءرهدلا نم

 .لزي مل هنأك يذلا ءعطقني ال يذلا

 مهتءاج نأ دعب هودحج : يأ ر اورفڪ ادو ن الآل
 «مهلذأو مهاقشأ امف دونَ ادب الأ «ةرصبملا ةيآلا

 . اهيزخو ايندلا باذع نم هللاب
(A-۹)رخآ ىلإ ی رسا مها السر تج - دقو  

 «ماركلا ةكئالملا نم آسر تج دقوا :يأ .ةصقلا

 ءدلولاب ةراشبلاب : يأ *ىَرشْلِي ام ليلخلا € معمر انلوسر
 ىلع اورمي نأ مهرمأو طول موق كالهال هللا مهلسرأ نيح

 لاَ اس اول6 هيلع اولخد املف «قاحساإب هورشبيف «ميهاربإ

 .مالسلا مهيلع درو « هيلع اوملس : يأ 4ةَكَس

 ميهاربإ ةلم نم لزي مل هنأو ءمالسلا ةيعورشم اذه يفف
 نوكي نأ يغبني هنأو «مالكلا لبق مالسلا نأو «مالسلا هيلع
 ىلع ةلادلا ةيلعفلا ةلمجلاب مهمالس نأل ءءادتبالا نم غلبأ درلا

 توبثلا ىلع ةلادلا ةيمسالا ةلمجلاب هدرو «ددجتلا

 .ةيبرعلا ملع يف مولعم وه امك ريبك قرف امهنيبو «رارمتسالاو

 «ٍذِيِنَح لوپ هاج نأ# هيلع اولخد امل ميهاربإ تُ امم
 فضرلا ىلع اًبوشم اًلجع هفايضأل رضحتساف «هتيبل رداب : يأ

 . ؟نولكأت الأ : لاقف مهيلإ هبرقف اس
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 ةفايضلا كلت ىلإ :يأ هب لَه ال نيد ا امل

 ؛هورکمو ٌرشب هوتأ مهنأ نظو هَ و

 را فر انآ لبق كلذو

 «هللا لسر انإ : يأ 4ول د لإ اتلس اإ نحت ال اولاد

 . طول موق كالهإ ىلإ هللا انلسرأ

 نيح 4کی هفايضأ مدخت 4 ُةَمِيَ# ميهاربإ ةأرماو
 . اًيجعت هب اولسرأ امو مهلاحب تعمس

 كلذ نم تبجعتف 4 َبوُقََي ٌّقَحْسِإ وارو نمو قحاب اهر رشف

 ناعنام ناذهف 4اس يلعب ادو روع اَنَأَو دِلَأَ َقليَوَي تاق و

 . بيع مَن ادله تإ دلولا دوجو نم

 درشل هيف نجع ال هزمأ نإف ا نتأ نر نيم 69
 «ءيش هتردق ىلع برغتسي الف .ءيش لك يف ةماتلا هتئيشم

 . كرابملا تيبلا اذه لهأل هيضميو هربدي اميف اًصوصخو

 هتمحر لازت ال : يأ سلا لهآ ع مكرو فا تم
 لولحو «هناسحإو هريخ نم ةدايزلا يهو «هتاكربو هناسحإو

 4دب دي ُمّنِإ ينل لهآ عل دبعلا ىلع يهلالا ريخلا
 ديمح «لامک تافص هتافص نأل .تافصلا ديمح :يأ

 ١- :تايآلا ءدوه ةروس ريسفت ٦۹-۸۳ 5

 ل هوت
 . ىبلَتاَءَو رنة

 و و 2 < و رہ رگ رورو <
 توام نإ ی فرص نمف همر دنم

 ص هدب 4 2 . س6 ےک داع مج
 ياء مكحل هللا ةقان-وذده م وقديو 059

 ا ر

 ددا وو ساه وسمت الو هلا ضر فلڪ ات اه ور ڌف

 مراد أوسم لاقفا هو رقعف
 ةحباّتتم © بوک رع دعو تلل ب 3 <

A 28-2 ماما يراوح  E 

 وو هم وعني < 9
 ا بی

 وسلا ٌیرقلاوه كلير دِإِذِبم نومو يَرْخ نمو

 تیوخج م ا دخل ارا تملا
 0 < هر ودي هه 1 0

 | ا ا ا امفاون

 ا ل را السر تاج

 م

LLةا اوا  
 ا 0 د حس سر هت 0 0

 ١ € َبوُفَعَيَوَحْسِإَ سوو

 «لدعو «ةمكحو «ربو «دوجو «ناسحإ هلاعفأ نأل ءلاعفألا

 . طسقو

 تافص هلف ءاهتعسو تافصلا ةمظع وه :دجملاو ءديجم

 .اهمعأو اهمتأو اهلمكأ لامك ةفص لك نم هلو «لامكلا

 هفايضأ ةفيخ نم هباصأ يذلا عور مکا ّنَع بهذ اً

 يف لسرلا ةلداجم ىلإ ٍئتيح تفتلا «دلولاب يرسل هنيو
 أ تح اولا او هيف ایف كرإ# : مهل لاقو طول موق كالهإ

 . «مَتأرمأ الإ دانا هل اف نَمِب

 مدعو ءردص ةعسو نسح قلخ وذ : يأ ملك َمِسْربِإ َّنإ#

 4بي تاقوألا عيمج يف هللا ىلإ عرضتم : يأ 4ول

 «هيلع لابقالاو «هتبحمو هتفرعمب هللا ىلإ عاّجر :يأ
 هللا منح نم نع لداجي ناك كلذلف هاوس نمع ضارعالاو

 . مهكالهب

 نأ هج دق إل لادجلا أذ نع ضرقأ هناك :هل ليقف
 نم ىه امو : ىلاعت هلوق ىلإ تايآلا لمكأ ب يف (؟) . اهيف :ب يف (۱)

 . 4دي تبليط



 رشع يناثلا ءزجلا

 يف ةدئاف الف رودس رع ٌباَذَع ميت متل مهكالهب ي
 .كلادج

 نم اوردص نيذلا ةكئالملا :يأ ياسر ْتَدلَج اًمِكَو#

 مهئيجم هيلع قش :يأ 4ٍب ءى اطوْل اوتأ امل ميهاربإ
 هنأل ءجرح ديدش : يأ *ٌبدصَع موب ادله لاو ارك ب قاصر

 درم «درج بابش روص يف مهنأل «مهنوكرتي ال هموق نأ ملع
 .هلابب رطخ ام عقو اذهلو «لامجلاو لامكلا ةياغ يف

 نوعربم موف e «نوردابيو "كرك : يأ ا وعر موف

 مهقبس ام يتلا ةشحافلا : ا يأ 0 6 انك لك 00

 أ و

 اذهو] «يفايضأ نم € ر دولت هك نا ر ل»

 مصتخملا دلولا قشي نأ نيتأرملا ىلع يي ناميلسل ضرع امك
 الو «نهلانم عنتمم هتانب نأ هملعلو «قحلا جارختسال «هيف

 ةشحافلا هذه عفد مظعألا دوصقملاو «نهيف مهل قح
 ا

 ىوقت اوعارت نأ امإ : يأ بص يف نور اكو هَ اتال
 . مهدنع ٍنوزخت الو «يفيض يف ينوعارت نأ امإو «هللا

 ليلد اذهو ءمكرجزيو مكاهنيف دير لجن کن شلال
SS 

 اَم لعل كتلو ىح نم كاتب يف ا ام تسع َدَمْل# :هل لاق اف

 دتشاف ءءاسنلا يف ةبغر انل الو ءلاجرلا الإ ديرن ال : يأ د

 أ وف كي يل ئا 3 36 و «عالسلاو ةالصلا هيلغ طولا قلق
 . مكتعنمل ةعنام ةليبقك يدش نكر لإ واع

 ىلإ يوأي هنإف الإو .ةسوسحملا بابسألا بسحب اذهو
 امل اذهلو ءدحأ هتوقل موقي ال يذلا هللا وهو ناكرألا ىوقأ

 كي: لش إل هل 4اَرلاكط بركلا دتشاو ءاهتتم رمألا غلب
 ءوسب لإ اولي نل «هبلق نئمطيل «مهلاحب هوربخأ : يأ
 نودعوتي اوقلطناف «مهنيعأ سمطف «هحانجب ليربج لاق مث

 هلهأب يرسي نأ اًطول ةكئالملا رمأو «حبصلا ءيجمب اًطول
 اونكمتيل «ريثكب رجفلا لبق هنم بناجب : يأ لأ َنَي عظقب#
 . مهتيرق نع دعبلا نم

 نكيلو «جورخلاب اورداب : يأ 4د منم تقلي وو

 . مكءارو ام ىلإ اوتفتلت الو «ءاجنلا مكمه

 اهنأل 4 مْيباَصَأ امل باذعلا نم 4اَبيِصُم نإ كارما لإ

 هب لزن اذإ طول فايضأ ىلع مهلدتف «مثالا يف اهموق كراشت
 . فايضأ

 : هل ليقف «كلذ لجعتسا اطول نأكف بضل مهد نام
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 ت دود ادع یتا رو كيوم جدك

 اذنه َلاَقَواَعْرَد مب قاصد موم ا
 i ر

 نرتاح

O OA 

 ر لی إن وعر بم هموق.ه ءاجو © ٌبدصَعمْوَي ٠

 ٌةيِشّرلَجَر نمل فب ص ف نور الهوه
 درام اع كنو قحَنم كاب راز

 رر ا

cT 

 دکور

20 

 وو صوور رس یو

 لأ حبلا مه دوما

 . « يرقي حبَصلأ شلال
 المج مهيف هلالحإو باذعلا لوزنب نأ هج امل

 اهِلَع اًزَطَنَأَول مهيلع اهانبلق :يأ «اًهتِناَس اَهَيِلََعط مهرايد
 ةرارحلا ةديدشلا رانلا ةراجح نم :يأ ليج .نّي راجح

 . ةيرقلا نع ذش نم عبتت «ةعباتتم يأ 4 ٍدوُسَنل
 باذعلا ةمالع اهيلع «ةملعم :يأ «َْكلتَر دنع َدَمّوَسُم

 موق لعفل نوهباشي نيذلا #تييلبطأ َنِب ىه اَول بضغلاو
 ام مهبيصي التل مهلعفك اولعفي نأ دابعلا رذحيلف دِ # طول

 . مهباصأ

 . ةصقلا رخآ ىلإ 4 اًبيَمْش ْرْهاَمَل بم لار (45-85)

 نونكسي نيذلا ةفورعملا ةليبقلا رم لإ انلسرأ و : يأ

 «اينيْش» بسلا يف مل «نيطسلف ىندأ يف «نيدم
 نم اونكمتيلو «هنوفرعي مهنأل

 : يأ ريغ دل نم مل ام هنأ اودبَعأ روم : مهل 4اف

 عم - اوناكو «هب نوكرشي اوناك مهنإف «ةدابعلا هل اوصلخأ

 الأ :ىلاعت هلوق ىلإ تايآلا لمكأ ب يف (۲)

 .هنع ذخألا ٠

 .ب شماه نم ةدايز )١(

 . دوم تدب اک نمل ادع



 كلذ نع مهاهن اذهلو «نازيملاو لايكملا نوسخبي - مهكرش

 ليكلا اوفوأ لب «ناَريْلاَو ليحل ْاُصْقَت الو :لاقف
 .طسقلاب نازيملاو

 ةرثكو ءةحصو ةريثك ةمعنب :يأ ريَ مير إل
 ةمعن اورفكت الو «مكاطعأ ام ىلع هللا اوركشاف «نينبو لاومأ

 . مكنع اهليزيف هللا
 طيحي اًياذع : يأ « طين موب َباَدَع مع فا َن نارو

SEES 
 لدعلاب :يأ لاب تارا لابكبلا اذزأ رتو

 : يأ 4 ْمُهَءاَيشَأ سالا اوسي لو «هوطعت نأ نوضرت يذلا
 لايكملا صقنب اهذخأب اهوقرستف «سانلا ءايشأ نم اوصقنت ال

 .نازيملاو

 ىلع رارمتسالا نإف 4َتدِسْنُما ِضيَألا ف أنتغت ول
 ءايندلاو «نيدلاو .دئاقعلاو «نايدألا دسفي «يصاعملا

 . لسنلاو ثرحلا كلهيو

 نم مكل هللا ىقبأ ام مكيفكي :يأ 4ٍَ ربح هَل تّ

 وهو «ةينغ هنع مكل رمأ يف اوعمطت الف ءمكل وه امو «ريخلا
 . اًدج مكل راض

 اتا #1 ناميالا ىضتقمب اولمعاف نم نب شک نل

 ءاهيلع ليكوو مكلامعأل ظفاحب تسل ا مکی

 تلسرأ ام مكغلبأف انآ امأو «ىلاعت هللا اهظفحي يذلا امنإو

 .هب
 * اترا“ دنع ام كر نأ كما تلتولصأ تيعشدب اولا

 E فاول زر ا راق

 .هل

 يلصت كنأ الإ ءانل كيهنل بجوم ال هنأ :مهمالك ىنعمو

 دبعي ام كرتن نأ انل بجويفأ «كلذك تنك نإفأ «هل دبعتتو «هلل

 فيكف «كل قفاوم هنأ الإ «ليلد هيلع سيل لوقل ءانؤابآ
 !؟بابلآلاو لوقعلا يلوأ «نيمدقألا انءابآ كرتنو «كعبتن

 تلق ام (اتلومأ ف َلَمَتَت نأ انل كلوق بجوي ال كلذكو
 لب ءاهيف ةبجاولا قوقحلا ءادأو «نازيملاو ليكلا ءافو نم انل

 اهيف كل سيلف ءانلاومأ اهنأل ءانئش ام اهيف لعفن لازن ال

 . فرصت

 4ديا ميلا تأل تتإ :مهمكهت يف اولاق اذهلو
 كل دشرلاو «قلخ كل راقولاو ملحلا يذلا تنأ كنئأ :يأ

 الو ءدشرب الإ رمأت الو ءدشر الإ كنع ردصي الف «ةيجس
 . كلذك رمألا سيل : يأ «يغ نع الإ ىهنت

 هفسلاب :نيفصولا نيذه سكعب فوصوم هنأ مهدصقو
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 يع وني مڪه E يش
 ريع مڪران نالا لا كمل راو

 روو 49 @ طي روب 3 ادع ُكِيَع فانا
 14 مو 4

 أوُسَحبَكاَلَو ينقلب كارلو ايڪي لآ و

aT 
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 اعا

 ءديشرلا ميلحلا تنأ نوكت فيك ىنعملا نأ :يأ «ةياوغلاو

0 

 رمألا نأو مكهتلا ةغيصب هوجرخأ يذلا لوقلا اذهو

 هرمأت هتالص نإ «هولاق امك رمألا لب «هونظ امك سيل «هسکعب

 ىف اولعفي نأو «نولاضلا Ks ناك امع مهاهني نأ '

 SIS E ت ةالصلا نإف ةنوزاشي ان جهلاومأ

 قوقح عنم نمو «هللا ريغ ةدابع نم ربكأ ركنمو ءاشحف ُّيَأو

 لاو «نيزاوملاو ليياكملاب اهتقرس وأ «هللا دابع

 .ديشرلا ميلحلا مالسلاو

 یر نم وتت لع تک نإ ميرا وقبل : بيعش مهل 4 لاَ

 و ا ی وو : يأ
 . يناطعأ ام لاملا فانصأ نم هللا يناطعأ : يأ 4ايسَْع

 تسلف دنع ممن ا لإ کتیا ذأ ڈرا ال انآ 4و
 ءان هلعفأو «نازيملاو لايكملا يف سخبلا نع مكاهنأ نأ ديرأ

 الإ ءرمأ نع مكاهنأ ام لب «كلذ يف ةمهتلا ىلإ قرطتت ىتح
 ٍ ل

 نم يل سيل :يأ 4 تقطع ا لص لإ ديا نطل



 رشع يناثلا ءزجلا

 مكعفانم ميقتستو «مكلاوحأ حلصت نأ الإ دصاقملا

 بسحب ءيش «يدحو يل ةصاخلا دصاقملا نم يل

 . يتعاطتسا

 امر :هلوقب اذه عفد «سفنلل ةيكزت عون هيف اذه ناك املو

 ريخلا لعفل قيفوتلا نم يل لصحي امو :يأ كوّن الإ حقير
 . يتوقب الو يلوحب ال «ىلاعت هللاب الإ رشلا نع كاكفنالاو

 يف تقثوو «يرومأ يف تدمتعا : يأ 4ٌةلكَحي و هلع

 «تادابعلا عاونأ نم هب ينرمأ ام ءادأ يف 4ني ہرا هتيافك

 . تاريخلا لاعفأ رئاسب هيلإ برقتلا [اذه] ىفو

 هرب ا ل ی حلا لاو قع هيدا نيتهم

 : لاقو دلع لرو هدم : ىلاعت لاق امك ءهيلإ ةبانالاو

 .4«ُنيِحَحَف كانو دبعن كاإل
 يتفلاخم مكتلمحت ال :يأ 4َقاَقْس تمر ال روميو

 وأ چو م موق باا ام لني تابوقعلا نم مكب نأ# يتقاشمو

 رادلا يف ال ديب مُكحنَي طول موق امو حص موف وأ دوه مَ
 .نامزلا يف الو

 او 8 بونذلا نم متفرتقا امع 4 مڪر أ أاورفْغَتْساَو#

 هيلإ ةبانالاو ‹حوصنلا ةبوتلاب «مكرامعأ نم لبقتسي اميف هَل
 . هتفلاخم كرتو «هتعاطب

 «هل رفغيف همحري «بانأو بات نمل دودو مَ ر إل
 هنأ «ىلاعت هئامسأ نم دودولا ىنعمو «هبحیو هتبوت لبقتيو

 «لعاف» ىنعمب «لوعف» وهف «هنوبحيو نينمؤملا هدابع بحي

 . (لوعفم» ىنعمو

 نم اورجضت : يأ لوم اَمَم ارك ُهَقْفَن ام بيمشي اولا
 لرش -

 لوم اَمِي ایک همم مآل :اولاقف ءمهل هظعاومو هحئاصن

 .هنع مهترفنو «لوقي امل مهضغبل كلذو

 رابكلا نم تسل كسفن يف :يأ 4 اًنيِعَص اته كرل اَنِإَول

 : يأ «َكطقر اللو نيفعضتسملا نم لب «ءاسؤرلاو

 سيل : يأ 4 رزم اَمنِلَع تأ امو كم كتليبقو كتعامج
 انمرتحا امئإو ءاتسفنأ يف مارتحا الو ءانرودص يف ردق كل
 . كايإ انكرتب كتليبق

 َنِي مك ُرَغَأ يعي رومي : مهل اًققرتم مهل 4َلاَظَذ
 هلل ينوعارت الو «يطهر لجأل ينوعارت فيك :يأ هلآ

 .هللا نم مكيلع زعأ يطهر راصف

 ءارو هللا رمأ متذبن :يأ 4 نرْفِط کارو ومو

 .هنم متفخ الو «هب اولابت ملو «مکروهظ

 مكلامعأ نم هيلع ىفخي ال 4بج َنْوَمَْت اَمي نر تال
 ام ىلع مكيزاجيسف ءءامسلا يف الو ضرألا يف ةرذ لاقثم
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 باتت کیی فاقش ختم کال و وَفَكَو

 مُكحدَم طول وقام ر جلمود ومو چون موق

 2 هلع م <

 قرد | وون م رك دام 00 ٍديِحَسِ

Oلااا  

 اقع ها او اًمیمص اف کدر و

 نمڪ ڪڙم اطهر روتا 9€ 69 زعبل
 ر ر چ ريع وو همم م

 و ي

 لع نام ڪيتاکم لع اول آو و

 و مو دیر ادع وياي نم

 جاتك © ُبيِقَر حم قإاربقتراو ذك
 ديوب ةَ ماما یاو شم اَمتيجاَتَرَمَأ
 مو سب ل صم

 69 ترض مركب أُحب هلام نأ

 e HO )د ومن ت دیبا کنیم ادعبال ا اوت
 إِن م نط سوات الا  IOهر

 9 دیش ت وع 0 وعرف ا

 . ءازجلا متأ متلمع

 روقي# :لاق مهنع زجعو هويعأ امل چ

 1 يآ ڪيم

 لحيو ويري ُباَدَع وأي نم تومن توس ٌلياح نإ
 مهيلع عقو نيح كلذ اوملع دقو «متنأ مأ انأ ميقم باذع هيلع

 . باذعلا

 لحي ام بير ڪم َنِإا» يب لحي ام ابرار

 .مکب
 لَو اش ات بيعش موق كالهإب أ ج الر

 مرکو ىف أوُحَبصأم ُةَعْيَصلأ اوم نزلا ٍتّدَحَأو اَ ةو عم اوما

 مل ناگ ةكرح مهنم ىرت الو ءاًئوص مهل عمست ال کیو
 اهيف اومعنت الو ءمهرايد يف اوماقأ ام مهنأك : يأ هذ أنَ

 .باذعلا مهاتأ نيح

 ىب اک ۾ اهازخأو هللا اهكلهأ ذإ مل ادب لاو

 Se ثا دق :يأ دوم

 .كالهلاو

 نسحل «ءايبنألا بيطخ ىمسي ناك مالسلا هيلع بيعشو

 ر 2 e فس

 ن فوس

a م ي السا 

 ا



 رشع يناثلا ءزجلا

 ريثك ءيش ربعلاو دئاوفلا نم هتصق يفو «هموقل هتعجارم

 «مالسالا لصأب نوبطاخيو نوبقاعي امك رافكلا نأ :اهنم

 «ديحوتلا ىلإ هموق اعد اًبيعش نأل «هعورفو هعئارشب كلذكف

 ىلع اًبترم ديعولا لعجو «نازيملاو لايكملا ءاقيإ ىلإو
 . كلذ عومجم

 «بونذلا رئابك نم نيزاوملاو ليياكملا صقن نأ :اهنمو

 نم كلذ نأو «كلذ ىطاعت نم ىلع ةلجاعلا ةبوقعلا ىشختو

 نيزاوملاو ليياكملا يف مهتقرس ناك اذإو «سانلا لاومأ ةقرس

 باب نم - ةبلغلاو رهقلا هجو ىلع - مهتقرسف ءديعولل ةبجوم
 ىرحأو ىلوأ

 لاومأ سخب نمف «لمعلا سنج نم ءازجلا نأ :اهنمو

 لاوزل اًببس ناكو كلذ ضيقنب بقوع «هلام ةدايز ديري سانلا

 : يأ ريَ مكحببرأ ّْيِإ# :هلوقل قزرلا نم هدنع يذلا ريخلا

 .مكلعفب هلاوز ىلإ اوببست الف
 لالحلاب عنقيو هللا هاتآ امب عنقي نأ دبعلا ىلع نأ : اهنمو

 نأو ا نع هنابعلا تماكملابو عارخلا: نع

 ةكربلا نم كلذ يفف كل ربح هلل تّ ةب# :هلوقل هل ريخ كلذ

 نم ةمرحملا بابسألا ىلع بلاكتلا يف سيل ام «قزرلا ةدايزو

 . ةكربلا دضو «قحملا

 لمعلا بتر هنإف «هراثآو ناميالا مزاول نم كلذ نأ : اهنمو
 «لمعلا دجوي مل اذإ هنأ ىلع لدف «ناميإلا دوجو ىلع هب

 .مودعم وأ صقان ناميالاف

 «نيمدقتملا ءايبنألل ةعورشم لزت مل ةالصلا نأ :اهنمو

 ءاهلضف رافكلا دنع ررقتم هنإ ىتح «لامعألا لضفأ نم اهنأو

 ءاشحفلا نع ىهنت اهنأو «لامعألا رئاس ىلع اهميدقتو

 لمكت اهتماقإبف «هعئارشو ناميالل نازيم يهو ءركنملاو
 . ةينيدلا هلاوحأ لتخت اهتماقإ مدعبو «دبعلا لاوحأ

 دق هللا ناك نإو - ناسنالا هللا هقزري يذلا لاملا نأ :اهنمو

 دنع ةنامأ هنإف ءءاشي ام هيف عنصي نأ هل سيلف - هايإ هلّوخ

 نم عانتمالاو «قوقحلا نم هيف ام ءادأب هيف هللا قح ميقي نأ هيلع

 نمو رافكلا همعزي امك ال ءهلوسرو هللا اهمرح يتلا بساكملا

 نوؤاشي ام اهيف اوعنصي نأ مهل مهلاومأ نأ .مههبشأ

 .هفلاخ وأ هللا مكح قفاو ءاوس «نوراتخيو

 لوأ نوكي نأ اهمامتو يعادلا ةوعد ةلمكت نم نأ :اهنمو

aلاف هكا هلع هر نيو  

 4ع مکا آم لإ فلمن أ ڈرا امرا :مالسلا هيلع بيعش
 ه َنوُلَعْفَت ال ام توت مل اوما لأ ام 37 :ىلاعت هلوقلو

 < كوان ل مووت ناو دنع اشم رڪ ر ر

 ١- :تايآلا دوه ةروس ريسفت 95-٠١١

 حالصالا ةدارإ «مهتلمو مهتنسو لسرلا ةفيظو نأ :اهنمو

 حلاصملا ليصحتب نوتأيف «ناكمالاو ةردقلا بسحب

 دسافملا عفدبو ءاهنم هيلع ردقي ام ليصحتب وأ ءاهليمكتو
 E ا ا ا ا

 ءدابعلا لاوحأ اهب حلصت يتلا يه ةحلصملا ةقيقح

 ۰ . ةيويندلاو ةينيدلا مهرومأ ميقتستو

 نكي مل «حالصالا نم هيلع ردقي امب ماق نم نأ :اهنمو
 نأ دبعلا ىلعف «هيلع ردقي ال ام هلعف مدع يف اًمومذم:الو اًمولم

 . هيلع ردقي ام هريغ يفو «هسفن يف حالصالا نم ميقي
 «نيع ةفرط هسفن ىلع لكتي ال نأ هل ىغبني دبعلا نأ : اهنمو

 اذإو «قيفوتلا هل اًلئاس «هيلع اًلكوتم «هبرب اًئيعتسم لازي ال لب

 الو ءهيدسمو هيلومل هبسنيلف «قيفوتلا نم ءيش هل لصح

 . بأ إو تكر ع هاو الإ ٍقِيَِو امو : هلوقل هسفنب بجعي
 هنأو «مهيلع ىرج امو ممألا تاذخأب بيهرتلا :اهنمو

 نيمرجملاب تابوقعلا عاقيإ اهيف يتلا صصقلا ركذت نأ يغبني
 هب هللا مركأ ام ركذ يغبني هنأ امك .رجزلاو ظعولا قايس يف

 . ىوقتلا ىلع ثحلاو بيغرتلا دنع ىوقتلا لهأ

 ىفعيو «هبنذ نع هل حمسي امك بنذلا نم بئاتلا نأ : اهنمو

 نإ) :لوقي نم لوقب ةربع الو ءهدويو هبحي ىلاعت هللا نإف هنع
 امأو ءوفعلا هيلع دوعيو «هل رفغي نأ هبسحف «بات اذإ بتاتلا

 اوُرْفْغَتْساَوإو :لاق هللا نإف ء(دوعي ال هنإف بحلاو دولا دوع

 . دودو مي قر نإ هل اوو مٿ مڪر

 دق «ةريثك بابسأب نينمؤملا نع عفدي هللا نأ :اهنمو

 مهنع عفد امبرو ءاهنم اًئيش نوملعي ال دقو اهضعب نوملعي
 بيعش نع هللا عفد امك «رافكلا مهنطو لهأ وأ «مهتليبق ببسب

 اهب لصحي يتلا طباورلا هذه نأو ءهطهر ببسب هموق مجر

 امبر لب ءاهيف يعسلاب سأب ال «نيملسملاو مالسالا نع عفدلا
 ةردقلا بسح ىلع بولطم حالصالا نأل كلذ نيعت

 .ناكمالاو

 «رافكلا ةيالو تحت نيذلا نوملسملا دعاس ول اذه ىلعف

 دارفألا اهيف نكمتي «ةيروهمج ةيالولا لعج ىلع اولمعو
 نم ىلوأ ناكل «ةيويندلاو ةينيدلا مهقوقح نم بوعشلاو
 «ةيويندلاو ةينيدلا مهقوقح ىلع يضقت ةلودل مهمالستسا

 . مهل اًمَدَحو َةَلَمَع مهلعجو ءاهتدابإ ىلع صرحتو
 ءماكحلا مهو «نيملسملل ةلودلا نوكت نأ نكمأ نإ معن

 يتلا ةبترملاف «ةبترملا هذه ناكمإ مدعل نكلو .نيعتملا وهف
 .ملعأ هللاو «ةمدقم ءايندلاو نيدلل ةياقوو عفد اهيف

 اياب ىو اَنَلَسَرَأ دقلو# :ىلاعت هلوقو )47-٠١١(



 انَلَسْرَأ دمو : ىلاعت لوقي . ''”ةصقلا رخآ ىلإ هنن نكت

 هب ءاج ام قدص ىلع ةلادلا اتيا نارمع نب 4سو
 يدي ىلع هللا اهارجأ يتلا تايآلا نم امهوحنو ديلاو اصعلاك

 . مالسلا هيلع ىسوم

 روهظ ترهظ «ةنيب ةرهاظ ةجح :يأ 4يت نشول
 مهنأل هموق فارشأ :يأ ْيلَبَو توعَرف َكِإ#© سمشلا
 نم ىسوم عم امل اوداقني ملف «مهل عبت مهريغو نوعوبتملا
 ؛فارعألا ةروس يف اهطسب مدقت امك اهايإ مهارأ يتلا تايآلا

 لاض وه لب دیش وعرف أ امو نوع تأ ارعا مهنكلو
 هعبتا امل - مرج ال «ضحم ررض وه امب الإ رمأي ال «واغ

 . مهكلهأو مهادرأ - هموق

 ٌدَروْلا سیو داكا ُمُهَدَرَوَ ٍةَمدَبِقْلا موي موق مدعي

 ملأ سو ةت ايندلا يف : يأ #يِذََه ىف أوعيَتَأَو ه دوروملا

 .ةرخآلاو ايندلا يف نوعمجأ سانلاو هتكئالمو هللا مهنعلي : يأ

 فدارتو «مهل عمتجا ام سئب :يأ «ُدِوهَرَمْلا ُدقَرلأ سي

 .ةرخالاو ايندلا ةنعلو هللا باذع نم مهيلع

 ىلاعت هللا لاق ءمهلسر عم ممألا ءالؤه صصق ركذ املو

 نوكيو «هب رذنتل يَ ُمُّصْعَن رمل اأ نم َكِلَد :هلوسرل
 NT «كتلاسر ىلع ةيآ

 لدي ام مهرايد راثآ نم يقب لب «فلتي مل 4با ام

 تلحمضاو «مهنکاسم تمّدهت دق يصح اهنم «و» مهيلع
 عاونأب مهذخأب هتم انو رثأ اهل قبب ملف ءمهلزانم
 .دانعلاو رفكلاو كرشلاب مَا اَوُمَلَظ نكلَو# تابوقعلا

 ل ويس نم هلآ نود نم نوعي تل 2 أ مهنهلاَ مع ع تأ أ امم

 كلذ هعفتي مل «هللا ريغ ىلإ أجتلا نم لك اذكهو كبَر تأ اج

 .دئادشلا لوزن دنع

 ام دشا راسو ناسخ يآ يقل 36 قفاز م
 ش .مهلايرطخ

 نل ٌةَلَظ ىه ئَرُشْلأ َدَمَك آد َكّْيَر ُدْمَأ كِلَدَكَيرط )٠١(

 الو «مهديبيو .باذعلاب مهمصقي :يأ 4ڈی يآ دن

 . ءيش نم هللا نود نم نوعدي اوناك ام مهعفني

 عاونأب نيملاظلل وِذَخَأ نم روكذملا )كل يف نإ (۱۰۳)
 اًليلدو ةربعل : يأ «ةَرْخآْلا َباَدَع تاع َنَمِل ةي تابوقعلا

 ةبوقعلاو «ةيويندلا ةبوقعلا مهل مارجإلاو ملظلا لهأ نأ ىلع
 كلذ :لاقف ةرخآلا فصو ىلإ اذه نم لقتنا مث «ةيورخألا

 «ةازاجملل مويلا كلذ لجأل اوعمج : :يأ شاكا هل نح مني

 هنوفرعي هب ام ميظعلا هلدعو هناطلسو هللا ةمظع نم مهل رهظيلو

 .ةفرعملا قح
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 ريب د2 وو صاير
 عيمجو هتكئالمو هللا هدهشي : يأ دوه مو كلو

 .نيقولخملا

 لمَ لإ ةمايقلا موي نايتإ :يأ ##رْجَو امو ):٠١(

 «قلخلا نم اهيف هللا ردق امو ايندلا لجأ ىضقنا اذإ « ٍدوُدَعَت

 هماكحأ مهيلع يرجيو «ىرخألا رادلا ىلإ مهلقني ٍظئتيحف

 . ةيعرشلا هماكحأ ايندلا يف مهيلع ىرجأ امك ءةيئازجلا

 ُمَلَ اَل» قلخلا عمتجيو «مويلا كلذ 4ِتَأْي م 001
 نوعفشي ال «ماركلا ةكئالملاو ءايبنألا ىتح 4ٍدنذإب لإ كت

 ءايقشألاف ديوسو ينس قلخلا :يأ «مُهتيَقظ ءهنذإب الإ
 ءادعسلاو ءهرمأ اوصعو هلسر اوبذكو «هللاب اورفك نيذلا مه

 .نوقتملا نونمؤملا مه

 مهل تلصح 0 لآ اتا مهؤازج امأو )1٠١5(

 1 لأ تمل ءةحيضفلاو يزخلاو «ةواقشلا
 a 4 ءاهياقع هيلع دتشم ءاهباذع
 .اهحبقأو تاوصألا عنشأ وهو 4 ُنيِهّسَو يو ا

 عج

 )١( بينت ريغ َمُهَوداَر امو : ىلاعت هلوق ىلإ تايآلا دروأ ب يف 6 .



 يل اهباذع اذه يتلا رانلا يف :يأ أ ایف دل 55 ۷)

 ءاّدبأ اهيف نيدلاخ : يأ & كبر لَ ام ہلا ُضْيَاْلاَو ُتومَتلا سماد
 هيوم MEA ءاش يتلا ةدملا الإ

 ام ىلإ عجار اذه ىلع ءانثتسالاف «نيرسفملا روهمج هلاق امك

 نمزلا ىوس «نامزألا عيمج اهيف نودلاخ مهف ءاهلوخد لبق
 . اهيف لوخدلا لبق يذلا

 هتضتقاو هلعف دارأ ام لكف 4ي ال لامك كبر نِإٍ
111110101310101 

 «ةداعسلا مهل تلصح :يأ 4اوُدِعُس نأ امو )٠١(

 ضرار توسل ِتَماَد ام اف َنيِدِللَخ ر مْ ىفف# زوفلاو حالفلاو

 : يأ « نود رع طع : هلوقب كلذ دكأ مث كبَر م ام لإ
 مئاد هنإف «ةيلاعلا ةذللاو ميقملا ميعنلا نم هللا مهاطعأ ام

 نم ميركلا هللا لأسن «تاقوألا نم تقوب عطقنم ريغ ءرمتسم

eيم هال دبن ات م ف ف  

E 

 416 ا ا قيم ىف 5000 يدي

 «لطاب هيلع مه ام نأو مهلاح يف كشت ال :يأ «نوكرشملا

 م و امئإو + يلع الوب يعش ليلو ةيلع عيل سيل
 بَ ني مشبات ُدْينَي اک الإ َوُدُيْمَي اَمإ» مهنأ

 را د اش رار د نيل انك نأ ناسا م

 ءاهب جتحي ال اهل جتحي ءايبنألا ادع ام لاوقأ نأل ککیلد

 اهنإف ءاهيلع | رقفتا نإو مهلاوقأ نإف ؛نيدلا لوصأ يف مهلاوقأ

 .لالضو أطخ

 مهلاني نأ دب ال :يأ 0 دع ص مقتل رو

 ما يروا 0 بم

 نيدلاو ناميالا يطعي الو «بحي ال نمو بحي نم ايندلا
 نيلاضلا قافتاب رتغي ال هنأ لصاحلاو «بحي نم الإ حيحصلا

 هللا مهلوخ ام ىلع الو «نيمدقألا مهئابآ نم نيلاضلا لوق ىلع

 کولو هي تينا بڪ ا ىسوُم اتیا دقو ١ -1١7(
 ر ایر ر

 لَو © بيرم هتم كلم یف ماو مش ىف َكْيَر نم ٌتَّقَبَس ل

 07 000 ورم < هم كك D4 س
 ابك قبس هح َنولَمَعَي امي نإ مهما كي نو اک 254

 اَوُكَد الو © دهب تولت امي امي هن ارم آو َكَعَم باک نمو ے
 هيأ ن 7 هلآ نود نم 2 او اكل کک أ 3. اظ يذلا 1

 وه يذلا باتكلا ئئسوم ىنآ هنأ ىلاعت ربخي 2 يك ر

 ٠١١-١٠١ :تايآلا ءدوه ةروس ريسفت ١١ حلل ع١٠

 «عامتجالاو «هيهاونو هرماوأ ىلع قافتالل بجوملا «ةاروتلا

 رضأ اًقالتخا هيف اوفلتخا هيلإ نيبستنملا نإف اذه عم نكلو

 . ةينيدلا مهتعماجبو « مهدئاقعب

 مدعو مهريخأتب كلير نم همكم اولو

 «ملاظلاب ةبوقعلا لالحإب 4 مهب ىضقل# باذعلاب مهتلجاعم
 موي ىلإ مهنيب ءاضقلا رخأ نأ هتمكح تضتقا ىلاعت هنكلو

 . بيرم هنم كش ىف اوقبو «ةمايقلا

 هاحوأ يذلا نآرقلا عمف مهباتك عم مهلاح هذه تاک اذإو

 نأو «هب اونمؤي ال نأ ,دوهيلا ةفئاط نم برغتسم ريغ كيلإ هللا

 . بيرم هنم كش يف اونوكي
 هللا نأ دب ال :يأ 4 ٌرُهَلمَمَأ كر ول ال دک لرو

 امب اّلك يزاجيف لدعلا همكحب ةمايقلا موي “مهنيب يضقي

 هيلع ىفخي الف رَ رشو ريخ نم ومعي امي ُهَّنِإ»
 . اهليلجو اهقيقد «مهلامعأ نم يش

 مهفالتخا تبجوأ يتلا مهتماقتسا مدعب ربخأ امل مث

 نأ نينمؤملا نم هعم نمو هلك اًدمحم هيبن رمأ «مهقارتفاو

 «عئارشلا نم هللا هعرش ام اوكلسيف ءاورمأ امك اوميقتسي

 نع اوغيزي الو «ةحيحصلا دئاقعلا نم هب هللا ربخأ ام اودقتعيو

 نأب اوغطي الو ‹«كلذ ىلع اوموديو «ةرسي الو ةنمي كلذ

 . ةماقتسالا نم مهل هللا هدح ام اوزواجتي

 نم هيلع ىفخي ال :يأ ريب توم امي مِ :هلوقو
 كولسل بيغرت هيفف ءاهيلع مكيزاجيسو «ءيش مكلامعأ
 ىلإ ليملا نع مهرذح اذهلو ءاهدض نم بيهرتو ةماقتسالا

 لإ اوليمت ال : يأ اک الوإ» :لاقف ةماقتسالا ىدعت نم

 وأ« ومالا قاع مومو مويلإ تاجاازإ كنق« تكلم تلا

 كلذ متلعف متلعف نإ الا مکس ملظلا نم هيلع مه ام متيضر

 شا باذع نم مكنوعنمي آلو نم م وَلا نوذ ني مُڪ امّر#

 . هللا باوث نم اًئيش مكل نولصحي الو
 . مكسم اذإ باذعلا مكنع عفدي ال : يأ ورم ال ٌرثإ»

 دارملاو ءملاظ لك ىلإ نوكرلا نم ريذحتلا ةيآلا هذه يفف

 «كلذ ىلع هتقفاومو هملظب هيلإ مامضنالاو ليملا نوكرلاب

 . ملظلا نم هيلع وه امب اضرلاو
 لاح فيكف «ةملظلا ىلإ نوكرلا يف ديعولا اذه ناك اذإو

SSSرم  
 سس ع ريغ رع

 نإ للا م اَنلُدَو رال ّقَرْط ہول قآل )١١51١4(

 س
 تفس

 )١( مهنيب هللا يضقي نأ دب ال : ب يف .
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 اك ةالصلا ةماقإب ىلاعت رمأي يدينا أ ٌميِضي

 رجفلا ةالص اذه يف لخديو «هرخآو هلوأ :يأ «ٍراَبتل

 كلذ ىف لخديو لا نع الوو لاو ريظلا اتار
 امم اهنإف «ليللا مايق كلذ لوانتيو ءءاشعلاو برغملا ةالص

 ا

 تاولصلا هذهف :يأ «ِتاَكيَتلأ َنِهْدِي تتش إل

 «تانسحلا ربكأ نم تاعوطتلا نم اهب قحلأ امو «سمخلا

 «باوثلا بجوتو هللا ىلإ برقت - تانسح اهنأ عم - يهو
 امك ءرئاغصلا كلذب دارملاو ءاهوحمتو تائيسلا بهذت اهنإف

 :هلوق لثم ب يبنلا نع ةحيحصلا ثيداحألا اهتديق
 ىلإ ناضمرو ا ىلإ ةعمجلاو «سمخلا تاولصلا»

 امك لب ««رئابكلا تبنتجا ام نهنيب امل تارفكم «ناضمر

 نإإ# :ىلاعت هلوق يهو ءءاسنلا ةروس يف يتلا ةيآلا اهتديق

 مڪر مکياڪيس مکنڪ ريگٽ ُهْنَع وهل ام ريابڪ اوين

 .اتیرک کک ادم
 ىلع ةماقتسالا موزل نم مدقت ام لكل ةراشالا لعل كلذ

 ىلإ نوكرلا مدعو «هيدعتو هتزواجم مدعو ميقتسملا طارصلا

 تانسحلا نأ نايبو ءةالصلا ةماقإب رمألاو ءاوملظ نيذلا

 ام اهب نومهفي *تيركذلل ىد عيمجلا تائيسلا نبهذي
 ةرمثملا ةنسحلا رماوألا كلتل نولثتميو «مهاهنو هب هللا مهرمأ

 رومألا كلت نكلو «تائيسلاو رورشلل :ةعفادلا «تاريخلل

 :لاق اذهلو ءاهيلع ربصلاو ‹«سفنلا ةدهاجم ىلإ جاتحت

 نعو «هللا ةعاط ىلع كسفن سبحا : يأ # ريض

 . رجضت الو رمتساو «كلذل 0 ( هتيصعم

 نسحأ مهنع هللا لبقتي لب بنيا رب عيني ال هلآ 3
 يفو «نولمعي اوناك ام نسحأب مهرجأ مهي يزجيو ءاولمع يذلا

 ىلإ ةفيعضلا سفنلا قيوشتب ءربصلا موزلل «ميظع بيغرت اذه
 .ترتفو تنو املك هللا باوث

 ٍنَع توني نمي اولؤأ كلب ني نورا نم نك اولی ۱7

 ارم تزل بَ و ا ایت اإ ضّرألا يف ِداَسَقْل

 ممألا كالهإ 00 ركذ امل رم اکو یف أمرتأ ا

 بتكلا لهأ ىتح «نوفرحنم کا نأو «لسرلل ةبذكملا

 باهذلاب نايدألا ىلع يضقي هلك كلذو ؛ةيهلإلا

 اياقب ةيضاملا نورقلا يف لعج هنأ الول هنأ ركذ ءلالحمضالاو

 «ىدرلاو داسفلا نع نوهنيو «ىدهلا ىلإ نوعدي ريخلا لهأ نم

 . اًدج نوليلق مهنكلو «نايدألا هب تيقب ام مهعفن نم لصحف

 امب مهمايقو «نيلسرملا مهعابتاب اوجن مهنأ رمألا ةياغو

 وردد
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 ‹مهيديآ ىلع اهارجأ هللا ةجح نوكيو ۰ مهنيد نم ُ

 . '"'ةليي نع يح نم ايحيو نب نع كله نم كلهيل
 اوعبتا :يأ 4دي أورام ارك تلا حلا نکل «و»

 . الدب هب اوغبي ملو ل ا

 هيف اوفرتأ ام مهعابتاب نيملاظ :يأ يمرّ اواو

 اذه يفو «باذعلا مهلصأتساو «اقعلا مهبع وس كلذلت

 دسفأ امل نوحلصم اياقب مهيف نوكي نأ ةمألا هذهل ثح

 ءىدهلا ىلإ لض نم نوعدي ءهللا نيدب نومئاق «سانلا

 . ىمعلا نم مهنورصبيو «ىذألا ىلع مهنم نوربصيو

 اهبحاصو «نوبغارلا اهيف بغري ةلاح ىلعأ ةلاحلا هذهو

 .نيملاعلا برل اًصلاخ هلمع لعج اذإ «نيدلا يف اًمامإ نوكي

 انه لطب ىلا تيم كي هاك ایا ۷

 هب اوماق

 ىنعملا اذه ريغ اهريسفت يف فورعملاو) :هصن ام أ شماه يف ءاج )١(

 نورقلا يف نكي مل هنإ : يأ «يفنلا ىنعمب اذه نأ وهو ءانه ركذ يذلا

 ليلق ىقب نكل : يأ * رهن امي َنَكَي د ليت الإ خلإ . . .ةيقب ولوأ ةفلاسلا
 يف انركذ ام نكل ءانركذ يذلا ىنعملا نم بيرق وهو ءةفصلا هذهب

 . ريسي وهو «للبلاب هتباصال مالكلا يقاب حضتي مل مث (. . . لصألا



 رشع يناثلا ءزجلا

 «مهل هنم ملظب ىرقلا لهأ كلهيل هللا ناك امو : يأ *تروحِلَصُم

 ءحالصلا ىلع نوميقم :يأ ءنوحلصم مهنأ لاحلاو

 تماقو ءاوملظ اذإ الإ مهكلهيل هللا ناك امف هيلع نورمتسم

 .هللا ةجح مهيلع

 مهملظب ىرقلا كلهيل كبر ناك امو :ىنعملا نأ لمتحيو
 مهنع وفعي هللا نإف «مهلمع اوحلصأو اوعجر اذإ «قباسلا

 . مهملظ نم مدقت ام وحميو
 ولام الو هدو أ سالا ل کیر كَم ولر )۱۱۹ ۱۱۸)

aا ا ا ا  
 كبر ةملك تّمَتَو رهقلح كلدلو كبر مجر نم الإ © تيفللخم

 ءاش ول هنأ ىلاعت ربخي 4َنيعَجَأ سالا ةَنجْلا نِ َمَنهِج نالا
 نإف «يمالسالا نيدلا ىلع ةدحاو ةمأ مهلك سانلا لعجل

 تضتقا هنكلو «ءيش هيلع عنتمي الو «ةرصاق ريغ هتئيشم
 «ميقتسملا طارصلل نيفلاخم «نيفلتخم نولازي ال نأ هتمكح

 ءهلاق اميف قحلا ىري لك «رانلا ىلإ ةلصوملا لبسلل نيعبتم

 .هريغ لوق يف لالضلاو

 ب لمعلاو قحلاب ملعلا ىلإ مهادهف كر َمِحّب نم الإ
 مهتكرادتو «ةداعسلا ةقباس مهل تقبس ءالؤهف هيلع قافتالاو

 . يهلالا قيفوتلاو ةينابرلا ةيانعلا
 . مهسفنأ ىلإ نولوكوم نولوذخم مهف مهادع نم امأو

 «مهقلخ هنأ هتمكح تضتقا : يأ 4ٌِرُهَتَلَح َكَِدِلَو :هلوقو
 «نوفلتخملاو نوقفتملاو «ءايقشألاو ءادعسلا مهنم نوكيل

 مهيلع تقح نيذلا قيرفلاو شا ىده نيذلا قيرفلاو

 يف نمك ام رهظيلو «هتمكحو هلدع دابعلل نيبتيل «ةلالضلا

 داهجلا قوس موقيلو ءرشلاو ريخلا نم ةيرشبلا عابطلا
 .ءالتبالاو ناحتمالاب الإ ميقتست الو متت ال يتلا تادابعلاو

 ساتلو َةَّنِحْلا َنِم َمئَهَج المال كير هَ ْتَّمَتا» هنأل ول

 ةلصوملا اهلامعأب نولمعي « الهأ رانلل رسبي نأ دب الف يَا

 . اهيلإ
 وب بْب ام لسا هَ نم كع ق کوو )17-1١٠١(

 و © ورم اإ ارنا © نول اإ مگیتاکم لع المع ونیو ا
 هم لڪ رو هدا ملك ددألا مب هلو ضرألاو توسل بَ
 رابخأ نم ةروسلا هذه يف ركذ امل 4َنولَمَمَ اَنَع لعب كر امو
 صفن الكَي» :لاقف كلذ ركذ يف ةمكحلا ركذ ءركذ ام ءايبنألا

 نئمطيل كبلق «يأ 4د ءو تت ام سرلا ایا ن کی
 سوفنلا نإف «لسرلا نم مزعلا ولوأ ربص امك ربصيو «تبثيو
 ةسفانملا ديرتو «لامعألا ىلع طشنتو «ءادتقالاب سنأت

 .هب ماق نم ةرثكو «هدهاوش ركذب قحلا ديأتيو ءاهريغل

fo ۱۲۳-۱۱۸ تايآلا دوه ةروس ريسفت: -١ 
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 كيرامو هيلع لڪوتو هدبع

 | 5 یاش ر
 | مسير مله اس 3

 | ارعا هتلر اإ ای نیما تكلا تيا كلتا

 ول نم تڪ نر نارمل اده ك لاتو

 ١ ثار نإ تاكو الشوي لاق تلفن
 ١ 0 تيبس ل مار رمقلاو سلاو اک وکر تع دحآ دک 5 5 KIA 30 ص رع .Ea رھ

 هيف كش الف «نيقيلا ىلا ةروسلا وزه ىف كامو
 ربكأ وه يذلا قحلاب ملعلا نم كلذب ملعلاف «هوجولا نم هجوب
 . سوفتلا لئاضف

 نع نوعدتريف «هب نوظعتي : يأ 4َنمؤملِ یدو ةو
 . اهنولعفيف هلل ةبوبحملا رومألا نوركذتيو «ةهوركملا رومألا

 ظعاوملا مهعفنت الف «ناميالا لهأ نم سيل نم امأو

 تماق امدعب نيو ال َنِدَبَل لقول :لاق اذهلو «ريكذتلا عاونأو

 متنأ يتلا مكتلاح : يأ ڪام ع العا تايآلا مهيلع

 انب لحي ام #أًررظناو# هيلع انك ام ىلع كولي اإ اهيلع

 . مكب لحي ام ورسم ت

 هدابعل هرصن هدابع ىرأو «نيقيرفلا نيب هللا لصف دقو

 .نيبذكملا هللا ءادعأل هعمقو «نينمؤملا

 نم امهيف باغ ام :يأ ضال ِتوَمَسلا بع وإف

 .ةيبيغلا رومألاو ءايافخلا

 زيميف «لامعلاو لامعألا نم 4ُمْذُك رمال محب هول
 :نييطلا نم ثيشلا

 8 سر هدا مع ةا
 ام عيمج يهو «هتدابعب مق : يأ ڳي ْلَكوَتَو ُهْدُبْعأَ 3



 رشع ىناثلا ءزحلا

 SG ا
 ولمس ع 0 01

 0 0 يرجيسو «هملق هب ىرجو «كلذب هملع طاحأ

 .هؤارزجو

 هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلاو دوه ةروس ريسفت مت

 يف تبسلا موي يف هخسن نم غارفلا ناكو] . ملسو دمحم ىلع

 .'”[ه17 407 رخآلا عيبر رهش نم ١

 رصان نب نمحرلادبع :هللا ىلإ ريقفلا هعماجل نانملا برلا

 .نيمآ ءنيملسملا عيمجلو هيدلاولو هل هللا رفغ ,يدعسلا

 امهيلع بوقعي نب فسوي ةروس ريسفت
 مالسلاو ةالصلا

 اً 3 اإ ه نل تكلا تي كل رتا )١-(

 کیل اتو آني سلا نسخت کی شت نع ٥ تلقت كلم
 TT نمل -ولَبَم نم تنكح نو َناَءْرْقْلا اڌ
 ١ :يأ «ِنيِملأ بتكلا تيا يه نآرقلا تايآ نأ

 : هحاضيإو هنايب نمو «هيناعمو هظافلأ ةحضاولا

 ءاهنيبأو ءةنسلألا فرشأ «ىبرعلا ناسللاب هلزنأ هنأ

 لكو اناا قتاقحلا ن نم سانلا اا لك علا“
 هدودح اولقعتل : يأ ت وَقَعَ لعل نييبتلاو حاضيالا اذه

 A «هعورفو هلوصأو

 ‹اهتفرعمب مكيولق تفصتاو « مكناقيإب كلذ متلقع اذإف

 4 وقعت کلمو و «هيلإ دايقنالاو حراوجلا لمع كلذ رمثأ

 ىلع ةيلاعلا ةفيرشلا يناعملا رركتب مكلوقع دادزت :يأ

 . لمكأو اهنم ىلعأ لاوحأ ىلإ لاح نم نولقتنتف «مكناهذأ

 ةسالسو اهقدصل كلذو 4 ِصّصقْلا ّنَسْحَأ كيك صم نع
 : يأ 4َناَرْمْلا اذه كيل آَنَبََيَأ انب اهيناعم قنورو اهترابع
 هب كانلضفو ءكيلإ هاثيحوأ يذلا نآرقلا اذه هيلع لمتشا امب

 .ناسحإو هللا نم َةَّنِم ضحم كاذو «ءايبنألا رئاس ىلع

 يردت تنك ام : يأ لفعل َّنِيَل هلم ني تن نإَوإل
 نكلو «كيلإ هللا يحوي نأ لبق «ناميالا الو «باتكلا ام

 ٠ . اندابع نم ءاشن نم هب يدهن اًرون هاتلعج

 ١-5 :تايآلا فسوي ةروس ريسفت ۱۲د }ھ۳

 اهنأو «صصقلا نم نآرقلا اذه هيلع لمتشا ام حدم املو

 يف صصقلا نم دجوي الف «قالطالا ىلع صصقلا نسحأ

 هيبأو فسوي ةصق ركذ «نآرقلا اذه لثم بتكلا نم ءىش

 :لاقف ؛ةنسحلا ةببجعلا ةصقلا «هتوخإو
 اه رع د ود لاک دل (1-5)

 رم او راو سلاو

 كلو © تيم وذ هم یل ندا ےب انک 4 تیکت قاع
 ورو ر روا
 لآ الآ لیوا نم كملعيو كبير ك

 نم كوب لڪ اَهَمنَأ امك بوقعي لاَ

 .4 رك
 يف صصقلا نسحأ هلوسر ىلع صقي هنأ ركذ هللا نأ ملعاو

 ىرج ام ركذو ءاهطسبو ةصقلا هذه ركذ مث «باتكلا اذه

 نأ دارأ نمف «ةنسح ةلماك ةمات ةصق اهنأ كلذب ملعف ءاهيف

 اهل فرعي ال يتلا تايليئارسالا يف ركذي امب اهنسحي وأ اهلمكي

 لمكمو «هللا ىلع كردتسم وهف «بذك اهبلغأو «لقان الو دنس

 دحلا اذه ىلإ يهتني رمأب كبسحو «صقان هنأ معزي ءيشل
 نم ريثك يف تئلم دق ةروسلا هذه فيعاضت نإف ءاَحبق

 هللا هصق امل ةضقانملا ةعينشلا رؤمألاو بيذاكألا نم ءريسافتلا

 . ريثك ءيشب ىلاعت

 «كلذ ىوس ام عديو ءهصق ام هللا نع مهفي نأ دبعلا ىلعف

 1 . لقني لَك يبنلا نع سيل امم

 نب قاحسإ نب بوقعي أل شوب لاق ذا : ىلاعت هلوقف

 دا تأ ف بیال :مالسلاو ةالصلا مهيلع ليلخلا ميه ر

 هذه تناكف #تیدجس یل قم َرَمَقْلاَو سلاو اه

 يف عافترالا نم مالسلا هيلع فسوي هيلإ لصو امل ةمدقم ا

 .ةرخالاو ايندلا

 هيدي نيب مدق ءماظعلا رومألا نم اًرمأ هللا دارأ اذإ اذكهو

 ىلع دري امل اًدادعتساو «هرمأل اًليهستو ءهل ةتطوت «ةمدقم

 بوقعي اهلّوأف «هيلإ اًناسحإو «هدبعب اًفطل «قاشملا نم دبعلا
 هنأو «هتوخإ :بكاوكلاو «هوبأ :رمقلاو «همأ :سمشلا نأب

 .هل نوعضخي لاح ىلإ ريصي نأ ىلإ لاوحألا هب لقتنتس
 بابسأب الإ نوكي ال كلذ نأو ءاّماظعإو اًماركإ هل نودجسيو

 هيلع هتمعن مامتإو ءهل هئافطصاو ءهل هللا ءابتجا نم همدقتت

 . ضرألا يف نيكمتلاو «لمعلاو ملعلاب

 هل اودجس نيذلا بوقعي لآ لمشتس ةمعنلا هذه نأو

 :لاق اذهلو ءاهيف هل اًعبت اوراصو

 تار ا نإ تيك ال س

 ن مسو ثي عو لع ممم 0201 2l ررر و ےک

 ميل َكّبَر نإ تاو مها ل

 .ب شماه نم ةدايز(۲) .ب نم ةدايز(١)



 هب نمي امب كراتخيو كيفطصي : يأ كبَر كيج َكِدكَوأ#

 نم َكْمَلَمِيَو# ةليمجلا بقانملاو ةليلجلا فاصوألا نم كيلع

 هيلإ لوؤت ام نايبو ءايؤرلا ريبعت نم :يأ 4 ٍثيداَمُحْلأ ليوا

 ُمَتَمَعي شول اهوحنو ةيوامسلا بتكلاك «ةقداصلا ثيداحألا

 ىفو «ةنسح ايندلا يف كيتؤي نأب «ةرخآلاو ايندلا يف يع

 ثيح 4و و میرنا ُلَبَق نم كوا لڪ َكَع اًهتَنأ اك ةنسح ةرخآلا

 . ةيويندو ةينيد «ةعساو ةميظع مَعِنِب ءامهيلع هللا معنأ

 امبو «ءايشألاب طيحم هملع :يأ 4ح يَ كير إل
 ام الك يطعيف «هريغو ربلا نم دابعلا رئامض هيلع توتحا
 او ءايشألا عضي ميكح هنإف «هدمحو هتمكح هيضتقت

 . اهلزانم اهلزنيو

 :هوبأ هل لاق .فسويل اهريبعت ناب املو

 : يأ اه كل اديِكَي كيرغإ لع كابر ضْمقت ال یل
 فيرشلا سيئرلا تنأ نوكت نأ « مهسفنأ دنع نم ادسح

 . مهيلع

 الو ايل هنع رتفي ال «ُتِي ودع نسال َنَطِبَلا نل
 طلستي يتلا بابسألا نع دعبلاف ءاّراهج الو اًرس الو ءاّراهن

 ا ءهيبأ رمأ فسوي لثتماف «ىلوأ دبعلا ىلع اهب

 . مهنع اهمتك لب «كلذب
 ولاَ ہ لباس تاع وتوو سوب ف ناک دق (4-0)
 ٍلكَس یف أ ذإ يضع وا يأ هلا بحل وخ 1 ا رل

 2 5و مكي هجو مك ل م اا وخيط زا كفو اثق ٠ يي

 وخلو تسوي يف ناک قلا :ىلاعت لوقي 4َنيِحِلص امو وِدَعَب
 ةنسحلا بلاطملا نم ريثك ىلع ةلدأو ربع :يأ #ُتنيإَء

 ناسلب وأ لاحلا ناسلب اهنع لأس نم لكل :يأ *َناْلَسْل#

 امأو «ربعلاو تايآلاب نوعفتني نيذلا مه نيلئاسلا نإف «لاقملا

 20 صصقلاب] الو «تايآلاب نوعفتني الف نوضرعملا
 . تانيبلاو

 : يأ «نيماينب «هوُحَأَو ٠ مهنيب اميف لاَ دلل
 ةع نو ام اتي جل بَل ةوخإ مهلكف الإو «هقيقش

n e 

 نم انيلع امهلَّضف ثيح «نّيب أطخ يفل : يآ نيم لص ین
E SESناش را الو  

 ضرأ يف هيبأ نع هوبيغ : يأ اسر ةوحرطا وأ سوب اوفا

E e 

 4کیا هَ کل ل لع # نيرمألا نيذه دحأ متلعف اذإ مكنإف

 دق هنإف «ةبحملاو ةقفشلاب مكيلع لبقيو ءمكل غرفتي :أ

 4 ودب ْنِم أوو رح ار ا

fot eV : تايآلا « فسوي ةروس ريسفت “٣ 

 ل ةا ۲۳۹
 کا لأ انكي کیی 3شت ا

 | كيب كردو ار

 قت را ااا و وقع لاء عو
 وو نشر ناگ چ ق مكس ْءِعَكيَمَدِإ
 e واقد 9 لیا كي

 0 0 ةَّبَصع نحو 000
 ااا
 E لن للخاص اا

 وو

 فس وأ کک ت

e هور E 

 دو بس ل

 ا

 . مكبنذ دعب نم نورفغتستو

 اًليهست مهنم بنذلا رودص لبق ةبوتلا ىلع مزعلا اومدقف
 م E «هتعانشل ةلازإو «هلعفل

 َتْجْلَأ تبيع يف هولا فس وب القد ال مهن : لاق لاق )٠١(

 ليا لاَ : يأ i َةَراَكَلَأ شعب ُهَطَيَنلَ

 و ولقد ال :هديعبت وأ هلتق اودارأ نيذلا فسوي ةوخإ

 ا دوصقملاو «عنشأو اّمثِإ مظعأ هلتق نإف

 ِتبيَغ ىيفإ# هوقلت نأب هديعبت ىلإ اولصوت نكلو «لتق ريغ نم
 TS «مكنأشب ربخي ال هنأ ىلع هودعوتتو 4َيْجْل

 نيذلا ةراككلآ تب ةف نأ لجأل كنم قبآ كولمم
 . هيف نوظفتحيف «اًدیعب اًناكم نوديري

 يف مهاقتأو مهرب «فسوي يف اًيأر مهنسحأ لئاقلا ذهو

 ررضلاو «ضعب نم نوهأ رشلا ضعب نإف ءةيضقلا هذه

 . يأرلا اذه ىلع اوقفت ةفتا املف . ليقثلا ررضلا هب عفدي فيفخلا

 نم ©
 سود

 :تبثأ ام باوصلا لعلو (صصقلا يف) لصألا يف )١(



 رشع يناثلا ءزجلا

 )١5-1١( ال كَل ام تابا اولا 3

  Eات ه َوظفلحل م

 ثنأَو ُبْنَذ ي نآ ُكاَمْلَو وپ اوبد نأ یری نإ

 اذإ آّنِإ ةَبصُع نحو ب هنزل هك نإ 066 تولفلع

 وريح .
 : مهيبأل مهدصقم ىلإ نيلصوتم «فسوي ةوخإ لاق :يأ

 يأل :يأ درحم إو تشوي لع اًنعأت ال ك ام تابات
 الو ببس ريغ نم «فسوي ىلع انم فوخلا كلخدي ءيش

 هيلع نوقفشم : يأ وحول مَ اإل لاحلا 4و ؟بجوم
 مالسلا هيلع بوقعي نأ ىلع لدي اذهو ءانسفنأل دون ام هل دون

 . اهوحنو ةيربلل هتوخإ عم بهذي فسوي كرتي ال
 ءمهعم هلاسرإ مدع نم ةعناملا ةمهتلا مهسفنأ نع اوفن املف

 ام .هل هوبأ هبحي يذلا هسنأو فسوي ةحلصم نم هل اوركذ

8 

 8 را
e 

CERN 
N 2 م اء 

3 

 ا

 :اولاقف م لاا ا نأ یی

 ةيربلا يف هزنتي : يأ 4 َبَحَْلَيَو عَ ادع اد امم هلأ #

 ىذأ نم هظفحنو «هيعارنس : يأ 4َنوُظِفنَحَل ْمَ اإ سنأتسيو
 .هديري

 درجم : : يأ هب أ أويَهْدَ 5 نأ وك رحيل نإ :هلوقب مهباجأف

 ولو «هقارف ىلع ردقأ ال يننألا ل

 ينأ وهو «ناث عنام و 0 نم عنام اذهف 0 ةدم

 لاح يف : يأ تولع ُهْنَع رشأو ْئْزلأ كأي نأ ُفاَحأ»
 ا ول را ع

 ةعامج :يأ ةع ُنَحَبَو رل هلك نل ااا

 انيف ريخ ال :يأ كوريل 6 اإ ا نوصيرح
 . هيلع انبلُعو بئذلا هلكأ نإ ءانم ىجري عفن الو

 مدعو «هلاسرال ةيعادلا بابسألا مهيبأل اودهم املف

 .هسنأ لجأل مهعم هلاسرإب ٍظئتيح حمس «عناوملا

 نا نتف نا أ ا وپ اوبھ املی )١18-16(

 مهاب راجو © دوشي ال مهو اده مهراب رهت هل آَِسرَو

 دنع سوب ا ڪرو نبش اتد اإ تابا الاف ه تكي اع
 دع

2 

 ه نقدم اًت ولو ال نيؤُمِب تأ امو بِلا لَا التم

 2 کشا كل توس لب لاق یک ند
 ا ا امل يأ نوط ام لع ٌناَميَتمْل ا

 ةبايغ يف هولعجي نأ ىلع اومزعو «هوبأ هل نذأ ام دعب فسويب
 ام ىلع نيرداق اوناكو «هركذ قباسلا مهلئاق لاق امك «بجلا

 نإ مث ءبجلا يف هوقلأو «مهتردق هيف اوذفنف هيلع اوعمجأ

 ةجرحلا لاحلا كلت يف وهو هيلإ ىحوأ نأب هب فطل هللا

 ةبتاعم كنم نوكيس : يأ 5 همس ال مهو اذنه مهرقأب رتی

 کر شرب
 ءفةصيمق لع واو

e 

foo ۲- ۱۱-۲٠ :تايآلا ءفسوي ةروس ريسفت . 

 .رمألا كلذب نورعشي ال مهو ءاذه مهرمأ نع رابخإو ءمهل
 هعمجيس هللا نأو هيف عقو امم وجنيس هنأب هل ةراشب هيفف

 . ضرألا يف هل نيكمتلاو زعلا هجو ىلع «هتوخإو هلهأب
 نع اًرخأتم مهنايتإ نوكيل 4 تكي اع مهب راول

 - اولاقف «مهقدص ىلع ةنيرقو «مهل اليلد مهؤاكبو «مهتداع
 ىلع امإ نيس ابعد اإ اباي - بذاك رذُعب ”نيرذتعم

 التم دنع سو اڪ لاضنلاو يمرلاب وأ «مادقألا

 يف هنع انتبيغ لاح يف 4لا :NE ةحارو هل اًريفوت

 انرذعت : يأ 4َنِوِدَص انك وو ا نمۇمي تأ اول انقابتسا
 نزحلا نم كبلق ىف امل انقدصت ال كنأ رهاظلاو «رذعلا اذهب

 0 ا وب لع
 رذعلاب رذتعن نأ انعنمي ال ءانايإ كقيدصت مدع نكلو

 «مهلوق هب اودكأ امم *و# مهرذعل ديكأت اذه لكو «يقيقحلا

 نيح فسوي مد هنأ اومعز 4ْنِذَك رَ وِ لع اج مهنأ
 كَل توس لب لات و «كلذب مهوبأ مهقدصي ملف «بئذلا هلكأ

 قيرفتلا يف اًيبق اًرمأ مكسفنأ مكل تنيز :يأ 4م نشأ
 ايؤر نمو] «لاوحألاو نئارقلا نم ىأر هنأل «هنيبو ينيب

 . لاق ام ىلع هلد ام ("[هیلع اهصق يتلا فسوي

 انأ امأ :يأ شي ام لع ُادتنفلا او ليج نستا
 د لك ا ينأ يهو ءاهب مايقلا ىلع صرحأس يتفيظوف
 ىلإ يكشّتلاو طخسلا نم اًملاس ءاليمج اًربص «ةنحملا

 دعوف «يتوقو يلوح ىلع ال «كلذ ىلع هللا نيعتسأو «قلخلا
 اکا انئإ» :هلوق يف هقلاخ ىلإ ىكشو رمألا اذه هسفن نم

 ربصلا يفانت ال قلاخلا ىلإ ىوكشلا نأل لأ لإ نرخ قب

 . ىفو دعو اذإ يبنلا نأل «ليمجلا

 راو اولسرا هراس تاجو )٠١019(
 درو هه تولت امی ی هاو می وو مش اذه كرنب

 : يأ 4تيِمّرلأ نم دف ناكر َةَدوُدَعَم َمِهرَد ںی نسب

 : يأ 4ةرَيس ثءاجإل» ىتح ءثكم ام بجلا يف فسوي ثكم

 يذلا مهمدقمو مهطرف : يأ 4ٌَِراَو اورق رصم ديرت ةلفاق
 وحنو ضايحلا ةئيهتب مهل دعتسيو اهربسيو «هايملا مهل سعي

 هيلع فسوي هيف قلعتف را دراولا كلذ لدا كلذ
 :لاقو رشبتسا : يأ 4ع ده یش لاَ جرخو مالسلا

 «هنم يرق هتوخإ ناكو و 2 سيفن مالغ اذه

 هرسف ءاّدج ليلق : يأ يجب سس مهنم ةرايسلا هارتشاف
 . تدل نم دف انذاك َوَدوُدَعَم َمِهرَد# :هلوقب

 شماه نم ةدايز (۲) .تبثأ ام باوصلا لعلو «نيرذعتم لصألا يف )١(

 .بل



 رشع ىناثلا ءزحلا

 نكي ملو «هيبأ نع هداعبإو هبييغت الإ دصق مهل نكي مل هنأل

 اوُرِسُي نأ اومزع هودجو امل ةرايسلا نأ : اذه ىف ىنعملاو

 مهءاج ىتح «مهعم يتلا مهعئاضب ةلمج نم هولعجيو ىرمأ

 «نمثلا كلذب مهنم هورتشاف ءمهنم قبأ دبع هنأ اومعزف هتوخإ

 0 ه0

 0 ا و مدس + 1 ا أ
 َّنكلَو .ورْمأ لع باع هلو ثيراخلا ليوا نم مملو

 هوعابو رصم ىلإ ةرايسلا هب بهذ امل يأ #تر وملعب الل نادل

 هيلع ىصوو هب بجعأ هارتشا املف ءرصم زيزع هارتشاف اهب

 هاو مدت أ اق نأ وسع هوم يركأ» :لاقو هتأرما

 هيف عتمتسن نأ امإو ءمدخلا عاونأب ديبعلا عفتك انعفني امإ :يأ

 دلو امهل نكي مل هنأ كلذ لعلو ءاندالوأب انعاتمتسا

 نأ هل انرسي انك ق 55 كلذكر»
 ةمدقم اذه انلعج «ماركالا اذه همركيو ءرصم زيزع هيرتشي

 . قيرطلا اذه نم ضرألا يف هنيكمتل

 مَ الو هل لغش ال يقب اذإ نرالا ليوا نم م مملو

 ملع نم «اّريثك اًملع هملعت بابسأ نم كلذ راص ملعلا ىوس

 # ورم لع باع هلو «كلذ ريغو «ريبعتلا ملعو ءماكحألا

 «بلاغم هيلغي الو « لطبم هلطبي "ال «ذفان ىلاعت هرمأ : يأ

 امردصيو مهنم يرجي كلذلف وكعب ال نيالا َرْثْكَأ کلو

 نم فعضأو زجعأ مهو «ةيردقلا هللا ماكحأ ةبلاغم يف «ردصي

 .كلذ

 یر َكِلدَكَم معو اك ةا دشا علب امو (50)
 ا

IR rm هتوق لامك : يأ «ٌةَدُشَأل فسوي لب امل : يأ تنحل 
 نم «ةليقثلا لامحألا لمحتي نأل حلصو «ةيسحلاو ةيونعملا

 ءالوسر اًيين هانلعج :يأ امو اك ديا ةلاسرلاو ةوبتلا

 لذبب قلاخلا ةدابع يف 4 َنِيِيحْمْل یز َكِلَدَكَو# اًينابر اًملاعو

 ناسحالاو عفتلا لذبب هللا دابع ىلإو ءاهيف حصنلاو دهجلا
 . اًعفان اًملع مهناسحإ ىلع ءازجلا ةلمج نم مهيتؤن «مهيلإ

 هللا هاطعأف ءناسحالا ماقم ىفو فسوي نأ ىلع اذه لدو

 واور كلا علا نيالا نيب كلا

 ِقََمَو يق نع اهب ف َرْه یا نورو (۲۹-۳)
 0 مَنِ اونم ّنَسْحَ نر مَنِ مآ داَمَم لاق تلل تيه تاو بويل

 ا ر

eکر ا رس ہر 6 يال لا م  
 وير نهرب اني نأ لوک ابي مهو وي تس دقو ٥ َنوُملِدصل حل ال

 0 ى FÎ واع نب ہہر حس حورس
 هن ءاَمَحَفْلاَو وسلا هنع ٌفِرَصنِل كلدذك

A 56ا ع  
 ايلا رد نم مصيف تدم بالا اًقبتساو

 ۲۱-۲۹ :تايآلا ءفسوي ةروس ريسفت -۲ عمك

 و
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A EEE522  

 يدعوا 9 فدا ٴأ اوال نموه

 ليم ر اصفار ا

 | ر ل م متع و )نو وفم وتام لع ناعم
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 رع حا
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 مد ل

 اا
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 علا هاو نیواک لآ ليو أت نم فلفل ضرألا

 بَل توک عیال ساتار ڪار اوور مآ

 هسا ءو هدذش © سلا یر كردار هنا هد شا

 بَ وأ نحس “ل E م َكِلَمَأب ام 91 ار م

e4 5 يال <  
 ک نإ آهلهأ ْنَم ٌدِهاَس َدِهَّسَو ىس نع تدور

 وو 4 ر
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 رث نيف مصيف ن6 ار © یگلآ نمي تاک ل نب

 نحل
oN 
0 

- 

 يل“

 - 2 « ا

 مصيف تر
 م

 د ر ےب س

 مَنِ لا رب نم دف ُمَصِيِمَ ا امف 0 ٌنَقِدصلا ا

 او ١ اده ْنَع ُضرْعَأ سوي © مَع نک كل ا

 مظعأ ةميظعلا ةنحملا هذه 4َنيِيِطاَفل ني تنك ِننِإ ِكْيَذِل

 هنأل ءاّرجأ مظعأ اهيلع هربصو «هتوخإ ةنحم نم فسوي ىلع
 مدقف «لعفلا عوقول «ةريثكلا يعاودلا دوجو عم رايتخا ربص
 «رارطضا ربص هربصف ءهتوخإب هتنحم امأو ءاهيلع هللا ةبحم

 هرايتخا ريغب دبعلا بيصت يتلا هراكملاو ضارمألا ةلزنمب

 نأ كلذو ءاّمراك وأ اًعئاط ءاهيلع ربصلا الإ أجلم هل سيلو

 ناكو ءزيزعلا تيب يف امركم يقب مالسلاو ةالصلا هيلع فسوي

 ُهَتَدَواَر# نأ كلذ بجوأ ام ءاهبلاو لامكلاو لامجلا نم هل

 ءاهريبدت تحتو ءاهمالغ وه : يأ وسنن نع اهب ف وه لَ
 راعشإ ريغ نم هوركملا رمألا عاقيإ هيف رسيتي ءدحاو نكسملاو
 .رشب ساسحإ الو «دحأ

 لحملا راصو «َببَأْلا تمل نأب «ةبيصملا تداز «َو#



 رشع ىناثلا ءزحلا

 قيلغت ببسب ءامهيلع دحأ لوخد نم نانمآ امهو ءاّيلاخ

 لعفا : يأ 4ك َتَيَه تامر اهسفن ىلإ هتعد دقو «باوبألا

 مشتحي ال «بيرغ وهف اذه عمو «ّيلِإ لبا هوركملا رمألا
 تحت ريسأ وهو «هفراعم نيبو هنطو يف ناك اذإ همشتحي ام هلثم

 «كلانه ام ىلإ وعدي ام لامجلا نم اهيفو «هتديس يهو ءاهدي

 هب هرمأت ام لعفي مل نإ هتدعوت دقو «بزع باش وهو
 . ميلألا باذعلا وأ «نجسلاب

 هنأل هيف يوقلا يعادلا دوجو عم هللا ةيصعم نع ربصف

 سفنلا دارم ىلع هللا دارم مدقو هلل هكرت امه اهيف مه دق

 ملعلا نم هعم ام وهو - هبر ناهرب نم ىأرو ءءوسلاب ةرامألا

 دعبلا هل بجوأ ام - هللا مرح ام لك كرتل بجوملا «ناميالاو

 سا َداَحَم لاو «ةريبكلا ةيصعملا هذه نع «فافكنالاو

 هللا طخسي امم هنأل «حيبقلا لعفلا اذه لعفأ نأ هللاب ذوعأ : يأ

 . ياوثم مركأ يذلا يديس قح يف ةنايخ هنألو «هنم ذعبيو

 مظعأ نم اذهو «ةلباقم حبقأب هلهأ يف هلباقأ نأ يب قيلي الف

 .حلفي ال ملاظلاو «ملظلا

 هللا ىوقت لعفلا اذه نم هل عناوملا لعج هنأ لصاحلاو

 يذلا ملظلا نع هسفن ةنايصو «همركأ يذلا هديس قح ةاعارمو

 ناميالا ناهرب نم هيلع هللا ّنم ام كلذكو «هاطاعت نم حلقي ال

 «رجاوزلا بانتجاو ءرماوألا لاثتما هنم يضتقي «هبلق يف يذلا

 هنأل ءءاشحفلاو ءوسلا هنع فرص هللا نأ هلك كلذل عماجلاو

 ا مهصلخأ نيذلا مهتادابع يف هل نيصلخملا هدابع نم

 «معنلا نم مهيلع ىدسأو «هسفنل مهصتخاو «مهراتخاو

 . هقلخ رايخ نم هب اوناك ام هراكملا نم مهنع فرصو

 بهذو «ةديدشلا ةدوارملا دعب اهبلط ةباجإ نم عنتما املو

 برهيو «صلختيل بابلا نم جورخلا ىلإ ردابيو اهنع برهيل
 املف «هصيمق تقشف «هبوثب تقلعتو «هيلإ هتردابف «ةنتفلا نم

 اهجوز يأ ءاهديس ايفلأ «لاحلا كلت يف بابلا ىلإ الصو
 نأ «بذكلا ىلإ تردابف «هيلع قش اذن «بابلا ىدل

 درا َنَم ُءآَرَج اَمإ :تلاقو «فسوي نم تناك دق 0
 ةئربتو اهل ةثربت (اءوس كلهأب لعف نم) لقت ملو 4اس كلَ

0 

 نأ ل الِإ# ةدوارملاو ةدارإلا دنع عازنلا امنإو

 . اًميلأ اًباذع بذعي وأ : يأ 4 ميل

 4س نع ینتدور یه# :لاقو «هب هتمر امم هسفن أربف

 ملعي ملو ءامهنم دحاو لك قدص لاحلا تلمتحا ذئنيحف

 امت
 تارامأو تامالع قدصلاو قحلل لعج ىلاعت هللا نكلو

 008 ٤ رر مر

 باذع وأ نحس

fo ۲۹-۲۳ تايآلا ءفسوي ةروس ريسفت: -١١ 

ENN SSلك تفز ۳۸  

 بالألقاب ف رش ىلا دورو
 2 مَ م رو طر م و ص
 ى نسا هلأ دام لا تا تيه لَو

SG oleانيك ة کر بيطلع مَنِ ےک رے مے اع  
 ر ر

 و اتع فرص كل وير نهب ا اء نأ الو

 6 د49 تيِصلخُْل وابع ناكل
 ےک ےک sS < يل

 بالا دل اَهَدْنَس سايا ر د نم ةصيمق ت دقو بالا

 ارام تلاق

 نم دِهاَس دهس وىشىنعىتدورىھ ا 9 (9 ميل
 مرو رس حج ص, AA) تراكم ام

 ا مع ساس مو 2
 را شرا یش كساب اا

 نیوخو تصف بفن ضيق
 وهو تب دکفر د نمد EAS © ينك

 زكر لن سيئات © | لودَصان

 دو ياس 95 0
 رس دس و عع

 اهلنف دو رنز وزعلا

 هذه يف هللا ّنمف ءاهنوملعي ال دقو دابعلا اهملعي دق «هيلع لدت

 وع

 "ل "3 : لاقف u «هعم

 E د يسم و ا

 ءاهنع هعفدت نأ تدارأ اهنأو ,جلاعملا اهل دوارملا ءاهيلع

 . بناجلا اذه نم هصيمق تقشف
 نأل 4َنوِددَّصلأ َّنِم رهو ْتْيَدَكَم رد نم دف مصيف نک نوا

 هصيمق تقشف هتبلط يتلا يه اهنأو ءاهنم هبوره ىلع لدي كلذ
 كلذب فرع رب نم دف مصيف ا الفل بناجلا اذه نم

 :اهديس اهل لاقف ةبذاكلا يه اهنأو ارو فسوي قدص

 .4كيلع ندي دإ قدك نم م

 تدارأ امم اهسفن هب تأرب يذلا ديكلا اذه نم مظعأ لهو

 اهديس نإ مث «مالسلا هيلع فسوي هللا يبن هب تمرو «تلعفو

 : يأ أح ْنَع ضرعأ شوي :فسويل لاق ؛رمألا ققحت امل
 لها ىلع EGS و ركنا در ين ار اق وكنا

2 

 يطال نم تنگ كلل كيدل ةأرملا اهتيأ *ىِرِفْعَتْسأَو



 رشع ىناثلا ءزحلا

 . ةبوتلاو رافغتسالاب "يهو «ضارعالاب فسوي رمأف

(o)نع اه دورت ريزعْل ُتآَرْمَأ ةَسِدَمْلا يف ةو لاو  

 َنِهرْكمي تعم ام © نيس ٍلكَص ىف اهر اإ ا
 ِتلاَقَو انس نس ودجر لک تاو اكتم نف تدعو ا ا

 نإ ارس اه ام هلل شلح َنلقو نهد َنْمَطَمَو مرک آ ا ا ی عقل

 نع مادو دقو هيف شنل ىلا کیم كلَ © دیک کم الإ ده

 ا يو تنقل رثاع 1 لقب مآ کر متن ءِ
 فرص وو ها وعدي امم لإ بح نجلا بر د َلاَف © َنيرْغَصلَأ

 تَرَ ر ل باكا ٠ يه دي أَ دي تاك

 ا ايو ن ا د © كيلا لا وه هت |: شك

 يف عاشو رهتشا ربخلا نأ : ينعي ب لع ملكنا 1
 ُتآَرْمأ :نلقيو ءاهنملي نلعجف «ةوسنلا هب ثدحتو ءدلبلا

 رمأ اذه : يأ اڅ يح اَهَمَعَس دك ييف نع التف دورت يزل

 اذه عمو «ردقلا ريبك اهجوزو «ردقلا ةريبك ةأرما يه « حبقتسم
 e e CS هلزك مل

 . اًميظع اًعلبم اهبلق نم غلب دق هبح نإف اذه عمو

 وهو ءاهبلق فاغش ىلإ هبح لصو :يأ ( اخ امس دم

 اًهَرَل اًنِإ# بحلا نم نوكي ام مظعأ اذهو «هؤاديوسو هنطاب
 يغبنت ال يتلا ةلاحلا هذه اهنم تدجو ثيح نيم ٍلَلَص يف

 / 1 . سانلا دنع هعضتو اهرْذَق طحت ةلاح يهو ءاهنم

 موللا درجم هب دوصقملا سيل ءاّركم نهنم لوقلا اذه ناكو

 ةيؤر ىلإ مالكلا اذهب نلصوتي نأ ندرأ امنإو ءاهيف حدقلاو اهل

 «زيزعلا ةأرما قنحتل «زيزعلا ةأرما هب تنتف يذلا فسوي

 :لاقف ءاّركم هامس اذهلو ءاهنرذعيل هايإ نهيرتو

 اهلزنم ىلإ نهوعدت نإ تازا نهب تعم

 شرفلا عاونأب أيهم الحم :يأ اكتم نك دع

 يف ناكو .ةذيذللا لكاملا نم كلذب دصقي امو ءدئاسولاو

 N ل ل

 اس نه نيبنم َودِحو لک ٤ لك تاو هريغ وأ «جرتأ امإ « نيكس

 يف تع اء خا : فسويل 4 ِتاَدَو# ماعظلا كلذ اهيف نعطقيل

 .هئاهبو هلامج ةلاح

 نيأرو «نهرودص يف هنمظعأ :يأ 4کا هير امل

 ندا شهدلا نم 4َنَمّطََو هلثم ندهاشي مل ءاًقئاف اًرظنم
 هلل اًهيزنت : يأ كولي شح نول ,نهعم يتاللا نيكاكسلا كلتب
 نم غا توب نأ توو 4ک كلم الإ اد نإ ارب ا ام

 ةربعو «نيرظانلل ةيآ هب ناك ام «ءاهبلاو رونلاو قئافلا لامجلا
 .نيلمأتملل ع

 ۳۰-٠۰ :تايآلا ءفسوي ةروس ريسفت -۲

 ⁄ تق ۳۹ 0

 نارك تدون تسنح تي ساما

 نأ را خا كا کک

 5 كمال نإ اراها وو د ومي 5

 دوو دلو هيف نمل ىلا کل فت تاس برک

 اتری ونجل هرم مط دول متا ویش

 غتر ا جيت ي16 69 ترا
 د کو رکا کا
 EOE وچ ل 08 ے هن مک

 5 هع ف رصف هنر, هل باج تس اف 9
 ا رے سیل ت GNA E و علا

 آمه ا ایج لاهم © 1 < يو E نجع

 اار 50
 رم ولا

 | نیحیح
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 © کتا
 «ةياغ نهبجعأو ءرهاظلا فسوي لامج نهدنع ررقت املف

 نأ تدارأ - ريثك ءيش زيزعلا ةأرمال رذعلا نم نهنم رهظو

 هيمو EE ةماعلا ةفعلاب نطابلا هلامج نهيرت

 :ةوسنلا نم اهنع عطقنا موللا نألو «ةيلابم ريغ ديدشلا هبحل

 ىلع ةميقم يهو عنتما : يأ مَ ونت نع مدور دقلو#

 اًقوشو ةبحمو اًقلق الإ تاقوألا رورم اهدزي مل «هتدوارم

 . اقوتو هلاصول
 َنَتَجْنمُي مرماء آم لعق مل نيِلَو# : نهترضحب هل تلاق اذهلو
 اهدوصقم لوصح ىلإ ديعولا اذهب هئجلتل 4َنرْعدَصلا َنَم اكو
 « نهديك ىلع هب ناعتساو «هبرب فسوي مصتعا كلذ دنعف «هنم

 م

 نأ. ىلع لدي اذهو لإ نودي ام لإ ّبَسَأ ٌنَجِيلأ ير لاو
 نلعجو «هتديس ةعواطم يف فسوي ىلع نرشي نلعج «ةوسنلا
 . كلذ ىف هندكي

 فاش هنا ق ا هدا ندعي

 «ّنِولِإ بص َنُهَديك يڪ فرض الو ديدشلا باذعلا بجوت

 .اهايإو :دارملاو ءلصألا ىف اذك )١(



 رشع يناثلا ءزجلا

 ءوسلا ينع عفدت مل نإ ءزجاع فيعض ينإف «نهيلإ لمأ : يأ
 رثآ هنأل «لهج اذه نإف هَل نبال نهيلإ ٌتوبص نإ کاو

 يف تاعونتم تاوهشو تاعباتتم تاذل ىلع ‹«ةصخغنم ةليلق ة

 نإف !!؟هنم لهجأ نمف ف ءاذه ىلع اذه رثآ نمو «ميعنلا تانج

 مظعأو «نيتحلصملا مظعأ ميدقت ىلإ وعدي لقعلاو ملعلا
 . ةبقاعلا دومحم ناك ام رثؤيو «نيتذللا

 ملف نهد هع رص ءاعد نيح دير ل باجل
 ىتح «لئاسولا نم هيلع ردقت امب هيلع نيعتستو هدوارت لزت
 ءاعدل عيسا ٌوُه مَا ءاهديك هنع هللا فرصو ءاهسّيأ

 ةيضتقملا ةفيعضلا هتينيو ءةحلاصلا هتينب لمل يعادلا

 هذه نم فسوي هب هللا ىجن ام اذهف «هفطلو هتنوعمب هدادمال

 رهتشا امل هنإف هدايسأ امأو «ةديدشلا ةنحملاو ةململا ةنتفلا

 ا اهيف سانلا راصو «نابو ربخلا

 ةلادلا بألا ْأَوََر ام دعب نيل مهل رهظ :يأ 4م اب

 ربخلا كلذب عطقنيل :يأ «ٍِنيِح ىح ُمَتُمْجَسلا» «هتءارب ىلع
 عم عاشيو ءركذي لزي مل عاش اذإ ءيشلا نإف «سانلا هاسانتيو

 ةحلصم اذه نأ اوأرف ءى هبابسأ تمدع اذإف «هبابسأ دوجو

 را نإ ادعا لاک ناف نجلا م لکو ۴0

 طا لات اح ییا یوم لمحا نأ نإ رکا لاکو اح ریا
 م اكلي ل ل لق ه نیلا نم كلو نإ یوا اتش هی

 ُتَعتاَو © َنوُرْفَك مه ةرخکلاب مو ها ووي ال موق هلي تك
 ربا . دز ا ا لع عد 2 7
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 َلاَقَو اَرَمَح ٌرِمَعَأ نب ت را نإ آَمُه 1 أ لاق ف ا فسوي

 ٌريطلا 37 زبخلا كار ىبأَر قو ُلِيْحَأ ح یر ا نإ رحل

 ءامهرمأ هيلإ لوؤي امو «هريسفتب : يأ 4 وأب اتق هم

 ناسحالا لهأ نم :يأ #َنيِنِسْحْمْلا نم كر ن اإ :امهلوقو

 ىلإ تنسحأ امك ءانايؤرل كريبعت ىف انيلإ نسحأف «قلخلا ىلإ

 E السوتف ءانريغ

 نار5 ماعط اکیا الا :امهتبلطل اًبيجم امهل 4لا ف

 75-10 :تايآلا ءفسوي ةروس ريسفت 4۹ 1۲

 ءامكبولق نئمطتلف :يأ «اًكيتأي نأ َلَبَق ليوا اكا الإ
 وأ امكؤادغ امكيتأي الف ءامكايؤر ريبعت ىلإ ردابأس ينإف

 نأ لبق هليوأتب امكتأبن الإ ءامكيلإ ءيجي ام لوأ 5-7

- 

 ىلإ وش ر

 عجنأ نوكيل «هيلإ امهتجاح تدب يتلا لاحلا هذه يف ناميالا

 .امهل لبقأو «هتوعدل

 ىّ اً امكل هربعأس يذلا ريبعتلا (اًكلَد» :لاق مث

 كلذو «هب ىلإ نسحأو هينملع هللا ملع نم اذه :يأ تير

 دورك مه وحلا مهو هاب موب ال روق هلي تر لل
 مل نمل نوكي «هنع لقتني مث ءيش يف لخادلل نوكي امك كرتلاو

 . الصأ هيف لخدي

 ميهاربإ ةلم ريغ ىلع لبق نم ناك فسوي نإ :لاقي الف

 كلي يبه قا و وکو تيما فدا هله ثنتاو#
 نأ انب قيلي الو يغبني ام :يأ ال تك ات :هلوقب ةّلملا
 نيدلا هل صلخنو «ديحوتلاب هللا درفن لب ویس نِ هَ رَتُ
 .ةدابعلاو

 لضفأ نم اذه : يأ «ساّنلآ ىو اع هللا ٍلْضَم ني كلذ

 هنإف ءاناده امك هللا هاده نم ىلعو ءانيلع هلضفو هناسحإو هننم

 نمف «ميوقلا نيدلاو مالسالاب دابعلا ىلع هللا ةي نم لضفأ ال

 لجأو معنلا ربكأ هل لصح دقو ءهظح وهف هل داقناو هلبق

 . لئاضفلا

 ةنملا مهيتأت كلذلف (ترركنب ل سائلا ةكآ رل

 نم اذه يفو «هقحب هلل نوموقي الو اهنولبقي الف «ناسحإللاو

 امل - نييتفلا نإف . ىفخي ال ام اهيلع وه يتلا قيرطلل بيغرتلا
 نسحم هنأو «لالجالاو ميظعتلا نيعب هايأر امهنأ هدنع ررقت

 لضف نم اهلك ءاهيلع انأ يتلا ةلاحلا هذه نأ امهل ركذ - ملعم

 يئابآ ةلم عابتابو كرشلا كرتب َىَلَع َّنَم ثيح «هناسحإو هللا

 ام اكلست نأ امكل يغبنيف ءامتيأر ام ىلإ تلصو اذهبف

 .تكلس

 باير نجلا ٍيِحَصي# :لاقف ةوعدلاب امهل م 3

 ET : يأ ؛ْداَهَمْلا ذولا هلأ أ ريح توفر

 نيب ام ةقرفتم يهو «عنمت الو يطعت الو ءرضت الو عفنت ال
 عاونأ نم كلذ ريغو «تاومأو ةكئالمو راجحأو راجشأ

 لأ أ ٌدَح# كلتأ ءنوكرشملا اهذختي ىتلا تادوبعملا

 «هلاعفأو هتافصو هتاذ يف 4دو «لامكلا تافص هل يذلا
 . كلذ نم ءىش ىف هل كيرش الف

 ءاش امف «هناطلسو هرهقل ءايشألا تداقنا يذلا «ْثاَهَقْلا»



 4١-14 :تايآلا ءفسوي ةروس ريسفت 8١-لل 4. رشع يناثلا ءزجلا

 4اصا ديا ره اإ ٍةبآَد ںی ات نكي مل أشي مل امو ناك
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 اذهلو ءاهيدل لاعفأ الو اهل لامك ال «ءامسأ درجم يه يتلا

 رثا ًآَهوُمْمْتَتَس شا لإ ونود نم ودب اما :لاق

 * حُب

 .ءيش ال يهو «ةهلآ اهومتيمسو «ءامسأ اهومتوسك : يآ

 طاس نم اِ ُهّنَأ رنا ات ءيش ةيهولألا تافص نم اهيف الو

 اذإو ءاهنالطب نايبو اهتدابع نع يهنلاب ناطلسلا هللا لزنأ لب

 ليلد الو «ةليسو الو قيرط نكي مل ءاناطلس اهب هللا لزني مل
 .اهل

 عرشيو «ىهنيو رمأي يذلا وهف ءهدحو هلل مكحلا نأل

 لإ اَُدْبََت الأ مكرمأ يذلا وهو ءماكحألا نسيو عئارشلا
 «ريخ لك ىلإ لصوملا ميقتسملا :يأ بملأ ْنيِدلأ كلذ هاي

 ىلإ لصوت ةجوعم لب «ةميقتسم ريغ اهنإف نايدألا نم هاوس امو

 .رش لك
 نإف الإو ء«ءايشألا قئاقح 4ى ل سالا َرَثْكَأ كلو

 رهظأ ءهب كرشلا ع نير لك هالو هدحو هللا ةدابع نيب قرفلا

 . اهنيبأو ءايشألا

 ام مهنم لصح «كلذب سانلا رثكأ نم ملعلا مدعل نكلو

 نجسلا يبحاص اعد مالسلا هيلع فسويف كرشلا نم لصح

 اباجتسا امهنأ لمتحيف «هل نيدلا صالخإو «هدحو هللا ةدابعل

 ىلع الازي مل امهنأ لمتحيو «ةمعنلا امهيلع تمتف ءاداقناو

 هيلع هنإ مث «ةجحلا - كلذب - امهيلع تماقف ءامهكرش
 :لاقف «كلذ امهدعو ام دعب امهايؤر ربعي عرش مالسلا

 هنأ ىأرإ يذلا وهو ؛اَمُْكَدَحَأ آَمَأ نجلا يِحَصي# )١(

 : يأ 4 اْنَح ين 0 ول ورتب هس اك ع
 هجورخل مزلتسم كلذو ءاّرمخ همدخي ناك يذلا هديس يقسي

 هسأر قوف لمحي هنأ ىأر يذلا وهو 4 ُرَخَآل اًمآَو# نجسلا نم

 ٠ . هنم ريطلا لكأت اًربخ

 زبخلا [نع] ربع هنإف «هِيأَر نم ُرْيَظلا لأ بلص
 «خملا نم هيف امو «همحشو هسأر محلب ءريطلا هلكأت يذلا

 «لحم يف لعجيو بلصي لب «رويطلا نع رتسيو ربقي ال هنأو
 يذلا ليوأتلا اذه نأب امهربخأ مث «هلكأ نم رويطلا نكمتت

 ديف ىلا ٌرَمَأْلا يضف :لاقف هعوقو نم دب ال هنأ ءامهل هلوأت

 . هريسفتو هريبعت نع نالأست : يأ 4ِنايِئفَتمَ
 فلتر دهم فرڪذأ اممم جك مَآ نط یال لاو (15)

 ي طي نجلا ف كي وير صو طا دستا
 اتت ج أ لَ أل مالسلا هيلع فسوي 4365 :يأ

 و7
4 13 

 ا د حساس ےک < ر و در

 ت ام بوقعيو قحس وم ميهرتاتك ِءاباء ةلم َتَعَمتَأَو

 لعوب رع رع: رو 2 يم م حل مصر

 لوا هلا لصف نم تلد یش س نم ه للاي كرشنف نأ ال

 ۶ 7 وے ص ع ٤ صر ص

 قالات تشک 1 أو ارم هير ىقسيف

 ىزا اوا نايف ديف ى دلار ا اوت

 ك أاَمُهْنَم جات هتان

 م دين عصرنا ف تبلور رڪ نطل

 هكا نات ترقب حبس یرآ ن كلا €9

 ل 3 0

 : يأ يَ دنع ٍنْرْكحْدَأ» اًرمخ رصعي هنأ ىأر يذلا وهو

 «هيف انآ امم ينجرخيف بی قري خل «يتصقو ينأش هل ركذا

 كلذ ناطيشلا ىسنأف : يأ * ير رڪ ُنَطْيَّشلا ُةنَسن هسا

 كلذ ةلمج نمو «هيلإ برقي ام ركذو «ىلاعت هللا ركذ يجانلا
 «ناسحالا متأب ىزاجي نأ قحتسي يذلا فسوي ركذ هنايسن

 .هءاضقو هرمأ هللا متيل كلذو

 ىلإ ثالثلا نم عضبلاو * نييس ضب ِنَجَسلآأ يف تيل

 متي نأ هللا دارأ املو 207 :ليق اذهلو ءعستلا

 ناك اًببس كلذل ردق ,نجسلا نم فسوي جارخإب نذأيو «هرمأ

 ايؤر وهو ءهردق ءالعإو هنأش عافتراو فسوي جارخال اًيبس

 .كلملا

 نص ناتي ترقب منعا قرأ نإ فرتلا لايت( ۳)

 لآ کک ياب او رح ټبنس َمَبَسَو ُفاَبِع بَ
2 
 رلعأ تلعضأ اولا ه تورت ايدل رنک نإ ينو ف نو

2 

 نأ ِةَّمَأ دعب َركَمأَو اَمبنِم اجت یا أ لَو © تيمي ملا لوا نك

 عبس يف فأ ديل اأ فش ه نولس وليا . مُكَسُقَيَ
 ار ورس ا ل r ورو چر

 راو نف يا او فاجع عبس نهلڪاپ نام 2



 و ر ورو

 E َنومْلَعَي هلع هلع لل يالا

 e س يف ب

 مث 5 ونص اسم يلق الإ ی م 52 ان يَ لد دب
 ل رت هنو ا تاب د اع كل

 ايؤرلا هذه كلملا هللا ىرأ «نجسلا نم فسوي جرخي

aE 

 ةعفر هل نوكي ام هملع نم نيبيو «هلضف نم رهظيف «فسوی دي
 هيلإ عجرت يذلا كلملا نأ ةبسانملا ريداقتلا نمو «نيرادلا يف

 . هب اهحلاصم طابترال ءاهآر يذلا وه ةيعرلا رومأ
 يوذو هموق ءاملع e «هتلاه ايؤر ىأر هنأ كلذو

 َنهْلُكْأَي ناس ترقب مس را يا :لاقو ٬مهتم يأرلا
ei res 

 عبسلا نلكأي «نهتوق تطقس يتاللا تاليزهلا فاجعلا عبسلا

 .ةوقلا يف ةياهن َّنُك يتلا نامسلا

 تالبنس عبس نلكأي 4 رْصُح تلبس دس عبس تيأر #و#

 عيمجلا ريبعت نأل ىر ىف نوت الت لآ ا تبا

 4 تورك علل رک نإ دحاو ءيش ةليوأتو .«دحباو

 .اهجو 07 ملو ءاوريحتف
 اهل الو ءاهل لصاح ال مالحأ : يأ را ُثن ٌتَحِضَأ اولاقا#و

 .ليوأت

 سيل امي] ور «نوملعي ال امب مهنم مزج اذهو

 ال :يأ يي ملا لوا يح امو# : اولاق مث . "”[رذعب

 نم وأ «ناطيشلا نم يه يتلا مالحألا امأو ءايؤرلا الإ ربعن

 . اهريعن ال انإف .سفنلا ثيدح

 «مالحأ ثاغضأ اهنأب ءمزجلاو لهجلا نيب اوعمجف

 ءاهليوأت ملعن ال :اولوقي مل مهنإ ثيحب «سفنلاب باجعالاو
 اذهو ءاجحلاو نيدلا لهأل يغبنت ال يتلا رومألا نم اذهو

 تادا اهربع نإ هلق« ا هلع رھا فاطل ی اکا

 اهنع اوزجعيف «مهئاملعو هموق نم الملا ىلع اهضرعي نأ لبق

 اوزجعف مهيلع اهضرع امل نكلو «عقوملا كلذ اهل نكي مل -

 - فسوي اهربعف «ةياغ اهل اًمتهم كلملا ناكو «باوجلا نع
 مدآ لضف هللا راهظإ ريظن اذهو ءاميظع اًعقوم مهدنع تعقو

 مدآ لأس مث ءاوملعي ملف مهلأس نأ دعب «ملعلاب ةكئالملا ىلع

 امكو «هلضف ةدايز كلذب لصحف «ءيش لك ءامسأ مهمّلعف

 هللا مهلي نأ «ةمايقلا يف يب دمحم هقلخ لضفأ لضف رهظي

 مث «یسوم مث «ميهاربإ مث «حونب مث «مدآب اوعفشتي نأ قلخلا

 ال اًدمحم نوتأي مث ءاهنع نورذتعيف «مالسلا مهيلع ىسيع
 كلذ لانيو ؛قلخلا عيمج يف عفشيف .«اهل انأ اهل انأ» :لوقيف

e 

 ٤۳-٤۹ :تايآلا فسوي ةروس ريسفت -۲ ٤١

 : نورخلاو نولو ا هب هطيغي يذلا ةومخملا ماقملا

 ربلا هلاصيإ يف تقدو «هفاطلأ تيفخ نم ناحبسق

 . هئايلوأو هئايفصأ صاوخ ىلإ «ناسحإللاو
 هنأ ىأر يذلا وهو «نييتفلا نم يأ امين ا یر لاو

 هبر دنع هركذي نأ فسوي هاصوأ يذلا وهو ءاّرمخ رصعي

 هريبعت يف هل ىرج امو .فسوي ركذتو : يأ 4ٍَ َدََب َرْكَذأَو#
 دعب ايؤرلا هذه ريبعتب ليفك هنأ ملعو «هب هاصو امو اا

 ىلإ نورا ءوليرأب مكئتيأ انأ» :لاقف نينسلا نم ةدم
 . اهنع هلأسأل فسوي

 لب «هنايسن ىلع فسوي هفنعي ملو «هيلإ ءاجف «هولسرأف
 :لاقف «كلذ نع هباجأو «هنع هلأسي ام عمتسا

 «هلاعفأو هلاوقأ يف قدصلا ريثك : يأ نَا اأ ُْسْوي

 كبش عسر ُكاَجع عبس هلڪي نات و ترقب عبس يف اتال

 مهنإف سلع َمُهَلَعَل سالا ىلإ جَن لمل تسبب حلو رص

 . مهتمه دقو «اهريبعتل نوقوشتم

 تاالينسلا عبسلاو «نامسلا تارقبلا عيسلا فسوي ربعف

 تارقبلا عبسلاو «تابصخم نينس عبس نهنأب ءرضخلا

 نيتس نهنأب «تاسبايلا تالبتسلا عبسلاو «فاجعلا

 بصخلا نأ - ملعأ هللاو - كلذ هجو لعلو «تابدجم

 بصخلا لصح اذإ هنأو «هيلع اًيئبم ثرحلا ناك امل بدجلاو
 ءاهلالغ ترثكو ءاهرظنم نسحو «ثورحلاو عورزلا تيوق

 . كلذ نم سكعلاب بدجلاو
 اهيلع ىقستو «ضرألا اهيلع ثرحت ىتلا ىه رقبلا تناكو

 تاوقألا مظعأ يه تالبنسلاو «”فلاخلا يف ثورحلا

 يف مهل عمجف «ةبسانملا دوجول كلذب اهربع .ءاهلضفأو
 نم هب نودعتسيو «هنولعفي امل ةراشالاو ريبعتلا نيب اهليوأت

 :لاقف «بدجلا ينس ىلإ بصخلا ينس يف ريبدتلا

 . تاعباتتم : يأ أد نييس عَ نو

 يف هوكرتا :يأ هدر عورزلا كلت نم 4مَتدَصَح امل
 نِي ليف الإ هيلإ تافتلالا نع دعبأو هل ىقبأ هنأل 4س
 ةبصخلا نينسلا هذه يف مكلكأ اًضيأ اوربد :يأ 4و
 .هعقوو هعفن مظعيو نورخدت ام رثكيل < «اًليلق نكيلو

 ا كلي داعي :يأ 4َكِلَد دب نم قاي مل
 ممد ام 9225 اًدج تابدجم : يأ  ُداَدِش ٌعْبَسا# تابصخملا

 اليك الرا اًريثك ناك ولو هومترخدا ام عيمج نلكأي : يأ نك

 . نهل ميدقتلا نم هنوعنمت : يأ 4َنوُئِصْحُت امي

 )١( ب :شماه نم ةدايز .



 تاع اغ هيف ماعا دادشلا عبسلا دعب : يأ 4 کلک

 رثكتو «لويسلاو راطمألا رثكت هيف :يأ یک هفو ساتل

 بنعلا نورصعي مهنإ ىتح «مهتاوقأ ىلع ديزتو «تالغلا

 اذه دوجو ىلع هلالدتسا لعلو «مهلكأ ىلع ةدايز ءهوحنو
 هنأل «كلملا ايؤر يف هب حرصم ريغ هنأ عم «بصخلا ماعلا

 هب لوزي اهيلي يذلا ماعلا نأ ءدادشلا عبسلاب ''"ريدقتلا نم مهف

 نينس عبس رمتسملا بدجلا لوزي ال هنأ مولعملا نمو ءاهتدش
 .ةدئاف ريدقتلل ناك امل الإو ءاّدج بصخم ماعب الإ «تايلاوتم

 ليوأتب مهربخأو «سانلاو كلملا ىلإ لوسرلا عجر املف

 . حرفلا دشأ اهب اوحرفو «كلذ نم اوبجع ءايؤرلل فسوي
 2206 ام

 مَا لاق ل لوسيل ؛ اج الف وہ نونا كلا لاکو (007-00)

 نهدي ید َّنِإ ا َةَوَسسلأ لاب اَم ُهْلَعَسَص کیر کل

 امو سڪ تق ہول نَع سوب ور وإ کبک ا لاک © لع
 مود أنأ ىلا صحضح نأ زيرعلا ترآ لك موس نم هع اتنی

 لإ يشلأي ٌةَراَمأَل سل ّنِإ ىينَ أ او ہ نبال ہک ید ال
 ا هب نزلا دي لاو د نعت دوغ قر وا قرا ام
 لع نلمج لا ٥ نيم ُنيكم ايدل ولأ َكَّنِإ لاق ممل املك ىبقت ار ۴ ا ر ررر ع ور
 کشو اک لگ ۵ يلع ظيفح ْنِإ َضَرَأْلا نار

fzنم دي ع رع اوت  
 بأ غيض و ةا یس اینپ تییش هاتم نح اني ایک

 لآ ىف

 لوقي نوب اواو اونماء نيل يح ةرخألا رَ ٥ ویلا
 فسويب :يأ يب نونا هدنع نمل كلا لاقو# : یلاعت

 املف «هيلإ هورضحيو نجسلا نم هوجرخي نأب «مالسلا هيلع
 نع عنتما «كلملا دنع روضحلاب هرمأو «لوسرلا فسوي ءاج

 هربص نم اذهو «ةماتلا هتءارب نيبتت ىتح «جورخلا ىلإ ةردابملا

 . ماتلا هيأرو هلقعو

 كلملا هب ينعي 4کر ل نأ لوسرلل لاق ف

 نهنأش ام هلأسا : يأ 4ً عَ ىلا َوَوَِلا لاب ام ل

 . 4 ميلع نهدي ير نِ حضتم رهاظ نهرمأ نإف «نهتصقو
 ْدِإ نكنأش : يأ *َكَمظَح امل :لاقو .كلملا نهرضحأف

 . ؟بيري ام هنم نتيأر لهف دَ نع فو دور
 ال :يأ «ٌوَوُس نِ يع اتمع ام ول شڪ لف و هتاف

 ءةمهتلا هيلع ينبنت يذلا ببسلا لاز ذئنيحف «ريثك الو ليلق

 َنَكلآ ٍزيِرَمْلا ُثآَرَأ تاقااف زيزعلا ةأرما دنع ام الإ قبي ملو
 نم هعم لخدن انك ام دعب «نيبتو ضحمت : يأ 4«ّْنَحْلا صَحَصَح
 ديش نع مندور أنآ# “نجسلا هل بجوأ ام ءةمهتلاو ءوسلا

 . هتءاربو هلاوقأ يف *َنِدََصلأ نمل ُمنِإَ
 [فسوي تدوار ينأ] «تررقأ يذلا رارقالا «َكِلَدل»

4۲ 

 ⁄ قز

 تو رے وے

 ا 1

 دامو رعت ۹
 و ا وو

 ١ ثاغي هيف ماع نمانل

EEاک تلي 20-7  

 1 مطب رال فكك أ

 هوَ نَعقسوب دوو لیک یطکام
 سكش اما تارق تل اق ورم نم ةا عاتملغام

eقلد © تيِقدَصلاَن مل  

 © اا د کیدل لانو

CAN 1 

E 

 نيح ينأ ملعيل : يأ ءاهجوز 5 0 نأ 00

 مل یا «بيغلاب هنخأ مل ينأ «فسوي تدوار ينأ تررقأ

 لمتحيو «هشارف هيلع دسفأ ملو «ةدوارملا درجم الإ نم ِرْجَي

 يذلا انأ ينأ تررقأ نيح فسوي ملعيل كلذ «كلذب دارملا نأ

 هلأ نو ينع هتبيغ لاح يف هنخأ مل ينأ «قداص هنأو «هتدوار

 هركمو هتنايخ دوعت نأ دب ال نئاخ لک ناف یال دک ید ال
 .هرمأ نيبتي نأ دب الو «هسفن ىلع

 رجي مل هنأو ءاهسفتل ةيكزت عون مالكلا اذه يف ناك امل مث

 : تلاقف تكردتسا ءفسوي نأش يف بنذ اهنم

 صرحلاو .ّمهلاو ةدوارملا نم :يأ #ىبقت هرب اول
 :ئأ € يشل راسل سْفّتلا نل كلذ يف ديكلاو «ديدشلا

 «بونذلا رئاسو ةشحافلا : يأ ءءوسلاب اهبحاصل رمألا ةريثكل

 حر ام الإ ناسنالا ىلع لخدي اهنمو «ناطيشلا بكرم اهنإف
 ىلإ ةنئمطم هسفن تراص ىتح «ةرامألا هسفن نم هاجنف ر

 )١( فسوي نجسل :أ يفو «ب يف اذك (؟) .ريبعتلا :ب يف .



 رشع ثلاثلا ءزجلا

 كلذف «ىدرلا يعاد نع ةيصاعتم «ىدهلا يعادل ةداقنم ءاهبر

 . هدبعب هتمحرو هللا لضف نم لب «نيقنلا نك ضيا
 بونذلا ىلع أرجت نمل روفغ وه : يأ مح ومع ير إل

 هقيفوتو «هتبوت لوبقب ميج بانأو بات اذإ ءيصاعملاو

 ةأرما لوق نم اذه نأ باوصلا وه اذهو «ةحلاصلا لامعألل

 فسويو ءاهمالك يف قايسلا نإف «فسوي لوق نم ال ءزيزعلا
 ش ۰ .رضحي مل نجسلا يف كاذ ذإ

 هيلإ لسرأ «ةماتلا فسوي ةءارب سانلاو كلملا ققحت املف

 ةصيصخ هلعجأ : يأ ىف ُهَصِلِمَتْنَأ أ دوب ٍنوثتأإ# :لاقو كلملا

 4دن الك ءاّمرتحم اًمركم هب هوتأف ءّيدل اًبرقمو ءيل
 نيد مولا َكَّنِإ# :هل لاقف هدنع هعقوم دازو «همالک هبجعأ

 . رارسألا ىلع نيمأ «نكمتم : يأ €ٌنييَأ ٌنيكم# اندنع : يأ

 ٍنِيآَرَح لع ىنلعجأ# ةماعلا ةحلصملل اًبلط فسوي لاق ف

 اًليكو ءاهلالغو ضرألا تايابج نئازخ ىلع : يأ 4 ِضْردْل

 . اًريدم اًظفاح

 هنم عيضي الف «هالوتأ يذلل ظيفح : يأ *ٌدِيلَع طفح نإ

 ةيفيكب ميلع «جراخلاو لخادلل طباضو «هلحم ريغ يف ءيش

 عاونأ عيمج يف فرصتلاو «عنملاو ءءاطعالاو «ريبدتلا

 امنإو «ةيالولا ىلع فسوي نم اًصرح كلذ سيلو «تافرصتلا

 ةءافكلا نم هسفن نم فرع دقو «ماعلا عفنلا يف هنم ةبغر وه

 .هنوفرعي اونوكي مل ام ظفحلاو ةنامألاو

 نئازخ ىلع هلعجي نأ كلملا نم بلط كلذلف

 . اهايإ هالوو ضرألا نئازخ ىلع كلملا هلعجف

 تامدقملاو بابسألا هذهب يأ #*َكِلَدَكَوأ9 :ىلاعت لاق

 يف 4اس ُتِيَح اهتم اوبي ٍضّيَأْلا ىف َفْسْوِل_ كَم «ةروكذملا
 ر ور

 س اتر بيض

 ‹ضرألا ن

 «ضيرع هاجو «ةعساو ةمعنو دغر شيع

 ءاهب هباصأ يتلا فسويب هللا ةمحر نم اذه :يأ 4ا

 . ايندلا ةمعن ىلع ةروصقم تسيلو «هل اهردقو

 نم مالسلا هيلع فسويو #َنيِدِيْحَمْل خا ٌعيِضن الوم

 «ةنسح ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف هلف نينسحملا تاداس

 أنما نذل ايندلا رجأ نم «رْيَح ةرخألآ جدو : لاق اذهلو

 ىوقتلابف .ناميالاو ىوقتلا نيب عمج نمل : يأ نوني أنك
 ناميالابو ءاهرئاغصو بونذلا رئابك نم ةمرحملا رومألا كرتت

 هعبتتو «هب قيدصتلاب هللا رمأ امب «بلقلا قيدصت لصحي ماتلا
 تابجاولا نم «حراوجلا لامعأو بولقلا لامعأ

 .تابحتسملاو

 ل مو رمت ولع احم کشرب هر وا ۸-۸
 الأ يأ ی 1 : کل خاب نونا لات َمهِذاَهَجي مهرج اّن  َنوكم
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SHO TT 

 re و ل

 وح او € نوقت اواو أونم|ء ندر ورحل

 ن ورک E ِهَيكَعأولَح دق َفْسْوُي
 ورا يني كل خانا ھزار ج ھهج
 I ر 35

 الفوب نوا ل نإ © لز تملا ریحانا و لكلا فو
 ددو ہوے

 هاما ةو ساولاق يل نوي زردالو ی رنو کلیک
 ف يئَعَصِأوْلَمَجَأ هني اقوا توف او

 جرب ل هله لاو بلند و رحيم هلم
Sadلإ  

 ا
 ا عمات

 لک الف وپ ینا رل نإ © َنيِلِزمْل ٌريَح اتو لكلا يفوأ نأ وَرَ
 رتب ی 0 35 رور < صر

٠ TTTلاق  

 رن مل عللي ىف عمتي اتا ویل
 11 مسو هس

 زا | اشم انك ٠ برجي لک ز تأ

 لَه لاق و لحسم اا ا لساف لكلا

 2 ا الطفح رع هلا لَ هيا ع سیا اً لإ هلع کما“

 - 7 خيم اع ي ور سرع 3 ا نم ريس رور

 تدر مهن عطب ا ر مهعلتم ًاوحتف و ٥ه نيجيرلا مح وهو

 E اعض وله ىن ام اتباع لاق متل
 e و ے رر لع یار ےس اک

 CN ا دي لیک كي رم روب ل ادر اا ا

 5 عسر ۾ 2 1
 ا ا دوو پاب

 کو o نوما يک ل هَ تلو هلع هب الإ مک نإ
 ت 2 E ع

 حج NP A لح اج : مهنع ينعي تاك اٿ مهو ْمُهَرَمأ ثيح نع
4 

 مالسلا هيلع فسوي ىلوت امل : يأ توكي ال سالا رَ

 رصم ضرأ يف عرزف « ريبدت نسحأ اهربد «ضرألا نئازخ



 رشع ثلاثلا ءزجلا

 اهل ذختاو «ةلئاه اًعورز ةبصخملا نينسلا يف اهعيمج
 ءهظفحو ءاريثك اًئيش ةمعطألا نم ىبجو «رابكلا تالحملا

 ىرسو «ةبدجملا نونسلا تلخد املف ءاّمات اًطبض هطبضو

 بوقعي اهيف ميقي يتلا «نيطسلف ىلإ لصو ىتح بدجلا
 4و ءرصم ىلإ ةريملا لجأل هينب بوقعي لسرأف «هونبو
 مل :يأ «نوزكش مل مشو هرم هع اَحَدَم فو وإ
 . هوفرعي

 ليكي ناك امك مهل لاك : يأ # َمهِزاَهحي مهَرَهَج امو

 رثكأ دحاو لكل ليكي ال هنأ نسحلا هريبدت نم ناكو « مهريغل

 مهل نأ هوربخأف «مهلاح نع مهلأس دق ناكو ءريعب لمح نم

 . نيماينب وهو «هيبأ دنع اخأ

 يف مهبغر مث کیا نت کل خاب نون مهل لا ف
 يف *َنيِ ملأ ريح اتو لكلا فو يأ تور الأ## :لاقف هب نايتإلا

 . ماركالاو ةفايضلا

 لیک الم وپ ینا رل نإ :لاقف ءهب نايتالا مدعب مهبهر مث
 نايتالا ىلإ مهرارطضاب هملعل كلذو 4ِنوَرَفَن ل ىدنِع مل
 eT اح

 هيلع بوقعي نأ ىلع اذه لد ابا ُهْنَع دوس أولاَق## ف

 «فسوي دعب هب ىلستي ناكو «هنع ربصي ال هب اًعلوم ناك مالسلا

 امل وليل اتو مهعم هثعب يف ةدوارم ىلإ جاتحا كلذلف

 . هب انترمأ

 اراَمبت» :هتمدخ يف نيذلا هيل فسوي 46ر
 ا اورتشا يذلا نمثلا : يأ 4 َبَتَعَصِ

 ررر حس را

 دعب اهوأر اذإ مهتعاضب : يأ «ًاتوفرعي هلع ملر ين
 اهذخأ نم جرحتلا لجأل توج رم «مهلاحر يف كلذ

 مهيلإ هناسحإ يف مهبغري نأ دارأ هنأ رهاظلاو «ليق ام ىلع

 ال هجو ىلع مهيلإ مهتعاضب ةداعإ مث ءاّيفاو اليك مهل ليكلاب
 بجوي ناسحالا نإف «يتأي امل نورعشي الو .ءاهب نوسحي
 E جلا ا مام الا

 نإ :يأ «ُليكلأ اَ نه ميم اکا ا اولا هيا کل اوج امل
 و ص لس

 : يأ لڪ ال س لسا ءاناخأ انعم لسرت مل

 اللو : اولاقف ءهظفحب هل اومزتلا مث ءانليكل اًببس كلذ نوكيل

 . هرکی ام هل ضرعي نأ نم َنوُظَِحَل م
 لإ دلع كتم لَم ند مهل ا

 رثكأ مازتلا مكنم مدقت :يأ لَ ني هيج ِهيِضَل لَ غنيا اڪ

 نم متدقع امب اوفت مل اذه عمو «فسوي ظفح يف اذه نم

 . ىلاعت هللاب قثأ امنإ ع ءديكأتلا

 «يلاح ملعي : يأ ملأ ْمَحْيَأ وهو طفح رَ ال
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 اًنابأتيأ E ل روع

 | 0 اعات وانا ت راشی وه يتب

 ؛ 15 يَ ليڪ كدر یك داردو اتا
 تاو دوای مس سا
 2 ءا کب طا

 0 ص 5 33 < ر

 اولو دو پاب ناول داليا 7
ae2 وص حرم ر 5 2  

 | رکان ویس نم هَل ل
E 3املواد ۶2س روڪ ومآ كوم لقد ےک  ' 

 EA رت حس < هم رخص ل

 هرم ا ثميح نم 7

18 

 رهن وني تاڪ ات هول

EEE 
 توم عيال سالا ڪک نل ملم

 لاق اكو تيم كقول ل

 6 َوَمَعأَناكاَمِيَسيمَْت الم كوخ
 ما موس 26

 مالكلا اذه يف هنأكو «ّيلَع هدريو هظفحيف «ينمحري نأ وجرأو
 هلاسرال نال دق

 لا تدر ٌرِهَئَعْنْطِي اودجو ٌمُهَعَتَم أ 2 ملأ مهنإ مث

 اهدر دق فسوي نأ مهدنع اًمولعم ناك دق هنأ ىلع ليلد اذه

 مهيبأل اراق ف ءاهايإ مهكلمي نأ دارأ هنأو «دصقلاب مهيلع

 يأ : يأ ب ام اتابأتي# :- مهعم مهيخأ لاسرإ يف اًبيغرت -

 «ليكلا انل ىفو ثيح «ليمجلا ماركإلا اذه دعب بلطن ءيش

 صالخالل نمضتملا «نسحلا هجولا ىلع انتعاضب انيلع درو

 . ؟قالخألا مراكمو

 .ء نإ تدر نعي وهل
 اب عهل تاو ءانلهأ 0 انل هليكل اًببس راص انيخأب

 « ريب لك ُداَدْرََو انامل طفوا «توقلا نم هيلإ نورطضم مه
 ليَ كلذ «ريعب لمح دحاو لكل ليكي هنإف ءانعم هلاسرإب
 «لوطت ال ةدملا نأل ءررض كلاني ال لهس :يأ 4س

 .تنيبت دق ةحلصملاو

 .يتأنو :ب يف (1) .ریمنف : ب يف (۱)



 رشع ثلاثلا ءزجلا

 اقوم نون ىح مكس مكسر نل : بوقعي مهل 46> ف

 نأ لإ هيي تأكل للاب نوفلحتو ءاليقث اًدهع :يأ هلأ تي
 نوردقت الو هب مكل لبق ال رمأ مكيتأي نأ الإ : : يأ 4 مكي طا

 لع هلأ لاق دارأو لاق ام ىلع # َرُهَقْئْوَم هواء امل هعفد

 امل مث «هتءافکو هظفحو ءانيلع هتداهش انيفكت : يأ کر لوف

 باب نم ْاوُلُخَدَت ل نأ ءرصم اومدق مه ا
 «نيعلا مهيلع فاخ هنأ كلذو 4ِةَكَرَمتُم بأ ْنِم ْاوُُخْدأَو ديو

 اذهو ءدحاو لجر “ءانبأ مهنوكل «مهرظنم ءاهبو مهترثكل

 دب ال ردقملاف ءَ ني مآ تري مکنَع یا ام ف الإ ول
 رمألاو ءهؤاضق ءاضقلا :يأ ب لإ محلا نإ نوكي نأ

 « لطم ا مهب نا و ی ءارعق انف ا

 ل ل : يأ

 «بولطم لك لصحي لكوتلاب هنإف دووم يكول ِهْيَعَول

 ش يور لك عفا
 (تاَڪ ا مهو مرآ ُثْيَح نم ْاوُلَحَد» و اوبهذ الو

 َبوُقعَي نيت يف ٌةَجاَح الإ ءم ني ہلا نِ مھ یب لعفلا كلذ

 يف هل لصحف «دالوألل ةبحملاو ةقفشلا بجوم وهو 4اهلَصَق
 . هرطاخ يف امل ءاضقو «ةنينأمط عون كلذ

 ماركلا لسرلا نم هنإف ءهملع يف اًروصق اذه سيلو

 :يأ رع وذل مير :هنع لاق اذهلو «نيينابرلا ءاملعلاو

 هلوحب ال ءهايإ انميلعتل : يأ هم اَمْلظ ميظع ملع بحاصل

 ك سا تکا کلو هميلعتو هللا لضفب لب ,هكردأ هتوقو

 ملعلا لهأ كلذكو «ءايشألا قئاقدو رومألا بقاوع ولم

 . ريثك ءيش همزاولو هماكحأو ملعلا نم مهيلع ىفخي ۰ مهتم

 لاَ اكل اأ هل تیواء تشو لع اولد الوو (74-79)

 مفرج م ٥ تومي اواَك امي شیت کم رخ انأ نإ

 مكن ُريِْل اها ووم نَوَ مث هيأ لَ ىف هايل دمج موزا
 وس دقن اا توثق اًداَم ره اوفو اولا © نورس

 ل ل
 اذ ارلا ددرس اك انو سالا كيل اقف اق شلع

 رو د
 رهف هلم ىف دو نم مرج اق © نيڪ رک نإ رج

 وخ ك يج كلك ھر

 رس و ا ءا 7 31 ِكِيَمْلَ نيد ىف

 لب نم مَ خا رس دقق سي نإ اولا ه ٌمِيِلَع ولع ىذ

 ع م 1 س لاق تهل اھ

 ہک ع 4 4 رسل 2 الا ه توفت اَسي ُمَلَعَأ هاو

 وو لا د ر
 دب دبي ملو - وسلا ا كلو اَهّرَسَأَف
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 اولبفأو أولاق )نوفر مكررا اأ ومَن
Eاَت  

e
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00 
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 ر و ب ہے

 اشن ن تحرم عقر هلا نا لإ برملا ید یف
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eقرين  
 ا ا ےس ص اص 2

 اعر
 کک 2 ابدل

 نين ير خاج وب جب لم

 نأ هنآ دام لام ٥ © َنيِيِيْحُسْلا نم كسر اإ اك اا د

 کک اًذإ اإ كن اَنَعَتَم اَنْدَجَو نم لإ َّدْمْأَت

 I ‹« هب u مهرمأ يذلا i وهو هقيقش

 8 اًق#و «لاحلا ةقيقحب هربخأو «هتوخإ نيب نم هصتخاو

 نإف 4َنولَمتَي أوك امي نزحت ال :يأ «شيتتت اَلَم كوا
 دنع هئاقبل ليحتيو عنصي نأ ديري امب هربخ مث .انل ريخ ةبقاعلا

 ءهتوخإ نم دحاو لكل لاك :يأ 4 مهِزاَهَجي ا 5

 يذلا ءانالا وهو ةَياَقَيلَأ 1ََعَج» اذه هوخأ مهتلمج نمو

 املف «مهعاتم اوعوأ مش هي أ ٍلْعَر ىف# هيف لاكيو «هب برشی

 لعلو نوفر مك ُريِهْلا اهني درم نَوَ نيبهاذ اوقلطنا
 ا اذه

 ةمهتلا داعبال رهي البقول فسوي ةوخإ : يأ ولام

 ‹هنم قرس نمع قالطنالاو دعبلا الإ مه هل سيل قراسلا نإف

 نا : أ يفو «ب يف اذك (۱)



 رشع ثكلاثلا ءزجلا

 الإ مه مهل سيل «مهيلإ نيلبقم اوءاج ءالؤهو «هتقرس هل ملستل
 ادات :لاحلا هذه يف اولاقف «مهنع اهب اومر يتلا ةمهتلا ةلازإ

 ءآرب مهنأب مهمزجل «انقرس يذلا ام» :اولوقي ملو 4 توُدَقْفَت

 . ةقرسلا نم

 :يأ ربيت لَ وب كج سلو كِلملا مص دقن الال
 اذهو «ليفك : يأ «ٌمِيِعَر ءوب أَنآَو# هنادجو ىلع «هل ةرجأ
 .دقفتملا نذؤملا هلوقي

 عيمجب (ٍضرألآ ىف دي اق ام رع دتل ھات الامل

 عاونأ ربكأ نم ةقرسلا نإف يقرّ اك امو «يصاعملا عاونأ

 اوسيل مهنأ مهملع ىلع اومسقأ امنإو «ضرألا يف داسفلا

 ام مهلاوحأ نم اوربس مهنأ اوفرع مهنأل «نيقراس الو نيدسفم
 ملعب مهنم عقي ال رمألا اذه نأو «مهعروو مهتفع ىلع مهلدي

 :اولاق ول نأ نم ءةمهتلا يفن يف غلبأ اذهو «مهومهتا نم

 .«قرسن ملو ضرألا يف دسفن مل هللاتا

 دك نإ# لعفلا اذه ءازج :يأ رَ اَمَه أولاق#
 4هم وخر ىف دمو نم مرج ألات ؟مكعم ناك نب 4َنِدَك
 بحاص هكلمتي نأب «,هُورَج# هلحر يف دوجوملا :يأ

 «ةقرسلا هيلع تتبث تبث اذإ قراسلا نأ مهنيد يف اذه ناكو ءةقرسلا

 تك

 كلذك # :اولاق اذهلو «ءقورسملا لاملا بحاصل اكلم ناك

 لوزتل كلذو هيأ اَمر َلَبق ْرِهِيّْيأِب ال شتفملا 2
 مهتيعوأ يف دجي مل اًملف ءدصقلاب تلعف اهنأ نظي يتلا ةبيرلا

 اهقرس وأ ءاهدجو» لقي ملو ییا ِءاَعو نم اھجرحَسا # ایش

 ةعقاولا ةقيقحلل ةاعارم «هوخأ

 ال چو ىلع. هد هيخأ ءاقب نم دارأ اماةفسويل مت ایف

 : يأ 4 ٌفسوُيل انذِك كانك # :ىلاعت لاق .هتوخإ هب رعشي

 نك ام مومذم ريغ رمأ ىلإ هب لصوت يذلا ديكلا اذه هل انْرّسي

 كلم نأ ےک نم نيل ی ا ندعو ناحل نك
 ىلإ ةموكحلا تدر ولف ءرخآ ءازج مهدنع هل امنإو «قراسلا

 هنكلو «هدنع هيخأ ءاقبإ نم فسوي نكمتي مل «كلملا نيد

 .دارأ ام هل متيل «مهنم مكحلا لعج

 ةفرعمو «عفانلا ملعلاب ءا نم ٍتدَجَرَ عمر : ىلاعت لاق

 ءفسوي تاجرد انعفر امك ءاهدصقم ىلإ ةلصوملا قرطلا

 ملعأ وه نم هقوف «ملاع لكف 4ٌميِلَع ولع ىذ لَ قو
 .ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ ملعلا يهتني ىتح هنم

 اذه فري نإ الاقل اوأر ام فسوي ةوخإ ىأر املف

 4ت ني ول ٌمأ رس ْدَقَقط هنم اًيرغ اذه سيلف «خألا
 نأو .مهسفنأ ةئربت مهدوصقمو «مالسلا هيلع فسوي :نونعي

Î ۲- ۸۰-۸۳ :تايآلا ءفسوي ةروس ريسفت 

 اسيل امهو ءةقرسلا نم ردصي ام امهنم ردصي دق هاخأو اذه

 يف فسوي اهرسأ اذهلو « هيف ام امهيلع ضغلا نم اذه يفو

 امب هولاق ام ىلع مهلباقي مل :يأ مهل اهدي ملل هسفن

 يف لاقل و ءهسفن يف رمألا ّرسأو «ظيغلا مظك لب «نوهركي

 a زج حلا هسفن

 ملعي «ةقرسلاب انفصو نم ءانم )توفت امي ُمَلَعَأ ُهّأَوإ# هنم
 حمسي هلعل ا ا

 ال هنإو : يأ رڳ ایس ا : هل نل و رز

 كسر اإ Es e وشيسو «هنع ربصي

 فسوي لاق ف . كلذب انيبأ ىلإو انيلإ نسحأف 4 ننس نم
 ملظ اذه : يأ كنو اتم اَنْدَجَو نم الإ َدْعأَت نآ وها ام
 : لقي ملو «هدنع انعاتم اندجو نم بنذب ءيربلا انذخأ ول ءانم

 انذخأ نإ : يأ اإ آَّنإإ# بذكلا نم زرحت اذه لك «قرس نم»
 يف ةبوقعلا انعضو ثيح تولا هلحر يف دجو نم ريغ

 . اهعضوم ريغ
 0 امل (82- ۸۰(

 اَم لَم نِمَو هَ َّنَم اوم مکی ا دك كابا كك ا اًومَلَعَت ملأ
 ص وو رک ےک ر٤ ر ا ع چ ےک ےک و

 ىل هلأ مك وأ نأ جل َنَدَأَي ىح َضْرأْلا بأ نلف فسوي يف مطرف
 كنب تإ ًائبأكي أولو مكيأ لإ اوعجنآ يمكن ريح وهو
 د وع يق س ار ان ب الإ اذه امو س

 ع 56 14 هر ل

 ه نوصل اَنِإَو اف ف تم لآ َريِمْلاَو ا اڪ ىلا ةيرَفلا ِلَكَسَو

 يأت ن هلآ ع ی ا ا أ مک کوس لہ ل
 ةوخإ سأيتسا املف : يأ ديلا ميلا ره ُمَنِإ اسيج مهب

 : يأ اَ اوصل مهيخأب مهل حمسي نأ فسوي نم فسوي
 اميف نوجانتي اولعجو «مهريغ مهعم سيل ءمهدحو اوعمتجا

 اقوم مكَيلع دخ دَ کاب تأ اَوئَلَعت ملأ مشڪ لف مهنيب
 نمر مكب طاحي نأ الإ هب نوتأت مكنأو «هظفح يف هلأ ني
 مكطيرفت «نارمألا مكيلع عمتجاف سوب يف مُر ام لَ
 يل سيلف ‹قح اللاب هيخأب مکنابتا مدعو «قباسلا فسوي يف

 يآ جاوا و

 لازأ الو ا يف 0 :يأ کک ن

 ا : 4کلا ' 29 1 يآ عم 1 «يدحو

 ترا تابات اولوقف کیا خ1 أوهجنا# : لاقف «مهيبأل نولوقي

 ب كيان نأ ال لصحي ملو هريس خاو يأ 4َس كتبا

 مل ءيشب اندهش ام انأ لاحلاو كلذ يف دهجلا نم انلذب ام عم



 جرختسا عاوصلا انيأر اننأل ءانملع امب اندهش امنإو «هملعن

 بيغلا ملعن انك ول : يأ 4َنيِظِفلَح ِبْيَعَلإ ان اَول هلحر نم
 كانيطعأ املو ءانعم هباهذ ىف دوهجملا انلذبو انصرح امل

 . غلب ام غلبيس رمألا نأ نظن ملف ءانقيثاومو اندوهع

 ند اًت ىلا ةر انلوق يف تككش نإ لَكَ
 اًنإَو# هب كانربخأ ام ىلع اوعلطا دقف أب اَنْ ىل ريل

 عقاولا اذه لب «لدبن ملو «ريغن ملو «بذكن مل وفرص

 هنزح دتشا «ربخلا اذهب هوربخأو مهيبأ ىلإ اوعجر املف

 مهمهتا امك < ل «هدمك فعاضتو

 ES رصف ارمأ کشا و لب لاق و «ىلوألا يف

 ا تلعب ال یا لارا ىلإ كلذ ی اا

 SS «قلخلل ىوكش الو «عزج الو

 نأ هلأ ىع :لاقف تهتنا ةبركلاو «دتشا رمألا نأ ىأر

 ريبكلا مهوخأو ««نيماينب» و فسوي :يأ 4اَصِيج مهب نت
 . رصم يف ماقأ يذلا

 ىلإ يجايتحاو «يلاح ملعي يذلا «ُمِيِلَمْلا ره ُمَنِإ©

 لعج يذلا {i} هناسحإ ىلإ يرارطضاو « هيمو هجيرفت

 هتمكح هتضتقا ام بسحب ‹ ىهتنم رمأ لكلو ءاردق ءيش لكل

 . ةينابرلا

 او: و لع قَساتي ل مع ڭوتو# (۸1-0

 ركصأت ْاْوَنْفَت هات اولا ه ميظک وهم نزُحْلا تم هات
rll 2 310 بوو 

 '+ لاق © تكينملا بري نكت وآ اسر تي قح فسوبي

 : يأ ترسم ال ام هلآ ے ُمَكَمََو هلأ لإ برخو یہ اکا
 هوربخأ امدعب هدالوأ نع مالسلاو ةالصلا هيلع بوقعي ىلوتو

 نم هانيع تضيباو «ىسألاو فسألا هب دتشاو «ربخلا اذه

 ءءاكبلا ةرثك هل بجوأ يذلا دمكلاو «هبلق يف يذلا نزحلا

 كلل وه ا كح

 ديدشلا نزحلا نم بلقلا ءىلتمم :يأ ا رهن

 مهلا نم نمك ام هنم رهظ :يأ نسب َلَع ساک لاول
 ةبسنلاب ةفيفخلا ةبيصملا هذه هتركذو «ميقملا قوشلاو ميدقلا

 هدالوأ هل لاقف «ىلوألا ةبيصملا «ىلوألل

 :- هلاح

 فسوي ركذت لازت ال : يأ صو ْرُكحْرَب اوف ال

 كارح ال اًيناف : يأ كاَّضّرَح توكت ىح كلاوحأ عيمج يف
 ‹كيف

 هركذ كرتت ال :يأ #كلدهلا تري وكت وآل
 . اًدبأ هركذ ىلع

 : كَم اإ :بوقعي 4لال

 نم .نييجعتم =

 كتردق عم
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 مکيلڪد خاد ایا تا ارت لآ ھر کک لا
 دص

 e < واع

 بأ نلف فس اوي ِقْمَتَط ا ا
 + مو حاس رر ل

 م ےس س نکا شو لد

 ا

aمع و  

 E Ea هللا ىسع لبمج يصف

 لع ساکي لاو منع لوو ل ريك حلا ِيلَعْل

 ١ @ يكره وزخْلا تاک م تسير تشو
 ٍْ قع تركت یک کشور داو 6

 باک شا امت إلق © جريكلدهلا ت مہک توا

 ایا لاو زرحو 6 ترک عت الاموات ماوي نأ ا

 مكيلإ ال «هدحو 4 ا لا يبلق يف يذلا نرخي مالكلا

 ام لآ حر ام متتش ام اولوقف «قلخلا نم مكريغ ىلإ الو
 . مهب عامتجالاب ينيع رقيو َىَلَع مهدريس هنأ نم نوم ا

(AAcAY)و داو قش ربو اوس اها بل  

 0 َقرِفَكْلا مقل لإ ك 4 جن نی أون

 َةَحضِب اسو سلا الهو و اسم يزعل اع اولا ِهَكَع اول ا

 4َنِدِذَصَمْلا ىز هلأ َّنِإ 0 لكلا انآ فراق لبق

 ني اسكحتف اوبهذأ يلي : هينبل مالسلا هيلع بوقعي لاق : يأ

 امهنع شيتفتلا ىلع اودهتجاو اوصرخلا :يأ ««ويِحَأَو بسوي

 يعسلا دبعلل بجوي ءاجرلا نإف « هنأ جر نم أوسع الو

 «ؤطابتلاو لقاثتلا هل بجوي سايإالاو «هاجر اميف داهتجالاو

 ٌمَِإ ءهحورو هتمحرو هناسحإو هللا لضف دابعلا اجر ام ىلوأو

 - مهرفكل - مهنإف «َترِدَكْلا مقا الإ هلأ عقر ني شاي ال
 اوهبشتت الف ‹مهنم ةديعب هتمحرو «هتمحر نودعبتسي

 . نيرفاكلاب
 ةمحرل هؤاجر نوكي دبعلا ناميإ بسحب هنأ ىلع اذه لدو

 .هحورو هللا



 اوافق فسوي ىلع : يأ وع الحد اسل اوبهذف

 ةي اتو صل الأو اتسم ُنيِرَمْلأ ايكيا :هيلإ نيعرضتم
 نحن انررطضا دق : يأ 7 فَدَصََو لكلا ا يوا لر

 اهنع بوغرم ةعوفدم :يأ ه4ِةلَحْرُم رعي اتش انلهأو

 م : يأ 4(َليْلا اَنل نوا عقوملا اهعوقو مدعو ءاهتلقل

 هلا لل بجاولا نع ةدايزلاب انيلع قدصتو «ضرعلا ءافو
 . ةرخآلاو ايندلا باوثب 4َنِوْيَصَتمْلا ىِرَحَك

 «ةديدش ٌهَّقِر فسوي مهل قر .هدشأ غلبو ءرمألا ىهتنا املف

 . مهبتاعو «هسفنب ْمُهَفّرعو
 0007 آه 00 لك 8
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 e کیم بر ال اف ٠ یخ
 فسوي امأ دخل كي مات متع له #36 «ججلا
 :مهلوق - ملعأ 0 «هوخأ امأو و و

 يذلا ثداحلا نأ وأ 4ٌ نم ر حا رس دقف فر نإ#

 ءهل بجوملا لصألاو «هيف ببسلا مه هبا نيبو هنيب قرف

 خيبوت وأ .مهلهجب مهل راذتعا عون اذهو 4 تولهتج د إل

 acs «نيلهاجلا لعف اولعف ذإ مهل

 لبو :اولاقق ءفسوي وه مهبطاخ يذلا نأ اوفرعف

 E a أ ناك تشو ا
 ربصلا ببسب كلذو ءايندلا يف نيكمتلاو «ىوقتلاو ناميالاب

 هللا مرح ام لعف يقتي :يأ (َريَصَيَو نمي نم ٌمَلِإ ىوقتلاو
 نل اهلاثتماب رماوألا ىلعو «بئاصملاو ا
 ال هللاو ءناسحإلا نم اذه نإف *َنيْْحْْلَأ رج .أ ميدي ال هلآ
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 انيلع كلضف : يأ اتع هلا كلر 2 َدَقَل هلا اوَلاَق#

 ةياغ كيلإ انأسأو ءميشلا 0 «قالخألا مراكمب

 نع كل ديعبتلاو «كيلإ ىذألا لاصيإ ىلع انصرحو «ةءاسإلا

 نكح نإّو# ديرت امم كنكمو «ىلاعت هللا كرثآف .كيبأ
 مهنم لصاحلا مرجلاب مهنم فارتعالا ةياغ اذهو نيول

 . فسوي ىلع
 ال :اًدوجو اًمرك مالسلا هيلع فسوي مهل لاق ف

 ُرِفْمَي# مكمولأ الو مكيلع برثأ ال : يأ انا كلم تيت
 ريغ نم ءاّمات اًحامس مهل حمسف بِلا محا وهو مک ا
 ةرفغملاب مهل اعدو ءقباسلا بنذلا ركذ ىلع مهل رييعت
 صاوخ نم الإ ىتأتي ال يذلا ناسحالا ةياهن اذهو «ةمحرلاو
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 . نيفطصملا رايخو .قلخل ف !راخو ءىلخلا

 ناي ىَّأ بَ لع ومل اده یمیمتب اودا (4۸-۹۳)
 16 يل ل لَ © توت مسن فأ اسب
 یک نإ را أولم ه 0 نودي نأ كل و سود حير ڈک 5 اشا

 را یهو یل للا لا ج نأ اف ہ ریرکلا کلیک
 TT 1 اخ ت تينت ا درر م چا وس 0 لاق 0 توم اک ام ولآ م مَ اإ كسل لأ 6 يع

 ني ءهدضب ىوادي ءاد لک نأل

 ميلع هب هللا ام قوشلاو نزحلا نم هيبأ بلق عدوأ يذلا فسوي

 .هسفن هيلإ عجارتتو ءهحور هيلإ عجرتف ءهمشي نأ دارأ -

 اهيلع علطي ال ءرارسأو مكح كلذ يف هللو «هرصب هيلإ عجريو
 .رمألا اذه ىلع كلذ نم فسوي علطا دقو ءدابعلا

 مكتريشعو مكدالوأ :يأ تمم مله ٍنْونأَر»
 دكن مكنع لوزيو ءءاقللا مامت لصحيل «مهلك مكعباوتو

 . قزرلا كنضو «ةشيعملا



 نضر ىلإ: ا رس نقرأ نع اهنا فان
 حير ُدِجَّأَل ٍّقِإ» :لاقف صيمقلا حير بوقعي ّمَّش «نيطسلف
 اذه نأ نومعزتو «ينم نورخست : يأ 4ِنوُدَيَمُت نأ لول سوي
 بجعتلا نم مهنم ىأر هنأل «روعش ريغ نم ينم ردص مالكلا
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 يف اًهئات لازت ال :يأ «ريرسقْلا تلکس یک َكَنِإ هيأت

 .لوقت ام يردت ل 00

 هتوخإو فسويب ملا برقب «ُريِشْلا هَ نأ آًملق#

 : يأ ب د َديْراَف يهو لع# صيمقلا : يأ e مهيبأو

 نم هانيع تضيبا نأ دعب ءاّريصب ىلوألا هلاح ىلع عجر

 نودنفي اوناك نيذلا هلهأو هدالوأ نم هرضح نمل لاقف ءنزحلا

 : هيلع هللا ةمعنب اًحجبتم «مهيلع اًرصتنم هنم نوبجعتيو «هيأر

 تنك ثيح توم ال ام هلأ سم مَآ نإ مكن لقأ ملال

 .نزحلاو مغلاو مهلا لاوزل اًبقرتم ءفسوي ءاقلل اًيجرتم

 اسود ال رفْغَتَسا انابأَكي اوُلاَق و كلذب اوعجنو مهبنذب اورقأف

 . انلعف ام كعم انلعف ثيح 4َنيِيِطَح اك اإ
 توس :مهتباجال اًعرسمو «مهتبلطل اًبيجم وو

 رفغي نأ هب يئاجرو # ٌرِصَبلَ روحل وه ملا جر م

 رخأ هنإ :ليق دقو «هتمحرب مكدمغتيو ءمكمحريو مكل
 ٌّمتأ نوكيل ءلضافلا رحسلا تقو ىلإ مهل رافغتسالا

 . ةباجالل برقأو ءرافغتسالل

 ود لع اولد اًملَمإ# )٠٠١99(

 ارو ٍشْرَعْلا ىلع هيب مرو © تيماء هَ هلَس نإ َّرَصِم و الخد

 دقو ان یر اهلج د بک ني َىَيد لیوا اده تاک لر جش م

 ےب چ

 نت نأ دب نم وڌا ن ۾

 ا

 م عر ور

 لاقو وا هِل وا٤ فس
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 هك ره ذِإ ب نسخا
 يملا ره دن او ا ٌفيِطَل یر َِّإ وحل نيبو نق ل

 ET بردك روح ا : يأ کک

 رصم يف فسوي ىلإ لوصولا نيدصاق مهدالب نم اولحتراو

 هل وا َفْسْوُي لع اولو ءهيلإ اولصو املف ءاهانكسو
 نم امهل ىدبأو ءهبرقب امهصتخاو «هيلإ امهمض : يأ 4َ
 4لو اًميظع اًئيش ماظعالاو ليجبتلاو 2'”'هاركالاو ربلا

 عيمج نم نينا هلأ اس نإ رص ولذا :هلهأ عيمجل
 لازو «ةراسلا لاحلا هذه يف اولخدف «فواخملاو هراكملا

 ا .ةجهبلاو رورسلا لصحو دو يع

 «كلملا ريرس ىلع :يأ # ٍشَرَمْلا لع م وبا عقرو#

 «همأو «هوبأ : يأ ادب مل او ًاورَحو 6 سلجمو

 4 َلاَدَول ماركالاو ليجبتلاو ميظعتلا هجو ىلع اًدوجس «هتوخإو

 ُليوُأت اًذه تكي :هل مهدوجس ىأرو «لاحلا هذه ىأر امل
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 اورو شرما عدو 9 0 نما ءان

 رک صر < > ا 4 7

 اهلَعج دق ل نوير لبوه اوادب هل

 کوایک اس دوام یر

 نرخونو وتب طلا عزت نأ دعب ص ودام

 بر © © | مك يما اوه امالي قر

eeرايد و  
 ر سود م

 ىف ورحل ايدلاِف لو تأ ضرالاو ت ولآ

 وے ہرا ج Oa 52 5 ا

 بیغلا ابا نم كلذ ())

جا موی تاتو کاش
 0 أ مح ا

 9€ َنيِمْؤْمِب تصرحۇلو سالار ڪک رڪ آآمو

 یر اهلج دقو و هيلإ تلآ يذلا ع اذهف ا
 ”مالخأ ا الكوي اذ ¢

 نجلا نم ىا د اًميسج اًناسحإ ب ّنَسْحَأ دقو

 «مالسلا هيلع هباطخ نسحو هفطل نم اذهو ودا ني كب هاو

 نم مكنايتإ نأو «بنذلا كلذ ركذي ال هنأو .هتوخإ نع هوفع

 . ىلإ هللا ناسحإ نم ةيدابلا

 ّنَسْحَأ» :لاق الو ءبصنلاو عوجلا نم مكب ءاج : لقي ملف

 كرابتف «هيلإ اًدئاع ناسحالا لعج حب ََّسْحَ سخا : لاق لب «مكب

 هندل نم مهل بهيو «هدابع نم ءاشي نم هتمحرب صتخي نم

eee 

 نم ردص ا بنذلا نأ نأك لب 0 ناطيشلا

 كلت دعب انعمجو «هرحدو ناطيشلا ىرخأ يذلا هلل دمحلاف

 .ناسحالاو :ب يف )١(



 رشع ثلاثلا ءزحلا

 . ةقاشلا ةقرفلا

 ا ىلإ ها هرب سوو كج التت قر
 اههركي رومأ نم ةعيفرلا لزانملا ىلإ هلصويو «رعشي ال ثيح
 ءاهنطاوبو رومألا رهاوظ ملعي يذلا ميلا ره ملل
 ءايشألا هعضو يف 4کو مهرئامضو دابعلا رئارسو
 . اهل ةردقملا اهتاقوأ ىلإ رومألا هقوسو ءاهعضاوم

 تیام ليرات نم َتَمَلَعَو كمْ نم تاء دق ر (۱۰۱)

 انيس ىر ةرخألاو ايدل ىف لو ت ٍضّراْلاَو تولا را
 يف نيكمتلا نم متأ ام فسويل هللا متأ امل یلص َِحْلَأَو

 ميظعلا ملعلا دعبو هتوخإو هيوبأب هنيع رقأو «كلملاو ضرألا
 اًيعاد اهل اًركاش هللا ةمعنب اًرقم لاق ءهايإ هللا هاطعأ يذلا

 مالا راع تال

 نئارع ىلع ناك هنأ كلذو *كزُمْلا َنِم يساء ق ب بر

 لوا ن نم نموا كلملل اًريبك اًريزوو اهريبدتو ضرألا
 ليوأتو ةلزنملا بتكلا ثيداحأ ليوأت نم :يأ «ٍتيِداََتْل

 يف .ن تأ ٍضَراْلاَو تولا ٌَرِطام ملعلا نم كلذ ريغو ايؤرلا

 هيلع ينتبثو مالسالا َيَلَع مَا : يأ 4مم نو ةرجألأو ايدل
 توملا لاجعتساب ءاعد اذه نكي ملو «هيلع ينافوت ىتح

 .رايخألا ءايفصألاو E فحاول
 ذإ متل تك امو كيل هيو بيلا اأ ني كلذ ٠
 كك دمحم ىلع ةصقلا هذه هنا صق امل كيو مو

 4 ِبيَعْلَأ كبت اأ ني هب كانربخأ يذلا ءابنالا 4كلذ## :هل هللا لاق

 «ليلجلا ربخلا اذه كيلإ لصو امل «كيلإ انؤاحيإ الول يذلا
 ةوخإ :يأ (ٌمَرتَأ ارعا دلل مهيدل اًرضاح نكت مل كنإف

 نيبو هنيب قيرفتلا ىلع اودقاعت نيح «هب رکی مهو فسوي
 نأ اًدحأ نكمي الو «ىلاعت هللا الإ اهيلع علطي ال ةلاح يف «هيبأ

 . اهايإ هل هللا ميلعتب الإ ءاهملع ىلإ لصي
 ركذ «هل ىرج امو ىسوم ةصق صق امل ىلاعت لاق امك

 َتنُك امو هيحوب الإ لهملع ىلإ قلخلل ليبس ال يتلا لاحلا
 4ده ني تك او ألا وم لإ آَكْيَص ذإ نقلا ياع
 قح يَ هللا لوسر هب ءاج ام نأ ىلع ليلد لدأ اذهف «تايآلا

 5 موم تصرح ولو سالا رك ڪا او ۰ ۷-۱ ۳)
 ْنَي نَّكَر ه معلا رڪذ لِ ا رج ءِ مهلك امو

 مو © َنوُصِرَعم اهن مهو الع تورم ِضْرَالأَو کک
 ني يشع مات نأ اونمافأ © رشم مشر الإ لاي مهر ڪا نمو

 ىلاعت لوقي )كورس ال مهو هب عال و
 ىلع تصرح لَو سالا رڪ رڪ انو » :8 دمحم هيبنل
 تحبصأ دق «مهدصاقمو مهكرادم نإف َنيِنِمّؤُعِب ومب مهناميإ

 1١1١-١١9 :تايآلا ء«فسوي ةروس ريسفت -7 1ع

 تمدع ولو مهيلع نيحصانلا صرح م الف «ةدساف

 مهل ريخلا هيف ام ىلإ مهنوعديو ریل اوناك نأب عناوملا

 نم مهل اوماقأ ولو «ضوع الو رجأ ريغ نم «مهنع رشلا عفدو
 اذهلو ءاوماقأ ام مهقدص ىلع تالادلا تايآلاو دهاوشلا

 :لاق

 4ني ٌركِو ال لإ ره ْنِإ رَ ْنِم هيم هل امو

 و امو «هولعفيل مهعفني ام هب نوركذتي

 توري ٍضْرَأْلاَو توسل يف ياء نِي مكو : يآ 4 نارا

 . 4قوُضرْمُم ابنَ مهول هللا ديحوت ىلع مهل ةلاد ا
 مهڪ نمر الف ناميالا ضعب مهنم دجو نإ اذه عمو

 هنأو «ىلاعت هللا ةيبوبرب اورقأ نإو مهف كرم مشو الإ لاي
 يف نوكرشي مهنإف ءرومألا عيمجل ربدملا قزارلا قلاخلا

 مل لاحلا هذه ىلإ اولصو نيذلا ءالؤهف ءهديحوتو هللا ةيهولأ

 مهو باقعلا مهأجفيو «باذعلا مهب لحي نأ الإ مهيلع قبي

 :لاق اذهلو «نونمآ

 مهاشغي باذع : يأ أ ِباَدَع ني 0 يبت نأل هللا تايآ
 هم 00 5 86

 هوا ةأجف :ئآ 4 ةَ ةَعاّسلا مت را مهلصأتسيو مهمعيو

 هللا ىلإ اوبوتيلف كلل زج تعا نق كنق تاجا 4

 . مهباقع يف اًببس نوكي ام اوكرتيو

 اأ َوَريِصَب لع هللا ىلإ ارعذأ لیس وذم لق ۰ +۹1۰۸(

 نِ اَتَلَسَرأ آو ٥ كرما نم , أنأ مو هلآ نیسو يحسن ِنَمَو
TEI PE e 

 رحل رادو هلق نم نزلا ةبقلع E یک اورظنف ضر

 ا ل ارنا تيل ری

 ءاهيلإ وعدأ يتلا يقيرط :يأ ليس وزه :سانلل لفل
 ةنمضتملا ا راد ىلإو هللا ىلإ ةلصوملا ليبسلا ىهو

 ال هدحو هلل نيدلا صالخإو «هراثيإو هب لمعلاو قحلاب لعل
 ىلإ دابعلاو قلخلا ٌتْحَأ :يأ ا 00 عدا هل كيرش

 مهدعبي امم مُهُيْمَرَأَو «كلذ يف ا «مهبر ىلإ لوصولا
 . هلع

 ملع ىلع :يأ «ينيد نم 4ِةَريِصَب لعل انأف اذه عمو
 نمل كلذك «َو# ةيرم الو ءارتما الو كش ريغ نم نيقيو

 نيسو هرمأ نم ةريصب ىلع وعدأ امك هللا ىلإ وعدي حبت
 ٠ .هلامك ىفاني وأ «هلالجب قيلي ال امم هيلإ بسن امع أ

 هللا دبعأ لب «يرومأ عيمج يف 4َكرْتمْلا ت أن امو

 يالا هل قلعت
 مل :يأ الاجر الإ كَم نم اَنْلَسْرَأ امو :ىلاعت لاق مث
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 رشع ثلاثلا ءزجلا

 ءيش يألف «قلخلا فانصأ نم مهريغ الو ةكئالم لسرن

 «لضف مهيلع كل سيل هنأ نومعزيو «كتلاسر كموق برغتسي
 نما ل هور ا والا نم اق نم كلف

 لمكأ مه نيذلا ىرقلا لهأ نم لب «ةيدابلا نم ال : يأ ىلا

 . مهنأش حضتيو مهرمأ نيبتيلو «ءارآ حصأو الوقع

 ًاورظنسم# كلوقل اوقدصي مل اذإ 4 ٍضْرَأْلا ف اوري ريك
 هللا مهكلهأ فيك دهم نم نَا ةع تاک کیک
 مكبيصيف «هيلع اوماقأ ام ىلع اوميقت نأ اورذحاف «مهبيذكتب

 ميعنلا نم اهيف امو ةنجلا :يأ رخال رادو ٍمهباصأ ام

 بانتجاَو «هرماوأ لاثتما يف هللا ا تدلل رع ريحا ميقملا

 مات ةرخآلا ميعنو «عطقنم دكنم صغنم ايندلا ميعن نإف «هيهاون

 لصاوتو ديازت يف «ماودلا ىلع وه لب ءاّدبأ ىنفي ال «لماک

 لوقع مكل نوكت الفأ : يأ نويَ الأم « زود ربع طع

 . ىندألا ىلع ريخ وه يذلا ٌرْيْؤُت
e ۰(ده مآ اونو لسرلا ستبتسا اإ يحل  

 26 لح و ا نفر ر ۶ و دو

 وَلا نع اسا دَر الو ماس نم نق ارض ماج أ أوزك

 مس دغر

 انیس 5ك ا بالا لوا 2 موو ناكل ذن6 هير

 ءىس لڪ َليِصْفَتَو ديد نيب ىل َنيِدَصص نڪکو رق

 لسرلا لسري هنأ ىلاعت ربخي نويو ِوْومَل ٌةَمْحَيِو ىٌه
 ىلاعت هللا نأو «مائللا نومرجملا موقلا مهبذكيف «ماركلا

 ىتح مهلهمي هللا لازي الو «قحلا ىلإ اوعجريل مهلهمي

 . لسرلا ىلع مهنم ةدشلا ةياغ ىلإ لاحلا

 دعوب مهقيدصت ةدشو «مهنيقي لامك ىلع - لسرلا نإ ىتح
 عونو «سايالا نم عون مهبولقب رطخي هنأ امبر - هديعوو هللا
 لاحلا هذه رمألا غلب اذإف «قيدصتلاو ملعلا فعض نم

 1 د الو مهعابتأو لسرلا مهو اَ نم یم ارت م اج

 «مرتجا نمع انباذع دري الو : يأ «ًكيمرجَمْلأ ِورَمْلا نع اسب

 . )را او روف ني م اق هللا ىلع أرجتو

 عم لسرلاو ءايبنألا صصق : يأ *ميِصَصَم ىف سك قل

 ريخلا لهأ ءاهب نوربتعي : يأ «َنْلَأْلا يرل ةر ربع مهموق

 وأ ةمارك نم مهلان ام هلان مهلعف لثم لعف نم نأو ءرشلا لهأو

 ةمكحلاو لامكلا تافص نم هلل ام اًضيأ اهب نوربتعيو «ةناهإ

 كيرش ال هدحو هل الإ ةدابعلا يغبنت ال يذلا هللا هنأو «ةميظعلا

 .هل

 نآرقلا اذه ناك ام : يأ )رب اًنيِرَح نك ام :هلوقو

 ثيداحألا ن نم صق ام بيغلا ءابنأ نم مكيلع هب هللا صق ة يذلا

 نم 4 ددی ن 56 یل َقيدَصت# ناك € نکو 8 ةقلتخملا ةارتفملا

 َليِصَمَتَو## «ةحصلاب اهل دهشيو اهقفاوي «ةقباسلا بتكلا

 ١١١١١١١ :ناتيآلا ءفسوي ةروس ريسفت -۲ 4۷١

 ©9 يمل كدا رح 57 دامو
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 ر ص و

 e ياء ناڪ و

oAسوس  Iم يم 2 و سه 26  

 1 ص
 2 as دغر 7

e r 8 
 راس

 وزله لق 5 9 تورش مو باال ھاو وأ

 هب د ءو م 00 000

 نوا وأنا ةر صب لع وتلا یل اا وعدآ حل یبس

 كنق نماَتَسْأآَمَم 69 تيكرشملاَنِمأَ ا

 فور شلال مني میک إو اک اجرا

 هلق نم نا ةع تاکی اورظنَف ِضْرْل
0 

 يحاول هوت اآلَقأأ وقتا ير رم رخل

 مس رم 2

 نأ مو هلآ

 مه اج اوب نڪ دَ ا مَْنااوظو لسرلاستساادإ

 Ted 01 كيا ر رس وجے

 نرحل وتلا ماشا او کک
 رس راق رک 4 000

 ناکام يتبل الا يلوا ال ةربع م مصصق ف تاک دق
74 

 ص ر

E E ETE 

 نمو ؛هعورفو نيدلا لوصأ نم دابعلا هيلإ جاتحي ءىس ن لڪ

 .نيهاربلاو ةلدألا

 ةو ىدهَو#

 دبس تح هس

 )نوم ۇر ول ةو یدو ويش لك َلْيِصضْفَنَو

 مهل لصحي ام ببسب - مهنإف نووي روق د

 لصحي امبو «ىدهلا مهل لصحي - هراثيإو قحلاب ملعلا نم هب

 . ةمحرلا مهل لصحت «لجآلاو لجاعلا باوثلا نم مهل

 لصف
 هذه اهيلع تلمتشا يتلا دئاوفلاو ربعلا نم

 ضش 7
 ءيش ركذ يف

 نإ : :اهلوأ يف هللا لاق يتلا ءةميظعلا ةصقلا
2 

 د ب

 تلي وتوخاو ٌفْسوُي ىف نك دلل :لاقو *ِصّصَقْل

 نول ٌْمهصَصَف ىف تك دق : اهرخآ يف لاقو لپا

 . دئاوفلا نم اهيواطم يف مدقت ام ريغ بألا

 اهحضوأو صصقلا نسحأ نم ةصقلا هذه نأ «كلذ نمف

 نمو «لاح ىلإ لاح نم تالقنتلا عونأ نم اهيف امل ءاهنيبأو

 ءزع ىلإ لذ نمو «ِةْنِمو ةحنم ىلإ ةنحم نمو «ةنحم ىلإ ةنحم

 «فالخاو عامتجا ىلإ تاهو ةفرف نمو كلم نإ قر نو

 ىلإ بدج نمو «بدج ىلإ ءاخر نمو ءرورس ىلإ نزح نمو

 نم كرابتف «رارقإ ىلإ راكنإ نمو «ةعس ىلإ قيض نمو «ءاخر



 رشع ثلاثلا ءزجلا

 .اهنّيبو اهحضوو ءاهنسحأف اهصق

 نم ريبعتلا ملع نإو ءايؤرلا ريبعتل الصأ اهيف نأ :اهنمو
 بلغأ نإو ءهدابع نم ءاشي نم هللا اهيطعي يتلا ةمهملا مولعلا

 ايؤر نإف ءةفصلاو مسالا يف ةهباشملاو ةبسانملا هيلع ىنبت ام
 هل اًيكوك رشع دحأو ءرمقلاو سمشلا نأ ىأر يتلا فسوي

 ءامسلا ةنيز ىه راونألا هذه نأ : اهيف ةبسانملا هجو «نيدجاس

 يز ر ءايبنألا كلذكف ءاهعفانم اهبو ءاهلامجو
 هذهب ىدتهي امك ‹تاملظلا يف ىدتهي مهبو «لامجو ضرألل
 نمف «عرفلا مه هتوخإو .همأو هوبأ لصألا نألو راونألا
 عرف وه امل ءاّمرجو اًرون مظعأ لصألا نوكي نأ بسانملا

 بكاوكلاو «هابأ رمقلاو ءهمأ سمشلا تناك كلذلف .هنع

 هتوخإ
 ىفمأ تناك كلذلف ءثنؤم ظفل سمشلا نأ ةبسانملا نمو

 نمو «هتوخإو هيبأل تناكف .تاركذم بكاوكلاو رمقلاو
 دوجسملاو «هل دوجسملل مرتحم مّظعم دجاسلا نأ «ةبسانملا
 نوكي فسوي نأ ىلع كلذ لد كلذلف ؛مّرتحم مّظعم [هل]

 .هتوخإو هيوبأ دنع ءاًمرتحم اًمظعم

oS 
 كيب كلككو# :هوبأ هل لاق كلذلو «كلذل ةبجوملا

 ا ايؤر يف ةبسانملا نمو 4ثوا ليوا نم كمع
 ىف رصعي يذلا نأ ءاًرمخ رصعي هنأ ىأر يذلا ءايؤر لوأ

 ا كلدنف ج تل د لار ل اند اخ نركب ةداغلا
 نم هجورخل نمضتم كلذو «هبر يقسي هنأ ءهيلإ لوؤي امب

 ا ٠
 ءهنم ريطلا لكأت اًربخ هسأر قوف لمحي هنأ ىأر يذلا وأو

 يذلا وه هنأ ٠خملا نم كلذ يف امو ءهمحلو هسأر ةدلج نأب

 نم لكألا نم نكمتت لحمب ءرويطلل زربيس هنأو «هلمحي
 رويطلل زربيف هتوم دعب بلصيو لتقيس هنأ هلاح نم ىأرف «هسأر
 . لتقلا دعب بلصلاب الإ نوكي ال كلذو «هسأر نم لكأتف

 نينسلاب «تالبنسلاو تارقبلل كلملا ايؤر وأو
 هب «كلملا نأ ةبسانملا هجوو ءةبدجملا نينسلاو .ةبصخملا
 هداسفبو ءحلصت هحالصبو ءاهحلاصمو ةيعرلا لاوحأ طبترت
 ةماقتساو «ةيعرلا لاوحأ حالص اهب نونسلا كلذكو «دسفت

 .همدع وأ شاعملا رمأ

 اهيلع ىقتسيو ءاهيلع ضرألا ثرحت اهنإف رقبلا امأو
 تراص تبدجأ اذإو «تنمس ةنسلا تبصخأ اذإو ءءاملا
 يفو ءرضختو رثكت بصخلا يف لبانسلا كلذكو ءاًقاجع
 . ضرألا لالغ لضفأ يهو سبيتو لقت بدجلا

VY 111° -ناتيآلا ‹فسوي ةروس ريسفت ١: 

 ثيح اب دمحم ةوبن ةحص ىلع ةلدألا نم اهيف ام : اهنمو

 نيلوألا بتك أرقي مل وهو «ةليوطلا ةصقلا هذه هموق ىلع صق
 . اًدحأ سراد الو

 طخي ال مَا وهو ؛«ًءاسمو اًحابص مهرهظأ نيب هموق هاري

 هيت قاعد .ةقباسلا بتكلا يف امل ةقفاوم يهو أرقي الو

 .نوركمي مهو مهرمأ اوعمجأ ذإ
 ىشخت ام نامتكو ءرشلا بابسأ نع دعبلا يغبني هنأ : اهنمو

 لع ابر ضس ل جبيل :فسويل بوقعي لوقل «هترضم
 .4 اذه كل اودي َكِتَوِْل وخ

 ةحيصنلا هجو ىلع هركي امب ناسنالا ركذ زوجي هنأ : اهنمو

 4 دك کل دکل :هلوقل هريغل

 نم هب قلعتي نم ىلع ةمعن ءدبعلا ىلع هللا ةمعن نأ :اهنمو

 مهل لصحو «مهتلمش امبر هنأو «هباحصأو هبراقأو ؛هتيب لهأ

 فسوي ايؤرل ریش يف بوعي لاق امك يي هل لضخ ام
 مَ ريو ِثيواَألا ٍليِوأَت نم َكُمَنَميَو كير كيج كلو

 لصح «فسوي ىلع ةمعنلا تمت املو 4 َبوُقْعَي لاَ لَعو يَ
 «ةطبغلاو رورسلاو «ضرألا يف نيكمتلاو زعلا نم بوقعي لآل

 . فسوي ببسي لصح ام
 ةلماعم يف ال «رومألا لك يف بولطم لدعلا نأ :اهنمو

 ءهدالوأل دلاولا ةلماعم يف ىتح «هنود اميف الو هتيعر ناطلسلا

 هيلع لتخي كلذب لالخالا يف نأو «هريغو راثيالاو ةبحملا يف
 يف فسوي بوقعي مدق امل اذهلو ءلاوحألا دسفتو ءرمألا

 مهسفنأ ىلع ىرج ام مهنم ىرج «هتوخإ ىلع هرثآو ةبحملا
 . مهيخأو مهيبأ ىلعو

 دحاولا بنذلا نأو .بونذلا مؤش نم رذحلا :اهنمو

 ةوخإف «مئارج ةدعب الإ هلعافل متي الو .ةددعتم اًيونذ عبتتسي

 عاونأب كلذل اولاتحا هيبأ نيبو هنيب قيرفتلا اودارأ امل فسوي

 ف مهيبأ ىلع اورّوزو «تارم ةدع اوبذكو «ليحلا نم

 الو «نوكبي ءاشع مهنايتإ يفو «هيف يذلا مدلاو صيمقلا

 كلذ لعل لب «ةدملا كلت يف اهيف ثحبلا رثك دق هنأ دعبتست

 لصح .ثحبلا راص املكو .فسويب اوعمتجا نأ ىلإ لصتا

 بنذلا مؤش اذهو «لصح ام ءارتفالاو بذكلاب رابخالا نم
 .ةقحاللاو ةقباسلاو ةعباتلا هراثآو

 صتقتنب ال «ةياهنلا لامكب دبعلا لاح يف ةربعلا نأ :اهنمو
 يف ىرج ام مهنم ىرج مالسلا هيلع بوقعي دالوأ نإف ءةيادبلا

 ىهتنا مث «موللاو صقنلا بابسأ ربكأ وه امم ءرمألا لوأ

 نمو فسوي نم ماتلا حامسلاو «حوصنلا ةبوتلا ىلإ مهرمأ

 نع دبعلا حمس اذإو .ةمحرلاو ةرفغملاب مهل ءاعدلاو « مهيبأ



 رشع ثلاثلا ءزجلا

 . نيمحارلا ريخ هللاف «هقح

 : ىلاعت هلوقل ءايبنأ اوناك مهنأ - لاوقألا حصأ يف - اذهلو

 «اياَبسألاَو َبوُفْعَيَو ّقَحْسِإَو َليِعَمْسإَو ميهرإ لإ اواو
 كلذ ىلع لدي اممو «مهتيرذو رشع انثالا بوقعي دالوأ : مهو

 اهيف بكاوكلاو «ةرين بكاوك مهآر هنأ «فسوي ايؤر يف نأ
 ءايبنأ اونوكي مل نإف «ءايبنألا تافص نم يذلا ةيادهلاو رونلا

 1 .ةاده ءاملع مهنإف

 نم مالسلاو ةالصلا هيلع فسوي ىلع هب هللا َّنَم ام :اهنمو
 «هنيد ىلإو هللا ىلإ ةوعدلاو «قالخألا مراكمو «ملحلاو ملعلا

 ال نأب كلذ ممتو «هب مهرداب ارفع نيئطاخلا هتوخإ نع هوفعو

 .هب مهريعي الو مهيلع برغي

 . قلخلا مومعل لب «هتوخال هناسحإو «هيوبأب ميظعلا ُهرِب مث
 فخأ باكتراو «ضعب نم نوهأ رشلا ضعب نأ :اهنمو

 امل فسوي ةوخإ نإف ءامهمظعأ باكترا نم ىلوأ نيررضلا

 لإ : مهنم لئاق لاقو ءاًضرأ هئاقلإ وأ فسوي لتق ىلع اوقفتا

 مهنم نسحأ هلوق ناك 4َيْجْلا ببيع يف ُهوُفلأَو سوي اول
 .ريبكلا مثالا هتوخإ نع فخ هببسبو «فخأو

 ةلمج نم راصو يديألا هتلوادت اذإ ءيشلا نأ :اهنمو

 مثإ ال هنأ ءعرشلا هجو ريغ ىلع ناك هنأ ملعي ملو «لاومألا

 وأ عافتنا وأ «ةمدخ وأ «ءارش وأ عيبب هرشاب نم. ىلع

 ال اًمارح اًعيِب هتوخإ هعاب مالسلا هيلع فسوي نإف «لامعتسا

 دنع يقبو «اهب هوعابف رصم ىلإ ةرايسلا هب تبهذ مث .زوجي
 ةلزنمب مهدنع ناكو «"ءارش هللا هامسو ءاّميقر اًمالغ هديس

 .مركملا قيقرلا مالغلا

 نهنم ىشخي يئاللا ءاسنلاب ةولخلا نم رذحلا :اهنمو
 نإف ءاهررض E يتلا ةبحملا نم اًضيأ رذحلاو «ةنتفلا

 «فسویب اهدحوت ببسب ءىرج ام اهنم ىرج زيزعلا ةأرما
 «ةدوارملا كلت هتدوار ىتح اهكرت ام يذلا ءهل ديدشلا اهبحو

 . ةليوط ةدم - اهببسب - نجسف «هيلع تبذك مث
 هلل هكرت مث «ةأرملاب فسوي هب مه يذلا مهلا نأ :اهنمو

 سفنلا يعاود نم عاد مهلا نأل ء«ىفلز هللا ىلإ هبّرقي امم

 هنيب لباق املف «قلخلا بلغأل ةعيبط وهو ءءوسلاب ةرامألا

 سفنلا يعاد هتيشخو هللا ةبحم تبلغ «هتيشخو هللا ةبحم نيبو

 نمو 4ها ِنَع سئل یهو ير ماَقم فاح نمم ناكف «ىوهلاو
 ءهلظ الإ لظ ال موي هشرع لظ يف هللا مهلظي نيذلا ةعبسلا

 ينإ :لاقف «لامجو بصنم تاذ ةأرما هتعد لجر» مهدحأ

 يذلا مهلا ءدبعلا هيلع مالي يذلا مهلا امنإو .؛هللا فاخأ

 .لعفلا هب نرتقا امبر ءاّمزع ريصيو ءهنكاسي
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 يف هلل اًصلخم ناكو «هبلق ناميالا لخد نم نأ :اهنمو

 قدصو «هناميإ ناهربب هنع عفدي هللا نإف هرومأ عيمج

 ام «يصاعملا بابسأو ءاشحفلاو ءوسلا عاونأ نم ء«هصالخإ

 نهب ا نأ لول اپ َمَهَول :هلوقل هصالخإو هناميال ءازج وه

 حتفلاب اهأرق نمو «ماللا رسكب اهأرق نم ةءارق ىلع 4َنِصَلْعُمْل

 .هسفنب وه هصالخال نمضتم وهو «هايإ هللا صالخإ نم هنإف
 ءوسلا نم هصلخو هللا هصلخأ هلل هلمع صلخأ املف

 .ءاشحفلاو

 بابسأو ةنتف هيف الحم ىأر اذإ دبعلل يغبني هنأ :اهنمو
 نم نكمتيل «هنكمي ام ةياغ برهيو هنم رفي نأ ءةيصعم
 هتدوار امل - مالسلا هيلع فسوي نأل ءةيصعملا نم صلختلا

 نم صلختيل.بابلا بلطي ءاّبراه رق - اهتيب يف وه يتلا
 0 ءاهرش

 مصاخت ولف «هابتشالا دنع اهب لمعي نئارقلا نأ :اهنمو

 هنإف لجرلل حلصي امف ءرادلا يناوأ نم ءيش يف هتأرماو لجر

 ول اذكو «ةنيب نكي مل اذإ ءاهل وهف ةأرملل حلصي امو ؛لجرلل
 ةفاقلاب لمعلاو «ةنيب ريغ نم امهتفرح ةلآ يف دادحو راجن عزانت
 دهش فسوي دهاش نإف «بابلا اذه نم رثألاو هابشألا ىف

 هربد نم هَّدَّقِب لدتساو «صيمقلا دق يف اهب مكحو ؛ةنيرقلاب

 . اهيذكو فسوي قدص ىلع

 يف عاوّصلا دوجوب لدتسا هنأ «ةدعاقلا هذه ىلع لدي اممو

 الو ةداهش ةنيب ريغ نم «ةقرسلاب هيلع مكحلا ىلع هيخأ لحر
 اًصوصخ «قراسلا دي يف قورسملا دجو اذإ اذه ىلعف ءرارقإ
 غلبأ اذهو «ةقرسلاب هيلع مكحي هنإف «ةقرسلاب اًقورعم ناك اذإ

 دوجو وأ ءرمخلا أيقتي لجرلا دوجو كلذكو «ةداهشلا نم
 «دحلا كلذب ماقي هنإف اًلماح ديس الو اهل جوز ال يتلا ةأرملا

 :لاقف اًدهاش مكحلا اذه هللا ىمس اذهلو «هنم عنام مقي مل ام

 نإف «نطابلاو رهاظلا لامجلا نم فسوي هيلع ام :اهنمو

 «بجوأ ام اهتيب يف وه يتلا ةأرملل بجوأ رهاظلا هلامج

 نهيديأ نعطق نأ كلذ ىلع اَهَنْمُل نيح نهتعمج يتاللا ءاسنللو

 «نطابلا هلامج امأو # مك كَم الإ اذنه ْنِ ارب اَدَم ام :نلقو
 ةريكلا شاردا درجو مم تملا نع ةا ةقيلا وهف
 ءهتءاربب كلذ دعب ةوسنلاو زيزعلا ةأرما ةداهشو ءاهعوقول

 مرسلا هوي 2 اور ارو نيرا ةارما تلا اذهلو
 هللا همحر - خيشلا دارم نأ ملعأ هللاو ودبيو ایس : ب ئفو أ یف اذك )١(

 . اًمارح هنوك عم ءارش مهلعف هللا ىمسف ءور :لاق هللا نأ -



 رشع ثلاثلا ءزجلا

 ا ا محم نا : كلذ دعب تلاقو

 :ةوسنلا تلاقو *َنِقِدَصلأ نمل

 رر
 ىلع نجسلا راتخا مالسلا هيلع فسوي نأ :اهنمو

 لعف امإ - نيرمأ نيب يلتبا اذإ دبعلل يغبني اذكهف «ةيصعملا

 ىلع ةيويندلا ةبوقعلا راتخي نأ - ةيويند ةبوقع امإو «ةيصعم
 .ةرخآلاو ايندلا ىف ةديدشلا ةبوقعلل بجوملا بنذلا ةعقاوم

 رفكلا يف دوعي نأ ديلا هركي نأ «ناميالا تامالع نم اذهلو

 .رانلا يف ىقلي نأ هركي امك «هنم هللا هذقنأ نأ دعب

 هامحب يمتحيو «هللا ىلإ ءىجتلي نأ دبعلل يغبني هنأ : اهنمو

 لوقل ءهتوقو هلوح نم ًاربتيو «ةيصعملا بابسأ دوجو دنع

 کا نإ ُبَصَأ َنْهَدك ْنَع فرس اللول :مالسلا هيلع فسوي

 . ياهل ني
 ءريخلا ىلإ امهبحاص ناوعدي لقعلاو ملعلا نأ :اهنمو

 ىوه ةقفاوم ىلإ هبحاص وعدي لهجلا نأو ءرشلا نع هنايهنيو
 .هبحاصل اًراض ةيصعم ناك نإو «سفنلا

 هيلعف ءءاخرلا ىف هلل ةيدوبع دبعلا ىلع امك هنأ :اهنمو

 ىلإ وعدي لزي مل مالسلا هيلع ؛فسوي# ف «ةدشلا يف هل ةيدوبع
 ىلإ نييتفلا اعدو «كلذ ىلع رمتسا نجسلا لخد املف «هللا

 امل هنأ مالسلا هيلع هتنطف نمو «كرشلا نع امهاهنو «ديحوتلا
 : هل الاقو نسحلا نظلا هيف انظ ثيح «هتوعدل ةيلباق امهيف ىأر

 ءامهايؤر امهل ربعي نأل هايتأو كينيا ّنِم تلد اّن
 ءاهزهتناف ةصرف كلذ ىأر - هدنع اهريبعتل نيفوشتم امهآرف

 حجنأ نوكيل امهايؤر ربعي نأ لبق ىلاعت هللا ىلإ امهاعدف

 نأ ءاّلوأ امهل نيبو «هبولطم لوصحل برقأو «هدوصقمل
 «ملعلاو لامكلا نم اهيف هايأر يتلا لاحلا ىلإ هلصوأ يذلا

 ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي ال نم َةلم هگرتو «هدیحوتو «هثاميإ
 داسف نيبو «لاقملاب امهاعد مث «لاحلاب امهل ءاعد اذهو

 .هيلع نهربو ديحوتلا ةقيقحو «هيلع نهربو كرشلا
 «يتفملا لئس اذإ هنأو «مهألاف مهألاب أدبي هنأ :اهنمو

 هملعي نأ هل يغبني هنأ دشأ هلاؤس ريغ يف هتجاح لئاسلا ناكو

 حصن ىلع ةمالع اذه نإف «هلاؤس بيجي نأ لبق هيلإ جاتحي ام

 امل - فسوي نإف ءهميلعتو هداشرإ نسحو «هتنطفو ملعملا

 ىلإ امهتوعد اهريبعت لبق امهل مدق - ايؤرلا نع نايتفلا هلأس
 .هل كيرش ال هدحو هللا

 نيعتسي نأ سأب ال «ةدشو هوركم يف عقو نم نأ :اهنمو

 ال اذه نأو «هلاحب رابخالا وأ «هصيلخت ىلع ةردق هل نمب

 ىرج يتلا ةيداعلا رومألا نم اذه نإف «قولخملل ىوكش نوكي
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 فسوي لاق اذهلو «ضعبب مهضعب سانلا ةناعتساب فرعلا

 . بَ دنع ٍنرْكحْدَأ» : نييتفلا نم جان هنأ نظ يذلل
 صالخالا لامعتسا ملعملا ىلع دكأتيو يغبني هنأ : اهنمو

 يف دحأ ةضواعمل ةليسو هميلعت لعجي ال نأو هميلعت يف ماتلا

 حصني ال وأ «ميلعتلا نم عنتمي ال نأو ءعفن وأ ءهاج وأ «لام
 . هيلع فسوي نإف «ملعملا هب هفلك ام لئاسلا لعفي مل اذإ «هيف

 ملف ءهبر دنع هركذي نأ نييتفلا دحأ ىصوو لاق دق مالسلا

 اولسرأ فسوي لاؤس ىلإ مهتجاح تدب املف «يسنو هركذي
 هفنعي ملف ءايؤرلا كلت نع اًيتفتسم اًلئاس هءاجو «ىتفلا كلذ

 اًمات اًياوج هلاؤس نع هباجأ لب هّرْكِذ هكرتل ءهخّبو الو ءفسوي

 .هجو لك نم
 هعفني رمأ ىلع لئاسلا لدي نأ لوؤسملل يغبني هنأ :اهنمو

 هنيد يف اهب عفتني يتلا قيرطلا ىلإ هدشريو «هلاؤسب قلعتي امم

 نإف «هداشرإ نسحو «هتنطفو هحصن لامك نم اذه نإف «هايندو

 مهلد لب «كلملا ايؤر ريبعت ىلع رصتقي مل مالسلا هيلع فسوي
 نم تابصخملا نينسلا كلت يف نوعنصي ام ىلع - كلذ عم -

 . هتيابج ةرثكو «عرزلا ةرثك
 نع ةمهتلا عفد يف يعسلا ىلع ناسنالا مالي ال هنأ : اهنمو

 عنتما امك كلذ ىلع دمحي لب ءاهل ةءاربلا بلطو «هسفن

 لاحب هتءارب مهل نيبتت ىتح نجسلا نم جورخلا نع فسوي
 . نهيديأ نعطق يتاللا ةوسنلا

 ريبعت ملعو «عرشلاو ماكحألا ملع ءملعلا ةليضف : اهنمو
 ةروصلا نم لضفأ هنأو ؛ةيبرتلاو ريبدتلا ملعو ءايؤرلا

 - فسوي نإف «فسوي لامج نسحلا ىف تغلب ولو «ةرهاظلا

 ليسوا فون نمل كارلا E حنا يجو
 لك نإف «ضرألا يف نيكمتلاو ةعفرلاو زعلا هل لصح هملع

 . هتابجومو ملعلا راثآ نم ةرخآلاو ايندلا يف ريخ

 بائي هنأو «ةيعرشلا مولعلا نم ريبعتلا ملع نأ :اهنمو
 يف لخاد يئارملا ريبعت نأو «هميلعتو هملعت ىلع ناسنإلا

 لاقو نايك وي ىا ٌرْمألا ىف :نييتفلل هلوقل «ىوتفلا
 ف اَن :فسويل ىتفلا لاقو ىر ىف نبأ :كلملا
 نم ايؤرلا ريبعت ىلع مادقالا زوجي الف «تايآلا ترمب عبس

 . ملع ريغ

 : اهنمو

 «ةحلصم كلذ يف ناك اذإ «لمع وأ ملع نم لامكلا تافص

 :فسوي لوقل «بذكلا نم ملسو «ءايرلا دبعلا هب دصقي ملو

 مذت ال كلذكو 4مي طفح نإ ضر نار لع ىلج
 هللا قوقح نم هيلع ردقي امب موقي اهيف يلوتملا ناك اذإ «ةيالولا

 نم ءهسفن يف امع ناسنإلا ربخي نأ سأب ال هنأ



 نم ةءافك مظعأ ناك اذإ ءاهبلطب سأب ال هنأو «هدابع قوقحو

 ناك وأ «[ةءافك] هيف نكي مل اذإ «مذي يذلا امنإو «هريغ
 هللا رمأ ةماقإ اهب دري مل وأ ءهنم ىلعأ وأ «هلثم هريغ اًدوجوم

 . اهل ضرعتلاو ءاهبلط نع ىهني رومألا هذهبف
 ريخب هدبع ىلع دوجي «مركلاو دوجلا : اهنمو

 «ىوقتلاو ناميالا :ناببس هل ةرخآلا ريخ نأو «ةرخآلاو ايندلا

 وعدي نأ هل يغبني دبعلا نأو ءاهكلمو ايندلا باوث نم ريخ هنأو
 لهأ تأر اذإ «نزحت اهعدي الو «هللا باوثل اهقوشيو «هسفن

 هللا باوثب اهيلسي لب ءاهيلع ةرداق ريغ يهو ءاهتاذلو ايندلا
 ربح رخال رجا :ىلاعت هلوقل ميظعلا هلضفو «يورخألا

 . نوف أوثاكو اوما نیلا

 ىلع ةعسوتلا اهب ديرأ اذإ - قازرألا ةيابج نأ :اهنمو
 مهرمأ فسوي نأل ءاهب سأب ال - مهقحلي ررض ريغ نم سانلا
 دادعتسالل تابصخملا نينسلا يف ةمعطألاو قازرألا ةيابجب

 لب «هللا ىلع لكوتلل ضقانم ريغ اذه نأو ءةبدجملا نينسلل

 هنيد يف هعفنت يتلا بابسألا لمعيو هللا ىلع دبعلا لكوتي
 ۰ ٠ .هايندو

 عساو هللا نأ

 ىتح «ضرألا نئازخ ىلوت امل فسوي ريبدت نسح :اهنمو
 نودصقي راطقألا لهأ راص ىتح ءاّدج تالغلا مهدنع ترثك

 ناك هنإ ىتحو ءاهيف اهروفوب مهملعل ءاهنم ةريملا بلطل رصم
 لك ديزي ال «لقأ وأ ةصاخلا ةجاحلا رادقم الإ دحأل ليكي ال

 . هلمحو ريعب ليك ىلع مداق

 «نيلسرملا ننس نم اهنأو «ةفايضلا ةيعورشم :اهنمو
 َليكْلا يفوأ نأ تور الا :هتوخال فسوي لوقل فيضلا ماركإو

 ل دي أنَ
 ريغ - هيلع ةلادلا نئارقلا دوجو عم - نظلا ءوس نأ : اهنمو

 نم عنتما ام دعب - هدالوأل لاق بوقعي نإف «مرحم الو عونمم

 مهل لاق مث «ةجلاعملا دشأ هوجلاع ىتح مهعم فسوي لاسرإ

 کشا مک کوس كوس لب :هلكأ بئذلا نأ اومعزو «هوتأ ام دعب
 اص لإ هلع كثما لَم :رخآلا خألا يف مهل لاقو 4أ

 ءاجو «هدنع فسوي هسبتحا امل مث ل ني ِهيِخَأ لم کتنا

 يف مهف ايت مآ کشا كَل کرس لب : مهل لاق مهيبأل هتوخإ

 بجوأ ام مهنم ىرج دقف - نيطرفم اونوكي مل نإو - ةريخألا
 . جرح الو هيلع مثإ ريغ نم «لاق ام لاق نأ مهيبأل

 نم اهريغو نيعلل ةعفادلا بابسألا لامعتسا نأ :اهنمو

 ءزئاج لب «عونمم ريغ ءاهلوزن دعب اهل ةعفارلا وأ «هراكملا
 نم اًضيأ بابسألا نإف ءردقو ءاضقب الإ ءيش عقي ال ناك نإو

 ال ىي :هينبل لاق ثيح «بوقعي رمأل ءردقلاو ءاضقلا

{Vo 

 .تبثأ ام باوصلا لعلو (ةيافك) لصألا يف )١(

 ١١١١١١١ :ناتيآلا ءفسوي ةروس ريسفت -

 عرعر مل

 . رش بأ نأ اواو راجو ياب نی اولش

 اهدصاقم ىلإ ةلصوملا ةيفخلا قرطلاب ملعلا نأو «قوقحلا

 . مرحم لعف وأ «بجاو

 نأ بحي ال رمأب «هريغ مهوي نأ دارأ نمل يغبني هنأ : اهنمو

 هل ةعناملا ةيلعفلاو ةيلوقلا ضيراعملا لمعتسي نأ «هيلع علطي

 لحر يف عاوّصلا ىقلأ ثيح فسوي لعف امك «بذكلا نم

 الإ هيف سيلو «قراس هنأ اًمهوم «هنم اهجرختسا مث « هيحنأ

 دخان نأ ِهَّلَأ داعم :كلذ دعب لاقو «هتوخال ةمهوملا ةنيرقلا

 «انعاتم قرس نم :لقي ملو دنع انعم اَمْدَجَو نم لإ
 ماع مالكب ىتأ لب «هدنع انعاتم اندجو انإ» :لقي مل كلذكو

 هنأ ماهيإ هيف امنإو ءروذحم كلذ يف سيلو «هريغلو هل حلصي

 "هيأ دنع ىقبي نأو «رضاحلا دوصقملا لصحيل قراس

 .لاحلا تنيبت ام دعب ماهيالا اذه خألا نع لاز دقو

 هملع امب الإ دهشي نأ ناسنالل زوجي ال هنأ :اهنمو

 سفنلا هيلإ نئمطتو هب قثي نم ربخ وأ «ةدهاشمب امإ «هققحتو

 . كاَمَمِلَع امي الإ آَمَدبَم امو : مهلوقل

SS 

 هنبا نيبو هنيب قيرفتلاب ىضق ثيح «مالسلا هيلع بوقعي
 كلذ هنزحيو «ةدحاو ةعاس هقارف ىلع ردقي ال يذلا «فسوي

 رصقت ال «ةليوط ةدم هنيبو هنيب قيرفتلا لصحف «نزحلا دشأ

 يدوس «ةنس ةرشع سمخ نع

 ةيظك وهف نرحل ةدملا 4 .

 هئبأ نيبو هنيب قارفلا 0 نيح ءةدش رمألا هب دادزا مث

 ويس حس و
 ترم اع تيتا

 رجألا بستحم «هللا رمأل رباص وهو اذه «فسوي قيقش ىناثلا

REAىفو هنأ كش الو هيما وشل  

 لإ نر یئ اکا اإ :هلوق كلذ يفاني الو هب دعو امب
 هيفاني يذلا امنإو ءربصلا يفانت ال هللا ىلإ ىوكشلا نإف 4 ہل

 . نيقولخملا ىلإ ىوكشلا
 هنإف ءاّرسي رسعلا عم نأو ؛بركلا عم جرفلا نأ :اهنمو

 مث «نوكي ام ىهنأ ىلإ هب دتشاو بوقعي ىلع نزحلا لاط امل
 ذئنيح هللا نذأ ءرضلا مهسمو بوقعي لآل رارطضالا لصح

 ةجاح هيلإ تاقوألا دشأ يف يقالتلا لصحف «جرفلاب

 نم ملعو ءرورسلا لصحو ءرجألا كلذب متف ءاًرارطضاو
 رسيلاو رسعلاو «ءاخرلاو ةدشلاب هءايلوأ يلتبي هللا نأ كلذ

 هللاو دارملا لعل (؟)
 . (هوخأ هدنع ىقبي نأو) : ملعأ



 مهنيقيو مهناميإ - كلذب - دادزيو ءمهركشو مهربص نحتميل
 . مهنافرعو

 نم هيف وه امو ءدجي امب ناسنالا رابخإ زاوج :اهنمو

 ةوخإ نأل .ءطخستلا هجو ريغ ىلع ءامهوحنو رقف وأ ضرم

 مهيلع ركني ملو 4رس اهو اَنَّسَم رمل ايات : اولاق فسوي

 سو

 ايندلا يف ريخ لك نأو ءربصلاو ىوقتلا ةليضف :اهنمو
 نسحأ امهلهأ ةبقاع نأو ءريصلاو ىوقتلا راثآ نمف ةرخآلاو

 َريِصضَيَو نسي نم هَ ام ھا جرت م َدَقإ» :هلوقل «بقاوعلا

 0 ميم ال َهَّلَأ تف

 رقفو ةدش دعب ةمعنب هيلع هللا معنأ نمل يغبني هنأ : اهنمو

 اًركاذ لازي ال نأو ءهيلع هللا ةمعنب فرتعي نأ «لاح ءوسو

 فسوي لوقل ءاهركذ املك اًركش كلذل ثدحيل «ىلوألا هلاح

 نم مكي هجو نجلا نم نسخا د ج َنَسْحَأ دقو :مالسلا هيلع
 . ودل

 كلت يف هلقن ثيح ءفسويي ميظعلا هللا فطل : اهنمو

 ىلإ اهب هلصويل «نحملاو دئادشلا هيلإ لصوأو «لاوحألا

 .تاجردلا عيقرو تاياغلا ىلعأ

 تيبثت يف اًمئاد هللا ىلإ قلمتي :اهنمو

 نسح هللا لأسيو «كلذل ةبجوملا بابسألا لمعيو ءهناميإ

 و ةالصلا هيلع فسوي لوقل ةمعنلا مامتو «ةمتاخلا
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 َرِطاَف ِثيِداَمَألآ لوا نم نَتْمْلَعَو ِكلمْلا نم

ê 

 تي نأ دبعلل يخبني هنأ :

2 

 م نتا دق رل

 E ةرخآلاو ايدل يف و تأ ٍضَرَأْلاَو توسل
 1 . 4 ِدِلَِّصلأب

 «ةكرابملا ةصقلا هذه يف ربعلاو دئاوفلا نم هللا رسي ب ام اًدهف

 . كلذ ريغ ركفتملا ريدتملل رهظي نأ دب الو

 . ميرك داوج هنإ .اللبقتم المعو اًعفان اًملع ىلاعت هلأسنق

 ةالصلا مهيلع هتوخإو هيبأو فسوي ةروس ريسفت مت
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «مالسلاو

 دعرلا ةروس ريسفت

 ةيكم : ليقو «ةيندم يهو

 ّقَحْلا كبَر ا َلِرأ َىِدَلاَو بتكلا ْتَنِلَ ك لا )١( ل م ا
 تايآ وه نآرقلا اذه نأ ىلاعت ربخي وثوب ال سالا رکا َّنكَلَو

 117 0بلس ببي ا
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 ١-٤ : تايآلا .دعرلا ةروس ريسفت

 33ل ي

 2 ا ناش ا

 كِتِلِإ
 م -

 ب EE ا را

 ا اکر
 رر ےہ د ھر توا ا ردع رو ی ےن ارس

 کر مقلاوسمشلارخس .وشرعلارعیوتسا ا
 7 و ر مو س وک در ال

 EEE یس لجل ی رک

 یر اهِفْلَعَجَو ص رال دم ىلا اهو دقو نر
 حرم مجم

 | للا ی شيفا ناهن تالف

 ١ ضال َو 4 دوركم وقل تل كد فد راَل
 60 Bor م ا سس كيش

 ناو ليو عر عدزو ب وِبَسَعَأْنَم تانجو تارولجتم

 ١ ٍضَحْبْلَع اصعب لقول دو وامي لتس ناور

 © تذيع رولت تيل تلد فرخي
 1 34 2 2 و ل سب حاس

 ياخ ىلا ايرث 9 ا لفعل قدرت

 ألا كيوم

 @ دیک رشا ب 2200
 نيدلا لوصأ نم دابعلا هيلإ جاتحي ام لك ىلع ةلادلا باتكلا

 «نيبملا قحلا وه هبر نم لوسرلا ىلإ لزنأ يذلا نأو «هعورفو
 ةلدألاب ةديؤم «لدع هيهاونو هرماوأو ءقدص هرابخأ نأل

 لهأ نم ناك «هملع ىلعو هيلع لبقأ نمف «ةعطاقلا نيهاربلاو
 .هللا بحأ امب لمعلا «مهملع مهل بجوي يذلا قحلاب ملعلا

 امإ «نآرقلا اذهب تيوب ال سالا رڪ لو
 ءاّملظو اًدانع امإو «هب مامتها مدعو «هنع اًضارعإو اًلهج

 بجوملا ببسلا مدعل ءهب نيعفتنم ريغ سانلا رثكأ كلذلف

 لع وتس 0 ا مع رغب نَوَ ق ىيا ا = 7

 رنا ليدي. یکم ىَمَسم لال یر ّک ٌرَمَعْلاَو لا ركوب ىلا
 lll ر ھر

 لفخو رال ّدَم یا وهو م نونو ES اقلب ملل تيا لقب

 لا ىب نينا نجد اف لج ت ترا لک نمو ارنا يور ایف
 وک ر و

 تارولجتم ٌمَطَق ٍضَرَدل يو © نوک وقل تيل كلذ يف َّنِإ الآ

fعع ل دع م م طع سس ل  
 رو وامي قي نوت دو وص لت عنو تع نم تنجو

 دس صو ل نادك
 رر تي تليد يف ل لكلا يف ضب نع اسب لصق

 ةمظعلاو «رييدتلاو قلخلاب هدارفنا نع ىلاعت ربخي *ِترُلِقَحَي
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 رشع ثلاثلا ءزجلا

 ةدابعلا يغبنت ال يذلا «دوبعملا هدحو هنأ ىلع لادلا ناطلسلاو

 اهعاستاو اهمظع ىلع توس حن ییا هَ هلل :لاقف هل الإ

 نم دمع اهل سيل : يأ 4ر مع ريق ةميظعلا هتردقب

 قلخ ام دعب مث 49 اهومتيأرل دمع اهل ناك ول هنإف ءاهتحت

 وه يذلا ميظعلا « ٍشّرمْلا لع ئوتْسأا## ضرألاو تاوامسلا

 . هلامك بسانيو هلالجب قيلي ءاوتسا «تاقولخملا ىلعأ

 مهيشاوم حلاصمو دابعلا حلاصمل «(ٌرمَتْلاَو سلا رسول

 زيزعلا ريبدتب )ىر رمقلاو سمشلا نم 4ک «مهرامثو

 ىتح «نايني الو نارتفي ال .مظتنم ريسب )یش لجلال ميلعلا
 ىلإ مهلقنو «ملاعلا اذه هللا نط وهو ىمسملا لجألا ءيجي
 هللا يوطي كلذ دنعف ءرارقلا راد يه يتلا ةرخآلا رادلا

 سمشلا روكتف ءاهلدبيو ضرألا ريغيو ءاهلدبيو تاوامسلا
 امهدبع نم ىريل ءرانلا يف نايقليف ءامهنيب عمجيو «رمقلاو
 ملعيلو ءةرسحلا دشأ كلذب رسحتيف ؟ةدابعلل لهأ ريغ امهنأ

 .نيبذاك اوناك مهنأ اورفك نيذلا

 قلخلا نيب عمج اذه تيا لص مالا رَبي :هلوقو
 ربدي «كلملا ريرس ىلع ميظعلا هللا ىوتسا دق :يأ «رمألاو

 ينغيو «قزريو قلخيف ءيلفسلاو يولعلا ملاعلا يف رومألا

 ضفخيو «لذيو زعيو «نيرخآ عضيو اًماوقأ عفريو ءرقفيو

 يف رادقألا ذفنيو «تابركلا جرفيو «تارثعلا ليقيو «عفريو

 هتكئالم لسريو «هملق اهب ىرجو «هملع اهب قبس يتلا اهتاقوأ
 .هرييدت ىلع مهلعج ام ريبدتل «ماركلا

 دابعلا هيلإ جاتحي ام نيبيو ءهلسر ىلع ةيهلالا بتكلا لزنيو
 ليصفتلا ةياغ اهلصفيو ءيهاونلاو رماوألاو «عئارشلا نم

 جرخأ ام ببسب 4(ْمُكَلَلا# ءاهزييمتو اهحاضيإو ءاهنايبب
 4نو مكَيَر اقلب ةينآرقلا تايآلاو «ةيقفألا تايآلا نم مكل

 نيقيلا لوصح بابسأ نم «اهحوضوو اهتايبو ةلدألا ةرثك نإف
 ءرابكلا دئاقعلا يف اًصوصخ «ةيهلالا رومألا عيمج يف

 .روبقلا نم جارخالاو روشنلاو ثعبلاك

 قلخلا قلخي ال ميكح ىلاعت هللا نأ ملع دقف ءاّضيأو

 هبتك لزنأو ءهلسر لسرأ هنأ امكف ءائبع مهكرتي الو ءىّدس
 مهيف لحي راد ىلإ مهلقني نأ دب الف «مهيهنو دابعلا رمأل

 يزاجيو ءءازجلا نسحأب نينسحملا يزاجيف «هؤازج
 . مهتءاسإب نيئيسملا

 ءاهعسوو ءدابعلل اهقلخ : يأ سأل َّدَم ىلا وهو

 ام مهحلاصم نم اهيف عدوأو ءدابعلل اهدهمو ءاهيف كرابو

 ديمت الئل ءاّماظع اًلابج .:يأ 4«َىِسَوَر ابف َلَعَجَو# عدوأ
 ءءام رايت ىلع اهنأل ءاهلهأب تدامل لابجلا الو هنإف « قلخلاب

VV ۳- ه :ةبآلا «دعرلا ةروس ريسفت 

 هللا اهلعج يتلا يساورلا لابجلاب الإ رارقتسا الو اهل توبث ال
 . اهل اًداتوأ

 مهمئاهبو نييمدآلا يقست هنأ اهيف لعج «و»
 اًريخ رامثلاو عورزلاو راجشألا نم اهب جرخأف «مهٹورحو

 : يأ 4ٍ نبود امف ٌلَعَج تَرَ لک نموا : لاق اذهلو ءاّريثك
 . دابعلا هيلإ جاتحي امم نيفنص

 ىلإ ناويح لك نكسيف «قافآلا ملظتف 4لا ليل یشن
 اذإ مث ءراهنلا يف بصنلاو بعتلا نم نوحيرتسيو «هاوأم

 نوحبصم مه اذإف «ليللا راهنلا يشغ «مونلا نم مهبرأم اوضق

 .راهنلا يف مهلامعأو مهحلاصم يف نورشتنم
lTابو ديه اوكا راهو لك کل لج  

 . تورد ڪَل يص

 ِوَرَمِلظ ةيهلالا بلاطملا ىلع تيل كلذ يف 1

 يذلا نأ ىلع ةلاد رابتعا رظن اهيف نورظنيو ءاهيف دوركم
 الو ءوه الإ هلإ ال يذلا هللا وه ءاهفرصو ءاهربدو اهقلخ
 ءميحرلا نمحرلا «ةداهشلاو بيغلا ملاع هنأو «هاوس دوبعم

 دومحملا «ءيش لك يف ميكحلا «ءيش لك ىلع رداقلا هنأو

 .ىلاعتو كرابت هب رمأو هقلخ ام ىلع
 لعج نأ «هتعنص عيدبو «هتردق لامك ىلع تايآلا نمو

 نمل راجشألا عاونأ اهيف 4ْتَنَجَو ٌتوِوَجَتُم مطق ٍضْرَأْلا فل
 اهضعب يتلا ليخنلاو «كلذ ريغو يتو عنو تع

 «ناونص ٌرْيَعَول ءدحاو لصأ يف راجشأ ةدع :يأ 4ڈ
 ريو ومب نسل عيمجلاو ي ىف ةرجش لك ناك ناب

 ءائول اا يف ٍضَعْب لع اَبَصْعَب ُلَضَفْبَو# ةدحاو هضرأو

 بشعلاو لكلا تبنت «ةبيط ضرأ هذهف ؛ةذلو ءاًعفنو ءاّمعطو

 تبنت ال ءاهقصالت ضرأ هذهو «عورزلاو راجشألاو ءريثكلا

 «ًالكلا تبنت الو «ءاملا كسمت هذهو ءءام كسمت الو ءألك

 ةرمثلا هذهو «ءألكلا تبنت الو «راجشألاو عورزلا تبنت هذهو

 . كلذ نيب هذهو «ةرم هذهو .ةولح

 زيزعلا ريدقت كلذ مأ ؟اهتعيبطو اهتاذ يف عونتلا اذه لهف

 . ؟ميحرلا

 لوقع مهل موقل : يأ تولع مومل بيَ تلل يف إل
 نع نولقعيو مهدشري ام ىلإ مهدوقتو «مهعفني ام ىلإ مهيدهت
 لهأو «ضارعإلا لهأ امأو «هيهاونو هرماوأو هاياصو هللا

 ال ‹«نوددرتی يفو «نوهمعي مهتاملظ يف مهف ةدالبلا

 5 EE دنت تت چھ

 لأ كيلوا + م رک ا کیو



 5-١١ :تايآلا دعرلا ةروس ريسفت ١8- لل 4 رشع ثلاثلا ءزجلا

 ه مَنِ ایج بوثذلا رفع لآ نإ هلآ ةر نم أوُطَمْقَن ال ْمهِسُفَنَأ نإو# :هلوق ىنعم نأ لمتحي ودل اف اف مه الا نصا ہو رد اص اع مر وے روم ر ۴ دوه ور چ ر4

 .« ميتا ُروُفَعْلا - بجعلا نإف ءهديحوت ةلدأ ةرثكو ىلاعت هللا ةمظع نم بج

 ا : مهلوقو «ثعبلاب مهبيذكتو «نيبذكملا راكنإ - اذه عم

 عانتمالا ةياغ يف ديعب اذه : يأ ريد لح ىَبل ال ايرث اک
 نم - مهنإف «مهديعي هللا نأ ءاّيارت اوناك ام دعب مهنأ «مهمعزب

 .قولخملا ةردقب قلاخلا ةردق اوساق - مهلهج

 عنتمم هنأ اونظ «قولخملا ةردق يف اًعنتمم اذه اوأر املف

 اونوكي ملو «ةرم لوأ مهقلخ هللا نأ اوسنو «قلاخلا ةردق ىلع

 مهبيذكتو مهلوق نم بجعت نإو :هانعم نأ لمتحيو

 «تايالا هل حضوت يذلا نإف .بئاجعلا نم كلذ نإف «ثعبلل

 كشلا لبقي ال ام ثعبلا ىلع ةعطاقلا ةلدألا نم ىريو

 . بئاجعلا نم هلوق نإف كلذ ركني مث «بيرلاو

 *« مي اوُرَمَك تسبّدلا» ىلع برغتسي ال كلذ نكلو
 كلور اهالجأو ءايشألا رهظأ يهو «هتينادحو اودحجو

 ىلإ اوُعُد ثيح 4 ٌمِهقاَنَعَأ ف ىدهلا نم مهل ةعناملا 4ُلَكَْأْل

 تبلقف ءاودتهي ملف ىدهلا مهيلع ضرعو ءاونمؤي ملف ناميالا

 «ةرم لوأ هب اونمؤي مل مهنأ ىلع ةبوقع « مهتدئفأو مهيولق
 اهنم نوجرخي ال 4ترُدِإَح ایف مه اَلا ُبَحْسأ کھو
 . اًدبأ

 دهل نم فَلَح ْدَكَو ٍةَمَسَحْلأ لف َةَنَئلَأِب كلج (1)
 ُديِدَشَل كلير َّنِإَو ٌمهمأُظ لع سا قَوِفْعَم وذا كير َّنِإَو ثالتمْل

 نيكرشملا «هلوسرل نيبذكملا لهج نع ىلاعت ربخي باقل
 ملف ةلدألا مهيلع تميقأو. ءاوظعتي ملف اوظعو نيذلا «هب

 [هللا] ملحب اولدتساو «راكنالاب اورهاج لب ءاهل اوداقني

 ىلع مهنأ «مهبونذب مهتلجاعم مدعو «مهنع راهقلا دحاولا
 :مهلئاق لوقيو «باذعلاب لوسرلا نولجعتسي اولعجو «قح
 راح ج اتع رمق دنع ْنِم ََّحْلَأ وه اده تناك نإ ره

 .4 ري ٍباَدَعي اًنِيَمأ وا كسل نم

 عئاقو : يأ تملا مهلت نم تلح د هنأ لاحلا #و#

 مهلاح يف نوركفتي الفأ «نيبذكملا ممألا يف همايأو هللا

 : يأ «ٌرهِلظ ىلع سانا ةَرِْمَم وذل کبر َّنِإَو# مهلهج نوكرتيو

 ءدابعلا ىلإ الزان هوفعو هربو هناسحإو «مهيلإ هريخ لازيال
 . اًدعاص هيلإ مهنايصعو ,"”ههرش لازي ال مهو

 هريخ مهمرخي الف نومرجيو «هباب ىلإ مهوعديف هنوصعي
 نيباوتلا بحي هنأل «مهبيبح وهف هيلإ اوبات نإف «هناسحإو

 ف اوبوتي مل نإو «نيرهطتملا بحيو
 )١( مهكرش :ب يف .

 ىلع اًرصم لزي مل نم ىلع بالا ُديِدَسَل تبر لول
 زيزعلا ىلإ ءاجتلالاو رافغتسالاو ةبوتلا ىبأ دق «بونذلا

 هذخأ نإف «مئارجلا لهأب هتابوقع نم دابعلا رذحيلف «رافغلا

 .ديدش ميلأ

 تأ آَمَنِإ وبر نم هيَ هع رنا الل أورَتَك نبل ا وشب (۷)

 تايآلا نم كيلع رافكلا حرتقيو : : يأ 4اه رر ٌلُكِلَو ذم

 وبر نم هيا هَ نأ لرل :نولوقيو اهنونيعي يلا
 نا اک و لا انه رار
 وه هللاو ءءيش رمألا نم هل سيل ءرذنم هنأ لاحلاو «لوسرلا

 . تايآلا لزني يذلا

 «بابلآلا يلوأ ىلع ىفخت ال يتلا تانيبلا ةلدألاب هديأ دقو

 هملظ نم - يذلا رفاكلا امأو «قحلا هدصق نم يدتهي اهبو

 بذكو لطاب هنم حارتقا اذهف «تايالا هللا ىلع حرتقي - هلهجو

0 

(Y) 
 ءارتفاو

 مل هنأل ءدقني ملو نمؤي مل «تناك ةيآ ّيأ هتءاج ول هنإف

 ىوهل كلذ امنإو «هتحص ىلع هلدي ام مدعل «ناميالا نم عنتمي

 ىلإ مهوعدي عاد :يأ رام رق رو هتوهش عابتاو ءهسفن

 ام نيهاربلاو ةلدألا نم مهعمو «مهعابتأو لسرلا نم ىدهلا

 و ا

E ۸)ماكيألا شين امو نأ لڪ لین ا  

 دش بيلا ع ٠ رايي مدع ئ ڪو هارب اٿو
 سوء E E اوس ه ٍلاَمَسمْلا ريبكلا

SS 
 ام ارب یک موق م ريع ال هَ کی هَل

 ا 0 موس موق هلآ دارأ الو ميشا

 لك تلا تال ةسو هل عع لا هش

 مدآ ينب نم نا لڪ ڻي اٿ هلا :لاقف ءيش

 نأ امإ ءاهيف امم صقنت : يأ اسا ليف 9 مم و
 ماحرألا ا اًمَر# لحمضي وأ لءاضتي وأ «لمحلا كلهي

 مدقتي ال 4ٍراَدَتِمي هن ءس ڪو اهيف يتلا ةنجألا ربكتو
 ا ا ی الو: ريغاقي لاو هيلع
 .هملعو

 هئامسأو هتاذ يف 4ُريبَكحْلا ٍَةَدْبَّتلآَو بيلا مَع هنإف

 .هرهقو هردقو هتاذب «هقلخ عيمج ىلع «ِلاَمَتمْلا# هتافصو

 .هارتفاو :أ يفو «ب يف اذك (؟)



 رشع ثلاثلا ءزجلا

 . هرصبو «هعمسو هملع يف 4ک اوس

 42 ور رو و
 :يأ للا فحم وه نو دوي رج نسو لوقلأ رسا نم

 يف هبرس لخاد : يأ 4ٍراَبلأِب راسو هيف يفخ ناكمب رقتسم
 وأ «هتيب فوج امإ «ناسنالا هيف يفتخي ام وه برسلاو .«راهنلا
 .كلذ وحن وأ «ةراغم وأ ءراغ

 يف نوبقاعتي «ةكئالملا نم «ٌتبيَعُمط ناسنالل : يأ 4
 .راهنلاو ليللا

 زب هيا اقول ةياارلاس ورق نزاع عاج
 «هلامعأ هيلع نوظفحيو ءءوسب هديري نم لك نم هحورو هندب

 دق هللاف ءهب طيحم هللا ملع نأ امكف ءاّمئاد هل نومزالم مهو

 مهلاوحأ ىفخت ال ثيحب «دابعلا ىلع ةظفحلا ءالؤه لسرأ

 4 روق ام ديمي ال هلأ ت ءيش اهنم ىسني الو «مهلامعأ الو
 * مشب ام اري ىح شيعلا دغرو «ناسحإلاو ةمعنلا نم

 «ةيصعملا ىلإ ةعاطلا نمو ءرفكلا ىلإ ناميالا نم اولقتني نأب

 كلذ دنع هللا مهبلسيف ءاهب رطبلا ىلإ هللا معن ركش نم وأ

 . اهايإ
 اولقتناف «ةيصعملا نم مهسفنأب ام دابعلا ريغ اذإ كلذكو

 ريخلا ىلإ ءاقشلا نم هيف اوناك ام مهيلع هللا رّيَع هللا ةعاط ىلإ

 : يأ ا٤س موق هَ دار اول ءةمحرلاو ةطبغلاو رورسلاو

 . مهيف ذفنت نأ دب ال هتدارإ نإف «هنوهركي اًرمأو «ةدشو اًباذع

 نم ره امو هنم مهعنمي دحأ الو ر رم ال هنإ ف
 عفديو «بوبحملا مهل بلجيف ءمهرومأ ىلوتي لاو ني هنود

 ةيشخ «هللا هركي ام ىلع ةماقالا نم اورذحيلف ءهوركملا مهنع
 . نيمرجملا موقلا نع دري ال ام باقعلا نم مهب لحي نأ

 شنو اًضمَطَو انو تول مڪر ىلا وها )۳۷
0 

 ءهيقيح ْنِع ةكيلملاو ودم ُدَعَيلا مسو © َلاَقْنْلا تباحّتلأ
 يضع“ دي رو ہو وا ےک وب سل سے اک

 وهو هلا ىف تولي مهو ء e تی را لسو
 ےک و

 ارح لا مڪر ىلا رهط :ىلاعت لوقي لاَ ُديِدَس
 ررضلا عاون دأو «مدهلاو قعاوصلا هنم فاخي : يأ ياَكَمَط او

 شنو 3 هعفنو هريخ يف عمطيو «اهوحنو رامثلا ضعب 0

 .دالبلاو دابعلا عفن هب يذلا ريزغلا رطملاب 4َلاَقْيلا تباَحَتلأ

 نم عمسي يذلا توصلا وهو 4 ورم دَعَا ٌحيَضَول
 هدذمحب حبسم «هيرل عضاخ وهف 0 ا باحسلا

 نيفئاخ «مهبرل اًعشخ : يأ 4 هيف رخ نم ٌةَكِيَلَمْلا# حبست 4ول

 نم جرخت يتلا رانلا هذه يهو أ َقِعاوَّصلأ لسو هتوطس نم

 هءاش ام بسحب .هدابع نم اس نماحهي 2 یف # باحسلا

 ديري الف «ةوقلاو لوحلا ديدش : يأ لاَّ ٌديِدَس وهو هدارأو

 . براه هتوفي الو «ءيش هيلع ىصاعتي الو «هلعف الإ اًئيش

 ١7-١5 :تايآلا .دعرلا ةروس ريسفت -۳ ۹
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 نم تلح دقو ةد حلا لف ةسل اي كتولجعحسو
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 يعل رع راد فو هد لڪ واما امو

 A اوس کک تملا ريبكحلا ِةَدَْمَّشلَاَو
 وو رر رر دے

e 
 و ا حاسم م را ا

 e صام اوج
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 انهي بي َقعوصلأْل ربو وفم يخ
 9€ ِلاَ دید وهو 2-5 2و م مرور 91

 بحسلاو راطمألا دابعلل قوسي يذلا ءهدحو وه ناك اذإف

 هل عضختو «رومألا ربدي يذلا وهو «مهقازرأ ةدام اهيف يتلا

 وهو «دابعلا جعزتو ءاهنم فاخي يتلا ماظعلا تاقولخملا

 هل كيرش الو هدحو دبعي نأ قحتسي يذلا وهف - ةوقلا ديدش

 :لاق اذهلو

 موج مهل وجسم ال ءوتود ني نودي بلاو لل هوم خل )١4(

 ف الإ تكلا هم امو ویب وه امو 6 يل هلملأ کل لإ هتک طك لِ

 كيرش ال هدحو هتدابع يهو 4 يل ةوعد۴ هدحو هلل : يأ لس

 ره يآ يلا هل لالا ءاعدو ةةدايعلا ءاطد ضالخإو هل
 ءءاجرلاو فوخلاو ءءاعدلا هل فرصي نأ ىخبني يذلا

 الا يه هتيهرلا نآل «ةباثالاو ءةبهرلاو «ةيغرلاو «بحلاو
 «ناثوألا نم ورد ني رعي يلو ءةلطاب هريغ ةيهولأو
 .هلل ءاكرش اهولعج يتلا دادنألاو

 ليلق ءيشب ءاهدبعيو اهوعدي نمل : يأ رمل نِ الل
 0 «ةرخآلا رومأ نم الو ءايندلا رومأ نم ال «ريثك الو
 طسبب % ليل ءهدعبل هافك هلانت ال يذلا آمل لإ يمك طك

 وا هشطع ةدش نمو «ناشطع هنإف ءَ ءاملا ىلإ هيفك



 رشع ثلاثلا ءزجلا

 هيلإ لصي الف «هيلإ اهلوصو عنتمملا ءاملا ىلإ اهطسبيو هديب
 مهل نوبيجتسي ال ءةهلآ هعم نوعدي نيذلا رافكلا كلذك

 مهنأل «ةجاح مهيلإ تاقوألا دشأ يف مهنوعفني الو ءيشب

 يف ةرذ لاقثم نوكلمي ال «ءارقف مهوعد نم نأ امك «ءارقف

 مهنم هل امو ءكرش نم امهيف مهل امو «ءامسلا يف الو ضرألا

 . ريهظ نم
 نود نم نوعدي ام نالطبل لَكَ يف الإ فكل مد او

 نالطبب لطبت ةليسولا نأل «مهؤاعدو مهتادابع تلطبف «هللا

 تناك «نيبملا قحلا كلملا وه ىلاعت هللا ناك املو ءاهتياغ

 .ةرخآلاو ايندلا يف اهبحاصل عفنلا ةلصتم اًمح هتدابع
 ءاملا ىلإ هيفك طسبي يذلاب هللا ريغل نيرفاكلا ءاعد هيبشتو

 امكف «لاحم رمأب هيبشت كلذ نإف ؛ةلثمألا نسحأ نم هاف غلبيل

 نم لاحملا ىلع قيلعتلاو «لاحم هب هبشملاف ءلاحم اذه نأ

 تيدا نإ : ىلاعت لاق امك «ءيشلا يفن يف نوكي ام غلبأ

 منَ ل اع اوربكَتْسَو اني أوَدَك
 ا ساو للا حب نع

 مط امو اَعْوط ضرألاو توسل يف نم ُدِجْس يو (15)
 تاوامسلا هيلع توتحا ام عيمج يأ 48 ِلاَآْلاَو ردع

 4اهّرَكحَو اًعْوْط» هل دجست ءاهبرل ةعضاخ اهلك ضرألاو

 «نينمؤملاك اًرايتخا عوضخلاو دوجسلاب يتأي نمل عوطلاف

 يف هبذكت هترطفو هلاحو «هبر ةدابع نع ربكتسي نمل هركلاو
 لالظ هل دجسيو :يأ كِلَمَآلاَو رلي مهللظو# .كلذ
 بسحب ءيش لك دوجسو هرخآو راهنلا لوأ تاقولخملا

 ال نكت ب س الا ِءْوَم ني نول :ىلاعت لاق امك «هلاح

 ءاّمركو اًعوط اهبرل دجست اهلك تاقولخملا تناك اذإف

 ءةلطاب هريغ ةيهلإو ءاّقح دومحملا دوبعملا ءاّمح هلالا وه ناك

 : هلوقي هيلع نهربو اهنالطب ركذ اذهلو

 ونوم ني مد م دم ( لق ٍضَرَْلاَو توسل بر نم لقوم )١15(

 له مآ ييو قالا تسي لَ لف ارم کو ات مما کین 1 يأ

 مع قا بتم ولك أوفلَح هكر ولر ولج ب مآ دلو تمل یو

 نيكرشملا ءالؤهل لق : يأ 4ُرّهَمْلا دولا وهو ءىش لك ق هلأ لق
 عاونأ اهل نولذبيو هللا نوبحي امك اهنوبحي «اّدادنأو اًناثوأ هب

 هنود نم متذختا ىتح مكلوقع تهاتفأ :تادابعلاو تابرقتلا

 . ؟كلذل لهأب اوسيلو «ةدابعلاب مهنولوتت ءءايلوأ

 وه نم ةيالو نوكرتتو اس الو اً حل كلت ال مهنإف
 يذلا «تاومأألاو ءايحألل كلاملا «تافصلاو ءامسألا لماك

 د امف ؟رضلاو عفتلاو «ريبدتلاو قلخلا هديب

 ا

 َدَّنَجْلا نولي الو يامل بوب مك حم

 هّللأ ةدابع يوتس

۱۳ =m كي ٠١-٠۷ :تايآلا ءدعرلا ةروس ريسفت 

 2 هيدا 3 ه١

 5 ل 00

 اوم ناو توكل فم بسر 9 لک فز

 تولا برس فال لالا ودخل مهو اه گو

 مشال كلما آلَ ونود مد لقال راو

e ا 
 ااه واک وفل اش ياو ا لاو تكفل

 رھ ص ر ر 5 3

 | 5 زارا قمل مَ
 2 | ررر و ر صا ر رع و کک ہر 1

 م ل ف اهر دق دید دو َتْلاَسَهُهَم و
 عر ا

 ج

 وايو م م كلك کک ا اغا رالا فدع تودو

 E را اا رص
 ع و 4 ح ع دم ےک يا ل

 0 لاغُمالا 0 3 ري كرك الا ف كبف ساتل قش

 و صر رص

 هلا او ا ترار وتحل مرا وباجحسا یدال
 و بم

 چ 8 وے اص سب

 ءوب دادس مم
 ص اس

 تيرا يج آل کک ا

 2چ دای لاو کھا
 ريصبلاو ىمعألا يوتسي ال امك ءهب نيكرشملا ةدابعو «هدحو
 . ؟رونلاو تاملظلا يوتست ال امكو

 اومعز ءءاكرش هل اولعجو «هابتشاو كش مهدنع ناك ناف

 «هلعفك اولعقو «هقلخك اوقلخ مهنأ

 : مهل لقف «ةينادحولاب هلالا درفت ىلع لادلا ناهربلاب ءسبللاو

 ءايشألا نم ءيش قلخي نأ لاحملا نم هنإف ونت نك لح ل

 اهل نأ نيعتف ءقلاخ نود نم دجوي نأ اًضيأ لاحملا نمو
 ال هنإف ءراهقلا دحاولا هنأل ءهقلخ ىف هل كيرش ال ءاّقلاخ الإ

 قولخم لك تاقولخملاف دعو لا دجوت

 ىتح «هنم ىلعأ رهاق رهاقلا كلذ قوف مث «هرهقي قولخم هقوف
 .نامزالتم ديحوتلاو رهقلاف ءراهقلا دحاولل رهقلا يهتني
 ىَعُدُي ام نأ ءرهاقلا يلقعلا ليلدلاب نيبتف کا یک

 تناك كلذبو «تاقولخملا قلخ نم ءيش هل سيل هللا نود نم

 هابتشالا اذه مهنع ُلِزَأَ

 . ةلطاب هتدابع

 ُلِيَلَأ لَا اَهِردَِب ٌةَيِدرَأ تلا هام اسلا ىم رنا (10)

 فلک من بر عم وأ ةي لعب را يف هڪ تودو امو ايبا ابر



 ١8-١4 :تايآلا ءدعرلا ةروس ريسفت -۳ ۸1 رشع ثلاثلا ءزحلا

 ایوب :اولاقو «مهيلع رطسو «كلذ بتك دق هدابع قوقحو سالا كَ ام انو امم هذ ديلا انام لطنباو َّنَحْلأ أ ترسي
 6 يدم وك رر

 يذلا ىدهلا ىلاعت هبش لاَ هه ُبِرْصَي كلك ضر يف کف

 هلزنأ يذلا ءاملاب «حاورألاو بولقلا ةايحل هلوسر ىلع هلزنأ
 يذلا ريثكلا ماعلا عفنلا نم ىدهلا يف ام هبشو «حابشألا ةايحل

 «يرورضلا ماعلا عفتلا نم رطملا يف امب «دابعلا هيلإ رطضي

 ليست يتلا ةيدوألاب ءاهتوافتو ىدهلل ةلماحلا بولقلا هبشو

 اًملع عسي ريبك بلقك ءاّريثك ءام عسي ريبك ٍداوَف «لويسلا اهيف
 اًملع عسي ريغص بلقك «اليلق ءام ذخأي ريغص ٍداَوو «اريثك

 . اذكهو االق
 دنع «تاهبشلاو تاوهشلا نم بولقلا يف نوكي ام هبشو

 دقوي ام ولعيو «ءاملا ولعي يذلا دبزلاب ءاهيلإ قحلا لوصو

 ال اهنأو ءاهكبسو اهصيلخت داري يتلا ةيلحلا نم رانلا هيلع
 «لحمضتو بهذت ىتح «هل ةردكم ةيفاط ءاملا قوف لازت

 .ةصلاخلا ةيلحلاو يفاصلا ءاملا نم سانلا عفني ام ىقبيو

 ءاههركي بلقلا لازي ال «تاوهشلاو تاهبشلا كلذك
 ىتح «ةمزاجلا تادارالاو .ةقداصلا نيهاربلاب اهدهاجيو

 ام الإ هيف سيل « اًيفاص اًصلاخ بلقلا ىقبيو «لحمضتو بهذت

 لطابلاف «هيف ةبغرلاو «هراثيإو قحلاب ملعلا نم سانلا عفني

 كرك # : انه لاقو اوهر ناک لل نإ | قلا هقحتميو بهذي

 نم ىدهلاو لطابلا نم قحلا حضتيل 4ام الا هنآ برص

 .لالضلا

 ل ل ہیرا اوباَجَسس یل (10)
 د لال ا معمو اًسييَج ضال ف ا اک

 نم قحلا ىلاعت َنّيب امل داهل سيو م 4 امر ناسا

 ركذف «هبرل بيجتسم :نيمسق ىلع سانلا نأ ركذ «لطابلا

 وباتت نيل :لاقف هباقع ركذف ءبيجتسم ريغو «هباوث
 مهحراوجو «ناميالاو ملعلل مهبولق تداقنا :يأ مبل

 مهلف ءمهنم هديري اميف مهبرل نيقفاوم اوراصو ؛يهنلاو رمألل
 .نسحلا باوثلاو «ةنسحلا ةلاحلا : يأ 4ى

 نمو ءاهلضفأ بقانملا نمو يلا تافصلا نم مهلف

 «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام «لجآلاو لجاعلا باوثلا

 ام دعب 4 ْاُبِحَتْنَي مل تسلا رشب بلق ىلع رطخ الو
 ةنسحلا ريغ ةلاحلا مهل «قحلا مهل نيبو «لاثمألا مهل برض

 ءاهريغو ةضفو بهذ نم «اًعيَيب ِضْرَأْلا يف ام مهل تأ ول ف

 لبقت ام «ةمايقلا موي باذع نم ءو ْأَوَدَنْكَل ُمَعَم ممول
 !؟كلذ مهل ىّنأو «مهنم

 ىلع يتأي يذلا باسحلا وهو اسيل ءس مه كيال
 هللا قوقح نم هوعيض امو ءىس لمع نم هوفلسأ ام لك

 أ ر سرع نَا هَل ر ص ا یا و ~~ 5 1 5 2

 ام ْأوُدَجَوَو اهلَصحَأ الإ ريك الو ةَررِعَص راعي ال بلا اده لام

SAS E E 
 ةعماجلا نهج ا وام ءىيسلا باسحلا اذه دعب #و#

 «ديدشلا عوجلا نم «باذع لكل  eرانلاو

 هللا هركذ ام عيمجو «عيرضلاو «ريرهمزلاو «موقزلاو «ةيماحلا

 نكسملاو رقملا :يأ «ُدَهْلأ شيول باذعلا فانصأ نم

 ) )51-19سنا ره نك نك ( كيب نم کل لا انآ لعب سفال

  05 5قتيل نوصي الو هلآ دف فم نبل ه بألا | أ وأ 0

 وس نوفا مير توتو لصوي نأ ءوي هلا َرْمأ آم نوصي نا
 مم وقفنا داسا ماقا م میر ِهَجَو ميا اوُيَص ناو ه باس

 3 ا مرت د
 + مَ کوا هيلا ةا ت کور دیو يلو ی هَ ل ٍراَدلأ ىقع 3

 ةكيتملاو م 2 م مهلا ني ملص نمو توتي ن كنج
 «ر ادا مَع مَ بص ا اکیا ماس © یاب لک نی میل عَ
 ا مهدض نيبو لمعلاو ملعلا لهأ نيب اًقرفم ىلاعت لوقي

 َرْه نك # هب لمعو كلذ مهفف لأ كبَر ني كيل لأ اأ دلعي

eS EE0  
 يأ ءركفتيو ركذتي نأ دبعلاب قيقحف «ضرألاو ءامسلا
 كلسيو ءاهقيرط رثؤيف ءالآم ريخو ءالاح نسحأ نيقيرفلا
 .هرضيو هعفني ام ركذتي دحأ لك ام نكلو ءاهقيرف فلخ

 ءارآلاو «ةنيزرلا لوقعلا ولوأ :يأ بألا | اور كني ا

 نع تلأس ناف «مدآ ينب ةوفصو «ملاعلا بن مه نيذلا ةلماكلا

 : هلوقب مهل هللا فصو نم نسحأ دجت الف «مهفصو

  مهدهاع يذلاو .مهيلإ هدهع يذلا نأ دهي نوب ينال
 اهقح اهتيفوت اهب ءافولاف «ةرفوم ةلماك هقوقحب مايقلا نم هيلع
 مهنأ اهب ءافولا مامت نم «و# ءاهيف حصنلاو ءاهل ميمتتلا نم

 لخدف « هللا هيلع اودهاع يذلا دهعلا : يأ :(َّقَنِسْلأ َنوُصَقَني الل

 يتلا روذنلاو ُناَمْيَألاو .دوهعلاو قيثاوملا عيمج كلذ يف

 مهل نيذلا بابلألا يلوأ نم دبعلا نوكي الف ءدابعلا اهدقعي

 . اهسخبو اهضقن مدعو «ةلماك اهئادأب الإ «ميظعلا اوثلا

 ام لك يف ماع اذهو لسو نأ.-وي هَ رم آم نواصي لاول
 «هلوسر ةبحمو هتبحمو «هلوسربو هب ناميالا نم «هلصوب هللا رمأ

 نولصيو «هلوسر ةعاطلو هل كيرش ال هدحو هتدابعل دايقنالاو

 .مهقوقع مدعو «لعفلاو لوقلاب مهربي «مهتاهمأو مهءابآ

 ءالعفو اًلوق مهيلإ ناسحإلاب «ماحرألاو براقألا نولصيو
 ءادأب «كيلامملاو باحصألاو جاوزألا نيبو مهنيب ام نولصيو

 . ةيويندلاو ةينيدلا قوقحلا نم ءارفوم الماك مهقح



 رشع ثلاثلا ءزجلا

 «لصوي نأ هب هللا رمأ ام الصاو دبعلا لعجي يذلا ببسلاو

 توتو :لاق اذهلو «باسحلا موي فوخو هللا ةيشخ

 هيلع مودقلا نمو «هنم مهفوخ مهعنميف «هنوفاخي : يأ ر

 يف اورصقي وأ « هللا يصاعم ىلع اوأرجتي نأ «باسحلا موي

 . باوثلل ًءاجرو «باقعلا نم افوخ «هب هللا رمأ امم ءيش

 تايهنملا نعو «لاثتمالاب تارومأملا ىلع «اَوريَص نول

 مدعب ةملؤملا هللا رادقأ ىلعو ءاهنم دعبلاو اهنع فافكتالاب

 . اهطخست

 ال ر وَ اعا ربصلا كلذ نوكي نأ طرشب 2

 ربصلا اذه نإف «ةدسافلا ضارغألاو دصاقملا نم كلذ ريغل

 ءاجرو «هبر ةاضرمل اًبلط .هسفن دبعلا هب سبحي يذلا عفانلا

 صئاصخ نم يذلا ربصلا وهو «هباوثب ةوظحلاو ءهنم برقلل
 ءدلجتلا هتياغ يذلا كرتشملا ربصلا امأو «ناميإالا لهأ

 نمؤملاو ءرجافلاو ربلا نم ردصي اذهف ءرخفلا هاهتنمو

 . ةقيقحلا ىلع حودمملا وه سيلف ء«رفاكلاو

 ءاهتالمكمو ءاهطورشو «اهناكرأب 0 اوماقاو

 كلذ يف لخد 4 ةَيناكََو ا مهتر اّن أوق ًاوققتأو# < اًنطابو اًرهاظ

 تاقفنلاو «تارافكلاو تاوكزلاك ءةبجاولا تاقفنلا

 ارس ءةقفنلا ىلإ ةجاحلا تعد ثيح نوقفني مهنأو «ةبحتسملا

 لوقب مهيلإ ءاسأ نم : يأ هت تساي توُءرَدَيو# «ةينالعو

 .هيلإ ناسحالاب هولباق لب «هلعفب هولباقي مل «لعف وأ

 نم نولصيو «مهملظ نمع نوفعيو «مهمرح نم نوطعيف
 نولباقي اوناك اذإو ءمهيلإ ءاسأ نم ىلإ نونسحيو « مهعطق

 !؟ءيسملا ريغب كنظ امف «ناسحإلاب ءيسملا

 مهبقانمو ءةليلجلا مهتافص تفصو نيذلا 4کي

 : يأ ندع ُتَّنَج 8 :هلوقب اهرسف راد َىَقُع مهل ةليمجلا
 نوري ال مهنأل ءاَلَوِح اهنع نوغبي الو ءاهنع نولوزي ال ةماقإ
 يهتنت يذلا رورسلاو ميعنلا نم هيلع تلمتشا امل ةياغ اهقوف
 . تاياغلاو بلاطملا هيلإ

 نم َممَلَص نمو اويل مهنأ «مهنيعأ ةرقو مهميعن مامت نمو
 وأ جوزلا :يأ #«َةهِجْرَو# ثانالاو روكذلا نم € اباء

 «بابحألاو باحصألاو «هابشألاو ءارظنلا كلذكو «ةجوزلا

 کنم نت مص َنوُلَحَدَي کما » مهتايرذو مهجاوزأ نم مهنإف

 {i : نولوقيو ءمهل هللا ةماركو «ةمالسلاب مهنوئنهي ياب
 تلصحو هللا نم ةيحتلاو ةمالسلا مكيلع تلح :يأ 4َ

 لك لوصحل مزلتسمو «هوركم لك لاوزل نمضتم كلذو «مكل

 . بوبحم
 هذه ىلإ مكلصوأ يذلا وه مكربص :يأ 4ص امي

1١ AY ه :ةيآلا ءدعرلا ةروس ريسفت 
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 هَل کیکوأ ضر 0

 1 ےک ص
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 نيمو اونم ی @ بانت دېت اسين

 © بولقا کا هر كذب مهبول

 . كر اَذلأ بع معي ةيلاغلا نانجلاو «ةيلاعلا لزانملا

 نأ ا هدم اهل تاكو ءهسفن حصن نمب قيقحف

 «بيصنب بابلألا يلوأ فاصوأ نم ذخأت اهلعل ءاهدهاجي
 رورسو «سوفنلا ةينم يه يتلا رادلا هذهب ىظحت اهلعل

 لمعيلف اهلثملف «حارفألاو تاذللا عيمجل ةعماجلا حاورألا

 oa لا
f Ab 4 3 ي وع وو f 

 و ا ور م
 هوس مو ُهَنَعْلا 7 ل 5 5 ا 1 نأ هيب هلا

 ام سكعب رانلا لهأ نأ ركذ «ةنجلا لهأ لاح ركذ امل ِراَّدأ
 ل صن س ا م ور

 4 يقيم دب اي هَل هَ رسب او : مهنع لاقف هب مهفصو
 «مهيلع هظلغو «هلسر يديأ ىلع مهيلع هدكأ ام دعب نم :يأ

 ضقنلاو ضارعالاب هولباق لب «ميلستلاو دايقنالاب هولباقي ملف

 نيبو مهنيب ام اولصي ملف 4َلصْوي نأ هدب هَل َرَمَأ آم َنوُهطَتْيَو#
 اودأ الو ماحرألا اولصو الو «حلاصلا لمعلاو 5 مهبر

 «يصاعملاو رفكلاب ضرألا يف اودسفأ لب «قوقحلا

 : يأ 4ُهَنمَلا مه كوا اًجَوِع اهئاغتباو « هللا ليبس نع
 1 هوس ملول نينمؤملا هدابعو هتكئالمو هللا نم «مذلاو

RF 

 نيت هلا رڪزپ



 رشع تثلاثلا ءزجلا

 اا باذعلا سافا ءميحجلا يهو

 امو ايدل يلا ارو ا قرا طس ل ا (55)

 قزرلا عسوي هدحو وه : يأ متم لإ درخآلا ىف ايدل هَل

 ءاشي نم ىلع هقيضيو هردقيو ءءاشي نم ىلع هطسبيو

 مهل بجوأ ءاًحرف ايدل زريملا رافكلا : يأ «ًاوحْرَمَو

 مهلوقع ناصقنل كلذو ءةرخآلا نع اولفغيو ءاهب اونئمطي نأ

 هب عتمتي «ريقح ءيش : يأ مم اَلِإ رخل يف ايدل ويلك امو

 .اليوط اليو مهبقعيو «هباحصأو هلهأ قرافيو ءاليلق
 لق ير نم هيا هلع لأ لو اورفک نزلا لشو (۲۹-۲۷)
 نيمو اثم نبل ه بَ نم هک ري ای نس لی هلآ < ت

 انماء تبذلا ٥ بولقا نمط هلا رڪزپ الآ هلآ ركذب م

 نيذلا نأ ىلاعت ربخي بام سَ مل نوط ٍتسِلِنَّمل 00

 نوحرتقيو «هللا لوسر م نوتنعتي هللا تايآب اورفك

 ول اهنأ مهمعزبو وين ني هياء هَ ا ول :نولوقيو
 اع نم لب هلآ تإ ل : هلوقب هللا مهباجأف ءاونمآل تءاج
 ةيادهلا تسيلف ءهناوضر بلط : يأ 4با نم هل ۍډېتو

 «تايآلا ىلع اًمقوتم كلذ اولعجي ىتح «مهيديأب لالضلاو

 ةا ُمِهَلِإ الر انآ ولو نوبذاك مهف كلذ عمو

 اك نأ لإ اتما SS هللآ ء
 .هةرابت تا يلو

 ءاهنوحرتقيو اهنونيعي يتلا ةيآلاب لوسرلا يتأي 7 مزلي الو
 «كلذ ىفك ءقحلا نم هب ءاج ام نيبت ةيآب مهءاج اذإ لب

 يتلا تايآلا مهبلط نم مهل عفنأ ناكو «دوصقملا لصحو

 اهب اونمؤي ملف ءاوحرتقا ام قبط مهتءاج ول اهنإف ءاهنونيعي
 : لاقف نينمؤملا ةمالع ىلاعت ركذ مث «باذعلا مهلجاعل

 اهقلق لوزي :يأ وَلا ركب روم نيمطتو أوما َنّدا»
 . اهتاذلو اهحارفأ اهرضحتو ءاهبارطضاو

 ٌيِرَحو ءاهب قيقح : يأ بولقا نمط هَل رڪ ل
 الو بولقلل ذلأ ءيش ال هنإف «هركذ ىوس ءيشل نئمطت ال نأ

 «هتفرعمو هب سنألاو ءاهقلاخ ةبحم نم «ىلحأ الو ىهشأ

 ىلع اذه «هل اهركذ نوكي هل اهتبحمو هللاب اهتفرعم ردق ىلعو

 ريبكتو ليلهتو حيبست نم «هبرل دبعلا ركذ هللا ركذ نأب لوقلا
 . كلذ ريغو

 ىركذ هلزنأ يذلا ةباتك هللا ركذب دارملا نإ :ليقو

 اهنأ :هللا ركذب بولقلا ةنينأمط ىنعم اذه ىلعف :نينمؤملل
 ىلع لدت اهنإف ءاهل نئمطت هماكحأو نآرقلا يناعم فرعت نيح

 نئمطت كلذبو «نيهاربلاو ةلدألاب ديؤملا «نيبملا قحلا
 باتك يف كلذو «ملعلاو نيقيلاب الإ نئمطت ال اهنإف «بولقلا

AT ۳- ۲١-٠٠ :تايآلا ءدعرلا ةروس ريسفت 

 نم هاوس ام امأو ءاهلمكأو هوجولا متأ ىلع لومضم هللا

 نم ةقلق لازت ال لب ءاهب نئمطت الف «هيلإ عجرت ال يتلا بتكلا
 .ماكحألا داضتو ةلدألا ضراعت

 اذهو هار اما هيف ودول هلأ ربع دنع نم نک رول

 عاونأ نم هريغ ربدتو «هربدتو هللا باتك' ربخ نم هفرعي امنإ

 . اًميظع اًقرف هنيبو اهنيب دجي هنإف «مولعلا
 : يأ «ِتَحِديّملا أولِيَعَو اوُنْماَ تلا :ىلاعت لاق مث

 ءرخآلا مويلاو «هلسرو هبتكو «هتکتالمو هللاب مهبولقب اونمآ
 «بولقلا لامعأ «ةحلاصلا لامعألاب ناميالا اذه اوقدصو

 ةالصلاك «حراوجلا لامعأو ءهئاجرو هتيشخو «هللا ةبحمك

 «ةبيط ةلاح مهل :يأ بام نسو ْمُهَل يطا اهوحنو
 . نسح عجرمو

 ايندلا يف هتماركو هللا ناوضر نم نولاني امب كلذو

 ةلمج نمو «ةنينأمطلا مامتو ةحارلا لامك مهل نأو «ةرخآلاو

 اهلظ يف بكارلا ريسي يتلا ءةنجلا يف يتلا ىبوط ةرجش كلذ

ESLهيصاحألا اه كدر امك  N 

 e م كسر أ كتك (0)

 | آل قر یه لف نمل ورق مشو كلاب اسف دلا مَع
 ل

 نم بَل د ىدهلا ىلإ مهوعدت كموق ىلإ كلَ كيذك #
 ىتح لسرلا نم عدبب تسلف ءانلسر مهيف انلسرأ مما آه

 ولتت لب «كسفن ءاقلت نم لوقت تسلو «كتلاسر اوركنتسي

 «بولقلا رهطت يتلا .كيلإ هللا اهاحوأ يتلا هللا تايآ مهيلع

 . سوفنلا يكزتو
 هتمحر اولباقي ملف «نمحرلاب نورفكي كموق نأ لاحلاو

 انلزنأو ءالوسر مهيلإ كانلسرأ نأ اهمظعأ يتلا - هناسحإو

 ءدرلاو راكنإلاب اهولباق لب ءركشلاو لوبقلاب - اًباتك كيلع
 فيك «ةبذكملا نورقلا نم مهلبق نم الخ نمب نوربتعي الفأ

 نمضتم اذهو ره الإ هَل 5 َيَر وه لق ؟مهبونذب هللا مهذخأ

 . ةيبوبرلا ديحوتو «ةيهولألا ديحوت «نيديحوتلل
 يذلا يهلإ وهو ی يابو. يذلا يبر وهف

 عجرأ : يأ پاس ِهيَلإَوال يرومأ عيمج يف لڪ و هيلع

 . يتاجاح يفو «يتادابع عيمج يف
 الا هي ترس اتا نأ وکو )۳۱(

 55 هل. و

 ساي م اًيِج رمألا هني لب رمل دب م

 امي ميين أورَمَك لا لا الو امي سالا یدک 4 هم ا
 کک قلب ی رام نم ای ل و ا اس

 ميركلا نآرقلا لضف اًئيبم - ىلاعت لوقي ديل



 ترس ةيهلالا بتكلا نم كانا َّنَأ ولو :- ةلزنملا بتكلا

 اًراهنأو تانج شالا هب َتَعْطَق وال اهنكامأ نع *«لاَبِجْلا دب

 « نيج رأل هلل لب نآرقلا اذه ناكل نرل دي ےک را
 نيبذكملا لاي امف «هتمكح اهيضتقت يتلا تايآلاب يتأيف

 نم مهريغل وأ مهل لهف ؟نوحرتقي ام تايآلا نم نوحرتقي

 . ؟ءيش رمألا

 سالا ىدُهل یا ایی ول نأ ْاوُيَماَ تیا سيتي جا
 SS a ىلع ذاق اوملعيلف * ميج

 َنذَلأ لاب الو ءاشي نم لضيو ءاشي نم يدهي لب «كلذ

 ىلاعت هللاو ,نوظعتي الو نوربتعي ال «مهرفک ىلع «أاورَفك

 اًبيرق لحت وأ استرا عراوقلا مهيلع يلاوي

 يذلا 4أ ُدَعَو ناي ىح مهرفك ىلع نورصم مهو ءاهنم
 0 هب مهدعو

 ام لوزن نم فيوختو مهل ديدهت اذهو داسيا ُتِلْخُي اك هنأ

 . مهملظو و ءمهرفك ىلع هب هللا مهدعو

 ور َنِدَلِل بما كق ني لشرب يربمْسأ دقلو# 00
 هل اًنبثم - هلوسرل ىلاعت لوقي (باتِع ناك تي مدح

 لوسر لوأ تسلف 4ك ني لس ٌضرَبُمْسأ دقوا :- ا
 ةدم مهتلهمأ يأ « مهلسرب 4« أرك لل تيم ا بذ
 باذعلا عاونأب مد مث نيبذعم ريغ مهنأ اونظ ىتح

 الف ءاّميلأ اًباذعو اًديدش اًياقع ناك 4ِباَنِع ناك یك
 ةوسأ مهلف ءانلاهمإب كب اوأزهتساو «كوبذك نيذلا ءالؤه رتغي

 لعف امك مهب لعفي نأ اورذحيلف ءممألا نم مهلبق نميف

 . كئلوأب
 هل ولع اک امي ںی لک ل ریا وه ره مفا ( ۳ ۳۳ )
 2 سوم نر 50 دع دل م ر عه رس
 لوق ا ني ری مآ ألا ف ب ال اي دم أ فرثس ل یش

 مَ ا[ لآ لِي نمو ليلا نع اد ٌمُهْرْكَم أورفك يذل نيد لب

 ني مل امو 6 رخل ُتاَدَمَلَو ايدل يل ىف باد مه © اه نم
\ 

0 

 امي سقت لک ع میا وه ره فأ :ىلاعت لوقي اَ نم وَ
 ةا رهو + طشقلاو لدعلاب + لجكلاو لاخلا ءازجلاب ك

 1 . ؟كلذك سيل نمک «ىلاعتو كرابت

 درفلا دحألا هللا وهو *«كَرش هب ْاوُلَمَجَو## :لاق اذهلو
 نإ «مهل له ريظن الو دِن الو ءهل كيرش ال يذلا ءدمصلا
 ملعب ال اب ب وْ ما مهلاح ملعتل موس : نیقداص اوناك

 ملعي ال وهو «ةداهشلاو بيغلا ملاع ناك اذإ هنإف ضر ف

 ةلزنمب مكنأو «هل كيرشلا ىوعد نالطب كلذب ملع « اًكيرش هل

 ام لطبأ اذهو .هملعي ال وهو ءاگیرش هل نأ هلل هللا ُمّلَعُي يذلا

 نكمي ام ةياغ : يأ 4لول ني رهط مآل :لاق اذهلو «نوکی
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8 

 E ج درشه هم تس
= # 

Eوأ شرالادي ت ا أ لابچلادپ ترانا  

 ل نأ
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 ا ا
 مک أمي سفن لک لع

0 

 ورم

 ماو ع و
 لوب فس یش

 وذو شر ا یار ملا انصرهظب
 را نام )وان

 € ياو ن اني م امو قس

 . مكلاوقأ رهاظب هنأ «ىلاعت هل كيرشلا ىوعد نم

 قلخلا نم دحأ سيلو «هللا الإ هلإ الف ةقيقحلا يف امأو

 4 مشرك أورتك نذل نير نكلو «ةدابعلا نم اًئيش قحتسي
 هللا تايآل مهبيذكتو ءمهكرشو .مهرفك وهو ءهوركم يذلا

 ىلإ ةلصوملا ةميقتسملا قيرطلا نع : يأ «ّليَسلَأ نع ْاوُدُصَر#
 سيل هنأل 4اه نم ُمَل اق هَل للص نمو# هتمارك راد ىلإو هللا

 .ءيش رمألا نم دحأل

 دل ولأ ىف باد مه
 a # ءهماودو هتدشل ءايندلا

 ال مهيلإ ههجو اذإ هباذعف «هّللا باذع
 ين ول

8 
 هد مرر کک ےک م

 اتا اوایتدلا

5 

 کلا ا نم ا 7 ّ َدَّئََبْلا لَم ()
 ا

 ديل - ضم 00006 2 2 1 00

 َترفكلا ىَقْعَو أوقْنأ يلا ىع كق ايو ياد اهلكحأ
 نيذلا 4 نيكل دعو لأ ( دبل زب :ىلاعت لوقي 4راا

 :يأ ءهب مهرمأ اميف اورصقي ملو ءهنع هللا مهاهن ام اوكرت

 «لسعلا راهنأ 4« نالا اًت نم ىر اهتقيقحو اهتفص

 ريغ يف يرجت يتلا ءاملا راهنأو «نبللا راهنأو ءرمخلا راهنأو

 عيمج نم لمحتف «راجشألاو نيتاسبلا كلت يقستف «دودخأ



 رشع ثلاثلا ءزحلا

 . رامثلا عاونأ

 ا َىَمُع كلي اًضيأ مئاد اهل هب املأ

 مَ نوريصي اهيلإ يتلا مهلآمو مهتبقاع :يأ أن
 !؟نيبملا قرفلا نم نيقيرفلا نيب مكف 4راا َنيَكل

 نمو ك لَ آمي امي ترخرفي بمكْلا مهنيا“ يلو (5)
 دنا هزي قا لوما دق ا نإ ل متي يب ی ناذكلا
 «َبّتكلا مهي نيَو : ىلاعت لوقي بام يلو أُم
 نونمؤيف 4 كِل لر اب آمي بوُحَرْفَي# هتفرعمبو هب مهيلع اّنئم : يأ

 «ضعبل اهضعب بتكلا ةقفاومب نوحرفيو «هنوقدصيو هب
 نيباتكلا لهأ نم نمآ نم لاح هذهو ءاّضعب اهضعب قيدصتو

 رافكلا فئاوط نمو :يأ 4ٌمَضْعَب زكي نم ِباآَرحَخْلا موف
 .هقدصي الو نآرقلا اذه ضعب ركني نم «قحلا نع نيفرحنملا

 امنإ اع ل انو لص نمو ييف دكّدتفأ نسل
 5و هلن دعا نأ سا اإ لف هللا ىلإ وعدت ءرذنم دمحم اي تنآ

 ِهِنِإَو وعد هل هدحو هلل نيدلا صالخإب :يأ ءب كرم

 تمق امب ينيزاجيف «هيلإ هب عجرأ يذلا يعجرم : يأ #باتَم
 . هب ترمأ امب مايقلاو «هنيد ىلإ ةوعدلا نم هب

 اَم مب مهءاوهأ تعا نيكو رع اَنكَح ُهَْلَرَأ َكِدكَوإ ("0)

 انلزنأ دقلو : يأ ار لو لَو نم هلأ نم كَ ام وللا نم كاج
 حضوأب «اتقتم اًمكحم : يأ ءاّيبرع اًمكح باتكلاو نآرقلا اذه

 بجويلو «هابتشاو كش هيف عقي الئل «تاغللا حصفأو ةنسلألا

 نم هضقانيو هداضي ام عبتي الو هيف نهادي الو «هدحو عبتي نأ

 .نوملعي ال نيذلا ءاوهأ

 «هتمصعب هيلع نتميل - موصعم هنأ عم - هلوسر دعوت اذهلو

 مهءاوهأ تعي نيو :لاقف "ا هتمأ نوكتلو

 .مهئاوهأ عابتا نع كاهني يذلا نيبلا رال ّنِم كاج ام كَم

 لا رثالا كل مس ا اق سلا 0

 .هوركملا رمألا نم كيقي قار الو
 ر ر ما E i a سرس

 ٌةَيِرْدَو اجود مل اتلعحو كلب نم السر اسا دقو )4.۳۸(

 ه تاک يبل يخل ی نإ لإ یا یا أ شل 56 ار
 لوأ تسل :يأ 4ئكحلأ أ :ُهَدْنِعَو بيَ كانه ام ا
 اَنلَسَرَأ دقو كتلاسر اوبرغتسي ىتح «سانلا ىلإ لسرأ لوسر

 نأب كؤادعأ كبيعي الف هيرو اجوزأ ممه اَنَلَعَجَو فلق نم داسر
 يألف «نيلسرملا كناوخال ناك امك «ةيرذو جاوزأ كل نوكي

 ؛كلذك كلبق لسرلا نأ نوملعي مهو كلذب كيف نوحدقي ءيش

 ةيآ كنم اوبلط نإو ؟مهئاوهأو ةدسافلا مهضارغأ لجأل الإ

 یر ناكل يلق ارا
 ذاب دلل ةا قاي نأ لوسرل ناک اَم امو

 ع
 اهيف نذأي ال هللاو ها ن

 ۱۳١ حس مه
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 كيلعامنإف كتيفوتن

 کک اير دو 0: با ٣

 ا دل
 هم ص ل حو ع د هر رد <

 Ear سفن کتک تام حب

 مدقتي ال 4ث اک لمَن لکل هاضقو هردق يذلا اهتقو يف الإ

 امل لاعف ىلاعت هنأ عم ءرخؤي هنأ بتك ام هللا مدقي نأل اًبجوم

 م وج ار قم e هول 5
 وامه دون یزلآ ضعب كتير امنإَو

2 La 

 . دیری

 ءاهنم ءاشي ام 4ث تول رادقألا نم 4آ ام لأ ارمي

 لف هکر نم دب یب ار يف او فا اذهو

 SEE «رييغت الو ليدبت هيف عقي ال اذه نإف

 أ كنو :لاق اذهلو .للخ وأ صقن هملع يف عقي نأ

 ا هيلإ عجرت يذلا ظوفحملا حوللا :يأ بلا
 . بعشو هل عورف يهو ءاهلصأ وهف «ءايشألا

 مويلا لامعأك «بعشلاو عورفلا يف عقي ليدبتلاو رييغتلاف

 ءاّيابسأ اهتوبثل هللا لعجيو «ةكئالملا اهبتكت يتلا ةليللاو

 حوللا ف مسر ام بابسألا كلث ىدعتت ال باسا اهوحملو

 بابسأ نم «ناسحالاو ةلصلاو ربلا هللا لعج امك «ظوفحملا

 قحمل اًببس يصاعملا لعج امكو «قزرلا ةعسو «رمعلا لوط

 كلاهملا نم ةاجنلا بابسأ لعج امكو «رمعلاو قزرلا ةكرب
 اًبيس كلذل ضرعتلا لعجو «ةمالسلل اًببس بطاعملاو



 رشع كلاثلا ءزجلا

 ههتدارإو هتردق بسحب رومألا ربدي يذلا وهف «بطعلل

 حوللا يف هبتكو هملع دق ام فلاخي ال اهنم هربدي امو
 . ظوفحملا

 او کتو وأ مهدی ىلا عب کتبر اً نار )4١0(

 نم صف صل قا ن اور 0 باسما او بلا اڪ

 لوقي باسا خيرت وَ كح بفم ال مگن هلا اهو
 هرج مب اسس

 دب الف «مهرفكو مهنايغط ىلع اورمتسا نإ مهف «باذعلا نم
 كلذب رقتف ءايندلا يف هايإ كنب اًمَو# هب اودعو ام مهبيصي نأ

 كل الغش كلذ سيلف ءمهتباصإ لبق و وأ كنيع

 . قلخلل نييبتلاو 4ك
 امم هب اوماق ام ىلع قلخلا بساحنف 4ُباَسْلَل ايو

E 

 سالا ینا اا ورب مکوا :- نیبذکملل اًدعوتم - لاق مث
 لاصئتساو «نيبذكملا كالهإب : ليق 4 ًاهفارطأ نم اسف

 مهلاومأ يف مهصقنو «نيكرشملا نادلب حتفب : ليقو «نيملاظلا
 .لاوقألا نم كلذ ريغ ليقو «مهنادبأو

 يضارأ نأ «كلذب دارملا نأ - ملعأ هللاو - رهاظلاو

 عراوقلا لحيو ءاهحاتجيو اهحتفي هللا لعج نيبذكملا ءالؤه
 مهب هللا عقويو «صقنلا مهحاتجي نأ لبق مهل اًهيبنت ءاهفارطأب

 َبََعُم ال يحي لاو :لاق اذهلو ءدحأ هدري ال ام عراوقلا نم

 ءيردقلاو «يعرشلا همكح اذه يف لخديو 4ةِِكَحِل

 7 ىئازجلاو
 ا اغ ىف دعوت ءاهيف E نا دقق دب

 طسقلا ىلع ةينبم يه لب «صقن الو اهيف للخ ال ءناقتالاو
 ءاهيف حدقلا ىلإ ليبس الو دحأ اهبقعتي الف ءدمحلاو لدعلاو

 هقفاوي ال دقو «باوصلا قفاوي دق هنإف «هريغ مكح فالخب

 لك نإف «باذعلاب اولجعتسي الف : يأ باس رس وهو وهو

 .بيرق وهف ‹تآ وه ام

 ام رع امیج رک ملا رک مول ن لآ کم ہل (45 400

ECتريل ُلوُقَيَو ه ٍراّدلأ َىَقَع نمل ْنَمِب ٌرّثكلا رايس  

 نو مڪو تي امه ئاب يڪ ل اڪرم تدك امك

 4ل نم لا کم دقوا :ىلاعت لوقي بكل ١ هَل مدن

 مهنع نغي ملف «لسرلا هب تءاج يذلا قحلابو «مهلسرب

 هله هنوزرابيو هللا نوبراحي مهنإف ایش اوعنصي ملو «مهرکم
 هنذإب الإ اًركم ركمي نأ دحأ ردقي ال : يأ ضي حملا

 مهركم نإف «هنيدب نوركمي اوناك اذإف «هردقو هئاضق تحتو

 ت ا ُملعَي# هللا نإف «مدنلاو ةبيخلاب مهيلع دوعيس

A٦ 

 يف ةدئاف الف « مهريغو برعلا

 ١- :تايآلا ءدعرلا ةروس ريسفت ٤١-٤١

 .ةنطابلاو ةرهاظلا اهلامعأو اهتادارإو اهمومه : يأ

 هللا ىلع ىفخي الف ءاهبسك نم نوكي نأ دب ال ركملاو

 مهديفيو «هلهأو قحلا رضي اًركم اوركمي نأ عنتميف «مهركم
 ؟هلسرل وأ مهلأ :يأ 4 ٍراَذلأ َىَقَع ْنَمِل ركل ٌكَعَيَسَو# ايش

 ل

 «كنوبذكي :يأ «لسزن تنل أورقك ترا لوقو

 كلذ ىلع .اوبلط نإ - مهل «نُق# هب E ام 0

 هلوقب هتداهشو ڪبو نيب اديِهَّس هلا نيڪ :
 امم «هقلخ قدصأ ىلإ هللا هاحوأ امبف هلوق امأ ا

 . هتلاسر هب تبثي

 اًرصن هرصنو ءهلوسر ديأ ىلاعت هللا نآلف «هلعف امأو

 هل هنم ةداهش اذهو «هعابتأو هباحصأ ةردقو هتردق نع اًجراخ

 .دييأتلاو لعفلاب
 رمأ هنأو ءهلوسر هنأ هنع لوسرلا ربخأ هنإف «هرارقإ امأو

 مل نمو «هتمارکو هللا ناوضر هلف هعبتا نمف «هعابتاب سانلا
 ىلع هرقي هللاو «همدو هلام هل لحو ءطخسلاو رانلا هلف هعبتي

 . ةبوقعلاب هلجاعل ليواقألا ضعب هيلع لوقت ولف «كلذ
 لهأ ءاملع لكل لماش اذهو بكل ٌمْلِع

 حّرص «قحلا عبتاو نمآ نم «لوسرلل نودهشي مهنإف «نيباتكلا
 نأ هنع هللا رابخإف كلذ متك نمو «هيلع يتلا ةداهشلا كلتب
 درل «ةداهش هدنع نكي مل ولو «هربخ نم غلبأ ةداهش هدنع

 ةداهش هدنع نأ ىلع لدي هتوكسف «ناهربلاب هداهشتسا

 . ةموتكم

 اذه لهأ مهنأل ءباتكلا لهأ داهشتساب هللا رمأ امنإو

 نم هب ملعأ مه نمو «هلهأ هيف دهشتسي امنإ رمأ لكو ءنأشلا

 يكرشم نم نييمألاك «هنع يبنجأ وه نم فالخب ءمهريغ
 مهر مدمر مداح

 26 رص

 ملع مدنع نمو

 .ملعأ هللاو . مهتفرعمو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «دعرلا ةروس ريسفت مت



 رشع ثكلاثلا ءزحلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ ةروس ريسفت

 تملا ني سالا جْ کيل ُهَنلَرنأ بكرت (۳-۱)
 ام ُمَل ی أ هلل ه ديلا ربزملآ رص لإ هَر ندب رشا ب
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 هلأ ليس نع نودصيو ةرخكلا ىلع ايدل ةيَحْلا َنوُبِحَسْسي نذل

 هباتك لزنأ هنأ ىلاعت ربخي 4ِديِعَب ٍلَكَص يف کیو وي اوبو
 تا نم سالا جرخيل لا متل اك دم لرو ىلع

 رون ىلإ يصاعملا عاونأو ةئيسلا قالخألاو رفكلاو لهجلا
 4 َمِهَيَر ندا :هلوقو «ةنسحلا قالخألاو ناميالاو ملعلا
 هللا نم ةدارإب الإ هلل بوبحملا دارملا مهنم لصحي ال :يأ

 . مهبرب ةناعتسالا ىلع دابعلل ثح هيفف «ةنوعمو

 للل :لاقف «باتكلا اذه هيلإ مهيدهي يذلا رونلا رسف مث

 ءهتمارك راد ىلإو هيلإ لصوملا :يأ 4ديا ٍرَِمْلا طع
 زيزعلا# ركذ يفو ءهب لمعلاو قحلاب ملعلا ىلع لمتشملا
 نم نأ ىلإ ةراشإ ءهيلإ لصوملا طارصلا ركذ دعب ديلا
 هللا الإ راصن هل نكي مل ولو «يوق هللا زعب زيزع وهف هکلس

 .ةبقاعلا نسح «هرومأ يف دومحم

 هلل ام ىلع ةلدألا ربكأ نم هللا طارص نأ ىلع كلذ لديلو

 هدابعل هبصن يذلا نأو «لالجلا توعنو «لامكلا تافص نم

 هنأو «هماكحأو «هلاعفأو «هلاوقأ ىف ديمح «ناطلسلا زيزع

 هنأو جلا طازصلا نزا نس ىلا تادايلاب دويعت هزلآت

 هلف ءاّريبدتو اًقزرو اًقلخ «ضرألاو تاوامسلا كلم هل نأ امك

 هب قيلي الو «هكلم مهنأل «ةينيدلا هماكحأب هدابع ىلع مكحلا

 دقني مل نم دعوت «ناهربلاو ليلدلا نيب املف «ىدس مهكرتي نأ

 ردقي ال «ِديِدَتس ٍِباَدَع نم رکن لتر :لاقف .كلذل
 انوي ندا مهنأب مهفصو مث ءهرمأ فصوي الو «هردق

 نع اولفغو ءاونأمطاو اهب اوضرف 4ِةَّرْخآْلا لع ايدل َةريَحْل
 .ةرخآلا رادلا

 «هدابعل اهبصن يتلا وأ ليس نع سانلا )ردسي

 مهالوم اوذبان دق ءالؤهف «هلسر ةنسلأ ىلعو «هبتك يف اهنيبو
 : يأ «اَجَوِع# هللا ليبس :يأ بيو ةبراحملاو ةاداعملاب

 هللا ىبأي نكلو ءاهنع ريفنتلل ءاهحيبقتو اهنيجهت ىلع نوصرحي

 .نورفاكلا هرك ولو هرون متي نأ الإ

AY 8 ا انا شارت ةزوس ر 
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 لوو هر نار توککلا ام هل ىو
 نوح سم نذل 6 ديس باع نع كَل

 و 2
 هلال يسرع توصي ةر

 رام ديب لکم فو
 الد مط بم ِناَسلِب
 ْمِكَحْلَاْر يِرَعَل وخر اک مددت

 خا نأتي م اتاما ڈک چ
 مديأب رشک رشاد لفل و

 |© رى رابلل تیک تل

mTمهنأل 4دييب ٍلكَص فل مهفصو ركذ نيذلا . 
 وانما ی مهو راحو ةلرسوو 0 او ایا و اا
 نونمؤي «ءالؤه سكعبف ناميالا لهأ امأو ء!؟اذه نم دعبأ

 ليبس ىلإ نوعديو ءايندلا ىلع ةرخآلا نوبحتسيو «هتايآو هللاب
 EN «مهكما امين اهنونسحيو هللا

CE موق O TLE 
 حلا ديرما رهو هاب نم فدو ت ىم ها لضم
 ديم ناب لإ الرمز لسرأ ام هنأ هداج هفطلا نم ادعو

 «هب ىتأ ام ملعت نم نونكمتيو .هيلإ نوجاتحي ام م بنل
 نأ ىلإ نوجاتحي مهنإف .مهناسل ريغ ىلع ناك ول ام فالخب
 نيب اذإف «هنع نومهفي مث ءاهب ملكتي يتلا ةغللا كلت اومّلعتي
 هللا ةجح مهيلع تماقو «هنع اوهنو «هب اورمأ ام لوسرلا مهل

 نم يدهيو «ىدهلل دقني مل نمم 02453 نم ها ليل
 هتمح رب هصتخا نمم ءءاشي .

 درفنا هنأ - هتزع نم - يذلا «ْريكَحَلَأ ُريِرَمْلا وهو
 هتمكح نمو «ءاش ام ىلإ بولقلا بيلقتو «لالضالاو ةيادهلاب
 هب قئاللا لحملاب الإ هلالضإ الو هتياده عضي ال هنأ

 ا
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 ےس ا رہ CL )ب
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 ةلصوملا ةيبرعلا مولع نأ ىلع ةميركلا ةيآلا هذهب لدتسيو
 هنأل هلل ةبوبحم «ةبولطم رومأ ءهلوسر مالكو همالك نييبت ىلإ
 يف سانلا ناك اذإ الإ ءاهب الإ هلوسر ىلع لزنأ ام ةفرعم متي ال

 أشنو «ةيبرعلا ىلع اونرمت اذإ كلذو ءاهيلإ نوجاتحي ال ةلاح
 ةنؤملا اوفتكا دق ذئنيحف «مهل ةعيبط تراصو «مهريغص اهيلع

 ىقلت امك ءءادتبا هلوسر نعو هللا نع اوقلتي نأل اوحلصو

 وا ا صمم

 نأ اتام توم اتنا دقو دقو (۸- 5(

 علا عا مْفَيَكَدَو ريثلا لل بسلا ترم

 ِهِمْوَعِل ئموم لاق ذلو © روکش رام لکل تب
 SS کک ذإ مڪي أ ةَ

 لپ ہک کا تر ِناَذَعْلَ
lar 

01000 
 يف نمو أ ارق نإ سوم 3 0 دش َِ 0 نك

 ىسوم لسرأ هنأ ىلاعت ربخي «ٌديِح مَ هلأ تإ اسی ٍضْرَأْل

 امب هرمأو «هتحصو هب ءاج ام قدص ىلع ةلادلا ةميظعلا هتايآب
 لسرلا عيمج 00 لك اًدمحم هلوسر هب هللا رمأ

 : يأ رولا لإ ِتمْلُظلا ترم كَم يه أل مهموق

 ناميالاو ملعلا رون ىلإ ءهعورفو رفكلاو لهجلا تاملظ

 هناسحإو «مهيلع همعنب :يأ أ ٍمّيأِب ممر هعباوتو
 «نيرفاكلاب هعئاقوو «نيبذكملا ممألا يف همايأبو مهيلإ

 مايأ يف : يأ 4 كَللَد ف َّنِإ# هباقع اورذحيلو «همعن اوركشيل

 يف رابص : يأ روکش رايكم لکل تلل دابعلا ىلع هللا

 .ةمعنلاو ءارسلا ىلع روكش «قيضلاو رسعلاو ءارضلا

 مامتو «هناسحإ ميمعو «هتردق لامك ىلع همايأب لدتسي هنإف
 «هبر رمأ مالسلا هيلع ىسوم لثتما اذهلو «هتمكحو هلدع

 : يأ 4ي ولآ تَمَعِي أوُرُكْذأ## :لاقف هللا معن مهركذف

 « مكترموسي توعرف لات ن مکن ّدإ» مكتتسلأو مكبولقب
 :هلوقب كلذ رسفو «هدشأ : يأ 0 وس مكنولوي : يأ

 لف نیر أ € و ہک اا توعد

 : يأ 4ُميِظَع ْمْكَيَر ني البل ءاجنالا *مُكِلَد فر نهنولتقي
 نوعرف نم هب متيلتبا يذلا باذعلا مكلذ يفو وأ «ةميظع ةمعن

 . ؟ال مأ نوربصت له رظنيل ءمكل ميظع هللا نم ءالتبا ه هألمو

 تال دو E مهل لاو

 يحن نم 4 كدي ورڪس نيل دعوو ملعأ : يأ 5

 مهنع ليزي نأ كلذ نمو 4ْئيَتَل نَدَع َّنِإ مفك نيو
 معنب بلقلا فارتعا وه :ركشلاو «مهيلع اهب معنأ يتلا ةمعنلا

 رفكو «ىلاعت هللا ةاضرم يف اهفرصو ءاهب هللا ىلع ءانثلاو «هللا

SAA 

 نع

 ااا لسنا بلر تت ل ذم

 E 1 و ورع
 باذعلا َءوَسَم نومو کوکر ف لاء نکا اذل

 يفوح هاه رف و اا و

 ادو © ٌةيِظَع مير ناب مكحلد

 هي د حس نيب
 نإ !مرفڪ نيو ا

 )دش یاد
 م ود ےہ یک

 کک نا ورفكت نإ 0

111 
 م >2

 ےب دوکو واڪو و مو ڪي ني

 ياا هداج اجه زم عب د هدب

 PIA EF اکو تھما زير

 هياكل ینا و ا تاق © @ برد

 کویر او تولمسلا ر طاس ها آهر
 لجأ کر ڪرو ميو دن مڪک ارفعي
 انی رم رسا نر اولا یس

 2ر

 9 نشو شاتۇت اباء هسا

 اة د نأ نود انن

 . كلذ دض ةمعنلا

 اورضت نلف اي ٍضْرأْلا يف نمو منا اورفکک ن ! یوم لاو

 «هكلم يف ديزت ال تاعاطلاف دَ ل هلآ کا ایش هلل

 هتاذ يف ديمح «ىنغلا لماك وهو «هصقنت ال يصاعملاو

 ةفص لك الإ تافصلا نم هل سيل «هلاعفأو هتافصو هئامسأو

 نم الو «نسح مسا لك الإ ءامسألا نم الو ءلامكو دمح

 . ليمج لعف لك الإ لاعفألا

 چو روف مڪيټ نم تب تلا اؤ 6-2 ہلا (۱۲-۹)

 َمُهَتَءاَج هلآ الإ مهملعب ال هد نم تبدا ا داو

 آمي ارك اإ اواو رههتؤأ ف هيدي اودرف تنا مس

 ُرُهْلْسُر تاق ه بیرم هيل تتوعد اَ لس ىنإ اَذإَو هب مثار
 ني مڪ رفت E ل 5

 د د م عم

 الن رسب الإ را نإ وئام یش لج کک مڪو م وذ

 نطاشب اأ 12 دبي تاک اَمَع اَنوُدْسَص نأ ورت

 هلل کلو منت دع الإ دع نب مهس مک كل ٥ بميت
 E SEE a E ذل
 رع ڪو ا آنآ او 0 توئوؤنلا لَو يآ لو هلآ ناپ



 هو مدر 5200 34 a يع تلو r هيو

 يک هللا لعو انومتيڏداء ام لع ن الجش اسد دقو هلآ

 ممألاب هلحأ ام - هدابع اًقوخسم - ىلاعت لوقي دورا

 باقعلاب مهبقاعف «ءمهوبذكف «لسرلا مهتءاج نيح ةبذكملا
 وَ كأي رَلأ# :لاقف هوعمسو سانلا هآر يذلا لجاعلا
 هللا ركذ دقو دوب واڪو حن وو مڪر ني تل
 لِ مهي ال مهدت اني ترار اهطسبو «هباتک يف مهصصق

 1 00 مهرابخأ نوكو ER ا

 ةلادلا ةلدألاب : يأ تسيل مهلْسُر منءاج# مهلك ءال

 نم هاتآ الإ اوسر هللا ا ملف «هب اوؤاج ام قدص

 تانيبلاب مهلسر مهتتأ نيحف ءرشبلا هلثم ىلع نمؤي ام تايآلا

 4 همت و را ًاودرَف# اهنع اوربكتسا لب ءاهل اوداقني مل
 ىلع لدي امم ءيشب اوهوفتي ملو «هب اوؤاج امب اونمؤي مل : يأ

 ردح قوص يس مینا ف ميس َنوُلَعي## :هلوقك ناميإلا

 . 4 تْوَمْل

 اسر آمي ارك اإ :مهلسرل اًحيرص أولاد #
 دقو «ةبيرلا يف عقوم :يأ 4 ٍبيِرُم هيا توعد اَنْ َكَس ىه

 . اوملظو كلذ يف اوبذك

 هنإف :يأ 4َس هلآ نأ ْرُهْلْسُما مهل تاق اذهلو
 ِتَوْمَّسلا رطاق# هللا يف كش نمف ءاهالجأو ءايشألا رهظأ

 هدنع نكي مل ءهدوجو ىلإ دنتسم ءايشألا دوجو يذلا رال

 اذهلو «ةسوسحملا رومألا ىتح .؛تامولعملا نم ءيشب ةقث

 هيف بيرلا حلصي الو هيف كشي ال نم باطخ لسرلا مهتبطاخ

 ني مُكحَل ريل مكحلاصمو مكعفانم ىلإ 4كوب
 ىلع مكبيثيل :يأ سسس لجأ تإ مكي يود
 مكعدي ملف ءلجالاو لجاعلا باوثلاب «هتوعدل ةباجتسالا

 . مكيلإ دئاع عفنلا لب «مكتدابعب عفتنيل

 :مهل اولا نيلهاجلا ءاهفسلا در مهلسرأ ىلع اودرف
 ةلاسرلاو ةوبنلاب اننولضفت فيكف : يأ 4ان رسب الإ رسا نإ

 ماقصر

 يأر كرتن فيكف اناا دعي ترآك اع او أ ودر

 . ؟انلثم رشب متنأو مكعيطن فيكو ؟مكيأرل مهتريسو ءابآلا
 «ةرهاظ ةنيبو ةجحب : يأ 4 تيم نطلب اا

 مهتءاج مهلسر نأ مدقت دقف الإو مه اهنوحرتقي ةنيب مهدارمو

 . تانيبلاب

 :مهضارتعاو مهحارتقا نع نييبجم 4ش ْمُهَل كال
 رشب اَنأ «ةقيقحو حيحص : يأ 4 ڪن رش لإ ر نإ

 E ق يق نسل کو مكلثم

 هيحوب انيلع هللا َّنَم اذإف وداع َنِم اسي نَم لع نمي هلأ نإف
 ىلع رجحي نأ دحأل سیلو «هناسحإو هلضف كلذف .هتلاسرو

 ا

 ٤- :تايآلا میهاربإ ةروس ريسفت ۹-٠١ 4۸4

 . هلضفت نم هعنميو «هلضف هللا

 ريغ ناك نإو «هولبقاف اًح ناك نإف «هب مكانتج ام اورظناف
 مكانئج ام در ىلع مكل ةجح انلاح اولعجت الو «هودرف كلذ

 ءانيديأب سيل اذه نإف )نیم نطلب ات ااف : مکلوقو «هب

 ] .ءيش رمألا نم انل سيلو
 يذلا وهف هلأ نذإب ریا کیا نأ آَنْل تاگ او

 ام الإ لعفي ال وهو «هب مكتأي مل ءاش نإو «هب مكءاج ءاش نإ
 کول هريغ ىلع ال هَ لَو «هتمحرو هتمكح ىضتقم وه
 ‹مهراضم عفدو مهحلاصم بلج يف هيلع نودمتعيف دووم
 نوقثيو «هناسحإ ميمعو «هتردق لامكو «هتيافك مامتب مهملعل

 نوكي ناميالا نم مهعم ام بسحبو «كلذ ريسيت يف هب
 . مهلكوت

 نمو «ناميالا مزاول نم هنأو «لكوتلا بوجو اذهب ملعف
 رئاس فقوتل ءاهاضريو هللا اهبحي يتلا رابكلا تادابعلا

 اَنسَدَه دمو هلآ لع لوت الآ ا انوا هيلع تادابعلا

 لاحلاو «هللا ىلع لكوتلا نم انعنمي ءيش يأ :يأ . نلبس

  نإف ءىدهلاو قحلا ىلع ناك نمو «ىدهلاو قحلا ىلع اننأ
 لفكتم هللا نأ نم ملعي ام كلذكو «لكوتلا مامت هل بجوي هاده

 نكي مل نم فالخب «كلذ ىلإ وعدي ءهتيافكو يدتهملا ةنوعمب
 هلاح نإف هللا ىلع اًنماض سيل هنإف .ىدهلاو قحلا ىلع

 . لكوتملا لاحل ةضقانم

 مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا نم ةراشالاك اذه يفو

 مهل - بلاغلا يف - مهموق نأ وهو «ةميظع ةيآب .مهموقل

 ىلع نولكوتم مهنأب مهلسر مهتَّدحتف .مهيلع ةبلغلاو رهقلا

 ,مهايإ هتيافكب نومزاجو أ '"[مهركمو مهديك] عفد يف ءهللا
 ام ءافطإو مهفالتإ ىلع مهصرح عم مهرش هللا مهافك دقو

 نك نإ مومي :هموقل حون لوقك اذه نوكيف «قحلا نم مهعم
 أجا تلڪ هَل أ ن هلل تکاب كرك ا

 الو لإ وطنا نع کی زنا كوتا رك 1
 ا
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 أ ارش هلأ دشا نإ :لاق مالسلا هيلع دوه لوقو
 :«ووزطتال تاع ردح درك نيم: ورش اقم ءىرَب

 مكتوعد ىلع نرمتسنلو :يأ تويدا آم ىل ٌريَصلَو»
 انإف ,ىذألا نم مكنم انيتأي امب يلابن الو «مكريكذتو مكظعوو
 ءرجألل اًباستحا «ىذألا نم مكنم انلاني ام ىلع انسفنأ نطونس

 4ّ ل ريكذتلا ةرثك عم مكيدهي نأ هللا لعل مكل اًحصنو

 )١( ملق قبس هلعلو (مكركمو مكديك) لصألا يف .



 حاتفم هيلع لكوتلا نإف 4كم گو هريغ ىلع ال هدحو
 .ريخ لكل

 ىلعأ يف مهلكوت «مالسلاو ةالصلا مهيلع لسرلا نأ ملعاو

 هنيد ةماقإ ىف هللا ىلع لكوتلا وهو «بتارملا فرشأو بلاطملا

 ام لمكأ 15 «مهنع لالضلا ةلازإو «هديبع ةيادهو «هرصنوا

 کوا نم ترکی
 ترآ نب ڪڪر مهلشل ارتڪ يآ ڏ لاو # (۱۷-۱۳)
 0 يطا نکی مس مب 1 ینا انی ىف او ی یوی ذك 0 ےس

 م kT و 582
 ٠ ديعو َفاَحَو ىاَقَم تفاح مل د كِل دي نم 0

 د رع
 نم ٰیقسو

 ن ترملا دا ا

 ركذ امل #ٌظيلَع ُباَذَع ءدبآَرَو نيو بيب وه امو ناک لڪ

 رکو «مهللم مدعو «كلذ ىلع مهماودو مهموقل لسرلا ةوعد

ey.نذل ٌلاََو#  
eر ت  

 وأ تضر ني رخل : مهل نيدعوتم مهلا ارم
 دعب سیلو ءدرلا ن نم نوكي ام غلبأ اذهو 4 5 ا
 لب «ىدهلا نع اوضرعأ نأ مهافك ام هنأل «عمطم مهيف اذه

 اومعزو «مهسفنأ ىلإ اهوبسنو مهرايد نم جارخالاب مهودعوت
 هللا نإف ءملظلا مظعأ نم اذهو ءاهيف مهل ٌّقح ال لسرلا نأ

 مهل رخسو «هتدابعب مهرمأو «ضرألا ىلإ هدابع جرخأ
 . هتدابع ىلع اهب نونيعتسي ءاهيلع امو ضرألا

 نم جرخو كلذ هل لح .هللا ةدابع ىلع كلذب ناعتسا نمف

 مل «يصاعملا عاونأو رفكلا ىلع كلذب ناعتسا نمو «ةعبتلا
 يف لسرلا ءادعأ نأ ملعف «هل لحي ملو «هل اًصلاخ كلذ نكي

 لسرلا اودعوت يتلا ضرألا نم ءيش مهل سيل «ةقيقحلا
 نم :لسرلا نإف ةداعلا درجم ىلإ انعجر نإو ءاهنم مهجارخإب

 اًمح مهنوعنمي ءيش يألف «مهنم دارفأو «مهدالب لهآ ةلمج

 ةءورملاو نيدلا مدع نم الإ اذه له !؟اًحضاو اًحيرص مهل

 . ؟ةيلكلاب
 يقب ام ءلاحلا هذه ىلإ لسرلاب مهركم ىهتنا امل اذهلو

 مّ ملا یاد # هءايلوأ رصنيو «هرمأ هللا يضمي نأ الإ ذئنيح

 تابرتملا عارتأ «هدلا كيج
 ةنسحلا ةبقاعلا ا 4 كِل مهدت س سالا نشو

 4یا كاع ْنَملل ءازج «مهعبت نمو لسرلل هللا اهلعج يتلا
 َفاَحَو# هاري هنأ ملعي نم ةبقارم هللا بقارو ءايندلا يف هيلع

 كلذ هل بجوأف «ىناصع نم هب تدعوت ام یا 4 ديعو

SLAG A aS 
 ءاوبلط نيذلا مه :يأ ءرافكلا :يأ #أوحتَفسو#

A 1«ل قت ۷  
 انکو مڪو رم دال نإ مُهْلَْسُو ملتا

 میا ناال ت اگام وو واع ناک نم نم

 توم ملال كوي آلو ها نوال طاس
 اش ام اوا لحوتالااأت

 ا
 وكول کوا هلع اتومشی5ا ام لع کرو صو 2

 0 ردك َنداَلاَمَو €9
 نگر بر ییا ام ف توکو ا تنا
 000 مكنتش © تیبا

 5 دیو َفاَحَو ىاَقَم فاما كلذ

 7 نومه يارو نمل دي راكب ڪ با و

 هغي دا ڪيالو٫ همر () نص وا

O E 
  دهيرباورفک را لم © | طلبا 0

 ا

 3ے

 يقبلوا فخرا دیت

 ر r اھا 4 2 2

 نيب هناقرفو تا
 ةبوقعلاب هاصع نم لجاعي ال «ميلح هللاف الإو «هب اوحتفتسا

 نم ةرخآلاو ايندلا يف رسخ : يأ دي راج لَ باإل

 يف ربكتساو «هللا دابع ىلعو قحلا ىلعو هللا ىلع ربجت
 . مهّقاشو «لسرلا دناعو ءضرألا

 دينعلا رابجلا اذهل منهج :يأ مج واو نيل
 باذعلا ذئيح قاذيف ءاهدورو نم هل دب الف «داصرملاب

 هتحئارو همعطو هنول يف «ٍديِدَص وام ني مسول ديدشلا
 .ةرارحلا ةياغ يف وهو «ةثيبخلا

 غي داڪڪي الو ديدشلا شطعلا نم 4ُمُعَّرَجس

 ىتأ ام عطق هنطب ىلإ لصو اذإو «هاوش ههجو ىلإ برق اذإ هنإف

 وه امو ِناَكَم بڪ نم بولا ِهِتَأَبَو» ءاعمألا نم هيلع
 عاونأ نم عون لك نم ديدشلا باذعلا هيتأي :يأ بِي
 هللا نكلو «توملا ىلإ غلبي هتدش نم هنم عون لكو «باذعلا

 ام مهءاجف هئادعأو هئايلوأ نيب

 أونوميف مهل صفي ال# :ىلاعت لاق امك ءاوتومي ال نأ ىضق

 ت ہراس لک رج كنك a محم ال



 ُباَدَعط دينعلا رابجلا :يأ 4دي نيو
 I و ا

 ْتَدَتْنَأ امرك رهلمعأ هيرب اوُرَمُك تريلا لت )١(

 000 وش لڪ اويسڪ ام َهوردََي ال َقِصاَع موب يف لأ دب

 امإ : اهولمع يتلا رافكلا لامعأ نع ىلاعت ربخي ديا ُلكَصلأ

 يباع يف اهنأب ءهلل اهولمع يتلا لامعألا اهب دارملا نأ

 قدأ وه يذلا ءدامرلا لالحمضاك اهلالحمضاو اهنالطبو

 ديدش فصاع موي يف حيرلا هب تدتشا اذإ ءاهفخأو ءايشألا

 : يأ «ٌظطيَع

 بهذي ءيش ىلع هنم ردقي الو ءاّئيش هنم ىقبي ال هنإف «بوبهلا
 1ع اريك اک ین الا رافكلا لامعأ كلذكف «لخمضبو
 رفكلا ىلع ينبم هنأل ءهنم ةرذ لاقثم ىلع الو 4رن

 .بيذكتلاو
 لحمضاو «مهيعس لطب ثيح 4يا للا ره تللك»

 ءاهولمع يتلا رافكلا لامعأ كلذب دارملا نأ امإو .مهلمع

 مهركمو «كلذ يف نوحدكيو نوعسي مهنإف «قحلا اهب اوديكيل

 قحلا نم مهعم امو هدنجو هلسرو هللا اورضي نلو ؛مهيلع دئاع
 : اً

 تلح هلآ تأ رت زلال (۲۱-۱۹)
 0 يك ل 6 + ع ل كت کڏ اک نإ

 ا کل نكح ل اکا یل ًاؤكفعضلا لاقف اقف اًح و أو اورو

 ت ن قال رق هلأ يا ل ا
 0 اوم سك

 ا :يآ نإ سالار ل ترک 2 هنأب هدابع ىلاعت

 امو امهب اولدتسيلو «مهاهنيو مهرمأيو «هوفرعيو قلخلا
 قلخ يذلا نأ اوملعيلو «لامكلا تافص نم هل ام ىلع ءامهيف

 نأ ىلع رداق - امهتعسو امهمظع ىلع - ضرألاو تاوامسلا

 نأو «مهتءاسإو مهناسحإب مهيزاجيل ءاّديدج اًقلخ مهديعي
 ْأَمَي نإ# :لاق اذهلو «كلذ نع رصقت ال هتئيشمو هتردق
 . «ريدَج قل تاو که

 «مكريغ موقب تأيو مكبهذي أشي نإ :ىنعملا نأ لمتحي

 مكيفُي أشي نإ :هنأ دارملا نأ لمتحيو «مكنم هلل عوطأ نونوكي

 ام لامتحالا اذه ىلع لديو اا

 ةمايقلا لاوحأ نم «هدعب هركذ

 م ھ e هلآ لع كلذ امو

 لآ وهوا ٠ ديو نيك الإ کعب او کل اتا اًدج
 . دنع توها ودع ثقا قدس

 يف خفني نيح «اًعيَح للل قئالخلا :يأ أوريو
 ا د م ءروصلا

 ياپ ضرالاو تولا تولع

 ٤- :تايآلا میهاربإ ةروس ريسفت ۲۳-۱۸ 4۹۱

 DT د 2 1 عااد مح
 5 رس 2 .٠ ع ٠ ا 0

 <l يام و حال عج حاسم

 ل
 Ke هعو ا ا

 2 0 کے رج م | <

 نطيشلا لاَكَو 0 رص مآ انعزج
 ایک رر هع لأ ثا عل ے لي مع صر 2

Eکک َدَعَو کک  

 أ لل يكلش دن 2 ا

 0 دة تمنا برک تک لأ © e ظ
 © ةمستلا واهم تقام شاور کتک

 نوزربيو «اّتمَأ الو اًجّوع اهيف ىرت ال
 «نوجاحتي اوراص اوزرب اذإف « ةيفاخ مهنم [هيلع] ىفخي ال ءهل

 مهل ىنأ نكلو «هيلع ردقي ام عفاديو «هسفن نع عفدي لكو
 .؟كلذ

 نال نودلقملاو نوعباتلا :يأ «وتتَُّصلال لوقيف
 j لالضلا يف ةداق مه نيذلا نوعوبتملا مهو 4 اوركتس

 هومتنيزو «لالضلاب انومترمأ ءايندلا يف : 0

 4ء نم هلأ باد نم اتع نم رشا لهل انومتيوغأف انل

 ءاسؤرلاو نوعوبتملا :يأ اَولاَم8 ةرذ لاقثم ولو :يأ

 ينغي الف ڪم هَ هلا اده ولو «انيوغ امك مكانيوغأ»
 هيلع 4انربَص مآل باذعلا نم 4ع ع ءس اًدحأ دحأ

 انل برهم الو «هيلإ أجلن أجلم نم :يأ *ٍصيِحَت نم ات امل
 هلا باى

 1 ني امل نطيل لاقو# (؟؟55)

 6 و مفا گندو لا دنر
 a و ا

 ا 2 e ہر هع

 مو مكن انآ 1م کشا وول نومول الغ يل جساف وعد
 200 ص ي ا و يو ا ٢ ةسو- 1

 مهل تييلدظلا نِ لَم نم نڪ اي ُتَرَدَكح ْنِإ و ہا



 رشع ثلاثلا ءزجلا

 ىِرْي بج تحلل اوليعو انما تلا َلْجْدأَو © ملأ ٌباَدَع 8 r a AC 6 4 ت ل يحير 0 24

 : يأ س ابف مع هنت نذإي اهي یر رتل اک نم
 «ملاعلا يف عقوو عقي رش لكل ببس وه يذلا «ُنَّطِيَّسلا لاو

 لخدو 4 رمل :e ال مهنم اًئربتمو «رانلا لهأل اًبطاخم

 َدْعَو مڪو هلأ كرإ# :رانلا رانلا لهأو ةنجلا ةنجلا لهأ

 متكردأل «هومتعطأ ولف «هوعيطت ملف ءهلسر ةنسلأ ىلع لآ

 لصحي مل :يأ 4نا » ريخلا كندو «ميظعلا زوفلا
 . ةلطابلا ينامألا نم هب مكتينم ام مكل لصحي نلو

 دييأت ىلع ةجح نم :يأ #نَطلُس نم متع يل نك اَمَو

 «يدنع ام ةياهن اذه : يأ 4 ل رشتا 0 نأ ل يلوق

 اًعاَبَنا يل متبجتساف ءمكل هتنيزو ا ىلإ مكتوعد ينأ
 اَلثأل ةروصلا هذهب لاحلا تناك اذإف .مكتاوهشو مكئاوأل

 يف رادملا مكيلعو «ببسلا متنأف 4 ڪس ًاومولَو وموت

 ةدشلا نم مكثيغمب :يأ (كنيْصْمب أا ام باقعلا بجوم

 ETS اول اهب متنأ يتلا

 نم تأربت :يأ لَ ني ڪن اب ثر ی
 يتعاط بجت الو « هلل اًكيرش تسلف « هللا عم اًكيرش يل مكلعج

 ميلا ُباَذَع هل ناطيشلا ةعاطب مهسفنأل 4يلشلا نل

 . اًدبأ هيف نيدلاخ

 ناطيشلا ةعاط نم مهرذح نأ «هدابعب هللا فطل نم اذهو

 هيف هدصاقمو ناسنالا ىلع اهنم لخدي ىتلا هلخادمب ربخأو

 رانلا لخد اذإ هنأ انل نّيب انهو «نارينلا هلندی نأ دصقي هنأو

 لو مهكرشب رفكيو «ةءاربلا هذه مهنم ًاربتي هنأ ا

 لاقو اطلس ل سیل هلأ لا هذه يف ركذ كاذأ معا

 وب مه نذل مولوي يذلا َلَع ُمُئدَطْلُس اَمّنإل : ىرخأ ةيآ يف
 ةجحلا ناطلس وه هنع هافن يذلا ناطلسلاف رر
 ةياهن امنإو «هيلإ وعدي ام ىلع اًلصأ ةجح هل سيلف «ليلدلاو
 ىلع نوأرجتي هب ام «تانييزتلاو هبشلا نم مهل ميقي نأ كلذ
 . ىصاعملا

 ىلع ءارغالاب طلستلا وهف «هتبثأ يذلا ةاظلسلا امأو

 نيذلا مهو ءاّزأ يصاعملا ىلإ ْعُمُرُؤَي هئايلوأل يصاعملا

 هل سيل اذهلو ءهبزحب قاحتلالاو هتالاومب مهسفنأ ىلع هوطلس

 .نولكوتي مهبر ىلعو اونمآ نيذلا ىلع ناطلس

 :لاقف نيعئاطلا باوث ركذ «نيملاظلا باقع ركذ املو

 «نيدلاب اوماق : يأ «(ٍتَحِلّصلأ أولِمَحَو أوم تل لقال

 اهيف 4 ريتال اھ نم یر ٍِتَّنَج# اًداقتعاو ءالمعو ءاّلوق

 «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام .تاوهشلاو تاذللا نم

۹۲ VY تايآلا  ميهاربإ ةروس ريسفت: -١5 

 ل کک در نذإي ايف نول رشب بلق ىلع رطخ الو
 4كم ابف م هتوقو هللا لوحب لب مهتوقو مهلوحب |

 هبه ےک لك هنأ بیس تك رت أ 05-1
 رو م م 52 5 7 م ل 5 ر شاخ

 اهنكأ نَوَ O املا 5 اعر باث اهل ِةَبِِط ویل قرح

 ور 2 2 ويد ر

 ْمُهْلَعل ساتل لاثمألا هلا يِرْضَيَو هَ ِنْدِإِب نح لك
 لسمو رو هدم

 ٥ َنوُرَكَنَس

 د < 2م او : ىلاعت لوقي رک ني اهل ان يأ
 اهعورفو «هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش يهو ةي همك کم

 ضرألا يف 4ك اَهْلَصْأل ةلخنلا يهو ةي وَرجتك»
 . اًمئاد عفتلا ة ةريثك يهو 4 ِهَمَلَ فل رشتنم هع

 كلذكف امير ِنْذإِب نيج لك اهترمث يأ 4اًَهَلُكأ نل
 ءاّداقتعاو اًملع نمؤملا بلق يف تباث اهلصأ «ناميالا ةرجش

 قالخألاو «حلاصلا لمعلاو «بيطلا ملكلا نم اهعرفو

 هللا ىلإ دعصي ءاّمئاد ءامسلا يف «ةنسحلا بادآلاو «ةيضرملا

 ام «ناميالا ةرجش اهجرخت يتلا لاوقألاو لامعألا نم هنم

 دهل سال لدا هلآ بريول هريغ عفنيو نمؤملا هب عفتني
 لاثمألا برض يف نإف «هنع مهاهنو هب مهرمأ ام نورد
 نيبتيو «ةسوسحملا لاثمألا نم ةلوقعملا ىناعملل اًبيرقت

 ءحوضولا ةياغ حضتيو ءنايبلا ةياغ هللا کارا يذلا ىنعملا

 هلمكأو دمحلا متأ هّللف «هميلعت نسحو هتمحر نم اذهو

 . نياوملا تلو يف يتاجر حرت هداف هني هلهق هفمعل»

 ُلَثَمَو## :لاقف اهعورفو رفكلا ةملك يهو اهدض ركذ مث

 ةرجش يهو aE لكأملا *ِةَنِيَح ةرجشك 0 دم

 هَل ام ضال قوم نيل ةرجشلا هذه 4کا # اهوحنو لظنحلا
 ةرمث الو ءاهكسمت قورع الف ءتوبث نم :يأ رار نم

 ‹ةئيبخ ةرمث يهف ءةرمث اهيف دجو نإ لب ءاهجتنت ةحلاص
 «بلقلا يف عفان توبث اهل سيل « يصاعملاو رفكلا ةملك كلذك

 هبحاص هب رضتسي «ثيبخ لمعو «ثيبخ لوق لك الإ رمثت الو

 هسفن عفني الو «حلاص لمع هنم هللا ىلإ دعصي الف «عفتتي الو

a ا ا A 
 قوف نم تثتحجا ٍةثيبح رجس ِةَنبَح

f 0 
 20 برص

Aa 

 هريغ هب عفتني الو
 ايدل يلا يف تالا لولا أوما تأ هما ثب (30)

 مهيلع امب اوماق نيذلا :يأ «نينمؤملا هدابع تبثي هنأ ىلاعت

 ءاهرمثيو حراوجلا لامعأ مزلتسي يذلا ماتلا بلقلا ناميإ نم

 ىلإ ةيادهلاب تاهبشلا دورو دنع ءايندلا ةايحلا يف هللا مهتبثيف

 .هدنجو :ب يف )١(



 رشع ثلاثلا ءزجلا

 ميدقت ىلع «ةمزاجلا ةدارالاب تاوهشلا ضورع دنعو «نيقيلا

 . اهتادارمو سفنلا ىوه ىلع هللا هبحي ام
 «يمالسالا نيدلا ىلع تابثلاب توملا دنع ةرخآلا ىفو

 باوجلل «نيكلملا لاؤس دنع ربقلا يفو «ةنسحلا ةمتاخلاو

 (؟كيبن نمو ؟كنيد امو ؟كبر نم) : تيملل ليق اذإ «حيحصلا

 «يبر هللا) :نمؤملا لوقي نأب ءحيحصلا باوجلل مهاده

 : (يكن دمحبمو نيد مالبنالاو

 «ةرخآلاو ايندلا يف باوصلا نع 4 نيل هل ٌلِضْيَول

 ةلالد ةيآلا هذه يفو «مهسفنأ اوملظ مهنكلو هللا مهملظ امو

 صوصنلا كلذب ترتاوت امك ءهميعنو هباذعو ربقلا ةنتف ىلع
 ادو ربقلا يتو ءاهتفصو فلا يف 5 يلا نع

 و انك ا متي ادي تا ل ا 0مل

 هب واكو © ُراَرَهلا یی ًاهتولَصَي هج © ايلا راد ممر

 لوقي «راَنلَأ لإ ْمُكَريِصم نإ اممم لق وليس نع اولي ادادنأ

 لآ امو «شيرق رافك نم هلوسرل نيبذكملا لاح اًئيبم - ىلاعت

 هللا ةمعنو 4اك أ تم أولد َنِدَلا ىلإ رت ملأ : مهرمأ هيلإ
 يف تاريخلا كاردإ ىلإ مهوعدي «مهيلإ يم دمحم لاسرإ يه

 اولدبف ةرخالاو ايندلا رورش نم ةاجنلا ىلإو «ةرخآلاو ايندلا

 ee ككل اواهي ركلاو اهرب يتلا ونه

 يهو 4 راوبلآ راد مهمو اولَحَأ» ىتح مهريغ مهدص 4ول

 «مهموق ىلع الابو اوراصف « «مهلالضإل اوببست ثيح «رانلا

 موي جورخلا مهل اونيز مهنأ كلذ نمو «مهعفن نظي ثيح نم
 لتقو ءىرج ام مهيلع ىرجف «هلوسرو هللا اوبراحيل «ردب»
 . ةعقولا كلت يف مهديدانصو مهئاربك نم ريثك

 عيمج نم اهرح مهب طيحي :يأ 4اهئَرلَسَي ّمُهَج»
 . © راَرَعْل ارقلا سیو مهبناوج

 نع الل إل ءاكرشو ءارظن : يأ امانا مي هلل اوُلَعَجَو#

 هلل اولعج ام ببسب «هللا ليبس نع دابعلا اولضيل : يأ ليس

 :اًدعوتم مهل (لف» ءاهتدابع ىلإ مهوعدو ءدادنألا نم
 «مكعفانب كلذ سيلف ءاليلق مكلالضو مكرفكب 4اُمَّتَمَتل

 ءاهيف مكاوأمو مكرقمو مكلآم : يأ 4راا َلِإ ْمُكَريِصَم نإ

 امم أوقف ةرَلَّصلا اوثيقي أوما لا یدال لقط (*1)

 4ُللِح الو هيف مب ا ا وال لك و ا ككل

 نأ «مهحالص ةياغ هيف امب مهل اًرمآ نينمؤملا يدابعل لق : يأ

 «ةرَلَّصلا ميف :كلذ مهنكمي ال نأ لبق «ةصرفلا اوزهتتي
 ع كاع

 انمعنأ يتلا معنلا نم : يأ 4 َمُهَنْفَرَر ايم اوقِفيَو# اًنطابو اًرهاظ

 ةقفنلا لمشي اذهو *ٌةناَلَعَو انس اًريثك وأ اليِلق < «مهيلع اهب

 ٤- :تايآلا میهاربإ ةروس ريسفت ۲۸-۳٤ 44۳
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 اا ضر الا قوف نم تنتجا شيخ .:
 8 وی ا فتا لو قلاب اوما ےک بآل هللا تشب 9 ®

 هس. 0000 ر طر 2 ے وو م

 ُلَعْفَيَو يلد 5 نالستو ةرخألا و بفوايذلا
OSهلام سب  

 کیا ا رر ملأ چ 9€ اا |
E O 

 ا ا (7) راَرَعلا

 0 ر ا
 امورو کفن وفور لصل[ سقما"
 َقلَح ىلا © لكل يف عيالي ا الوت
 َبرْخأَُهَم اسلا عَ ًررنأو ضر اوتو مک لآ

 ہرن کاتا د وكل اكو تعتلي

 مکلرسو 9 ردها لا رسو ورا رح ف
 Af ر مہ ےک ور ہسر م م م و < هه بج

 9 داو کاک کرس نیا در مقلاو سلا

 ةبحتسملاو «هتقفن [هيلع] بجت نم ةقفنو ةاكزلاك «ةبجاولا

 . اهوحنو تاقدصلاك

 هيف.عفني ال : يأ لح الو هي عيب ال مي أب نآ ل نيل
 عيب ةضواعمب ال ءتاف ام كاردتسا ىلإ ليبس الو «ءيش

 «هينغي نأش هل ءىرما لكف ءقيدصو ليلخ ةبهب الو ءءارشو

 هلامعأ دقفتيلو ءدغل همدق ام رظنيلو ءهسفنل دبعلا مدقيلف

 . ربكألا باسحلا لبق «هسفن بساحيو

 تري درنو سرلا تولا قل یا لا )۳۲-۳٤(
 فللفلا ْمُكَل َرَّخَس فلآ و یک اتر تا و حاولا

 ر 00 كَل رسو وراي را يف َقرْجَتِل

 ني مَا ه راهو ییا كل رسو نا رمل كسلا
ET NEَنكَضاْلا تإ  

 ِتوُمَسلأ َّقََح ىّيلاا» هدحو هنأ : ىلاعت ربخي ران موُلَظَ

 وهو هم ِهآَمَسلأ نم َلْرأَو# امهمظعو امهعاستا ىلع سلاو
 نيل ءاملا كلذب 4جا باحسلا نم هللا هلزني يذلا رطملا
 ا اًمذرو 4ك ئر عاونألا ةفلتخملا 4ٍت

 سو يف يرل بكارملاو نفسلا :يأ 4مل ْمْكَل ٌرَّحَس



 رشع ثلاثلا ءزحلا

 ءاهيلع مكردقأو ءاهتعنص مكل رَسَي يذلا وهف ورتب رحب
 مكتاراجت لمحتو «مكلمحتل ءاملا رايت ىلع اهظفحو

 . هنودصقت دلب ىلإ مكتعتمأو
2 

 ينل 9 م

 «مكراجشأو مكثورح يقستل 4 رنا کک َرْخَسَو

 . اهنم اوبرشتو
 «نايني الو «نارتفي ال ن باد َرَمَفْلاَو سلا كَل رس رو

 «مكنادبأ حلاصمو مكتنمزأ باسح نم «مكحلاصمل نايعسي

 4ر کک رسول مكرامثو «مکعورزو «مکتاناویحو

 . هلضف نم اوغتبتل ءاّرصبم ( راو هيف اونكستل
 ام لك نم مكاطعأ : يأ ءرشلاَس ام لڪ نِت ملتا

 «لاحلا ناسلب هايإ هنولأست امم ,مكتجاحو مكينامأ هب تقلعت

 . كلذ ريغو تاعانصو «تاللآو «ماعنأ نم «لاقملا ناسلب وأ

 مكمايق نع اًلضف اوسخ ل ہلا تمعن ودب نلو#

 ةعيبط هذه :يأ رانك مَ َننإلا ترإ# اهركشب
 يف رصقم «يصاعملا ىلع ءىرجتم ملاظ وه ثيح نم ناسنإلا

 نم الإ ءاهب فرتعي الو اهركشي ال « هللا معنل راك «هبر قوقح

 .هب ماقو هبر قح فرعو «همعن ركشف هللا هاده

 ءيش دابعلا ىلع هللا معن فانصأ نم تايآلا هذه يفف

 هركشب مايقلا ىلإ دابعلا هب هللا وعدي «لصفمو لمجم «ميظع
 ءانآ هئاعدو هلاؤس يف مهبغريو «كلذ ىلع مهثحيو «هركذو

 e رركتت هتمعن نأ امك «راهنلاو ليللا

 : يأ كاتيا دلل اده لَمَجَا َبَر میا لق دلو ("5)

 ةلاحلا هذه يف او ةالصلا هيلع ميهاربإ ركذا #و#

 اياد مرحلا : يأ دَ اذه ٌلَمْجَأ بر :لاق ذإ ةليمجلا

 رسيو «عرشلا يف هللا همرحف ءاّردقو اًعرش هءاعد هللا باجتساف

 ملاظ ُهْدِرُي مل هنإ ىتح «مولعم وه ام اًردق هتمرح بابسأ نم
 مهريغو ليفلا باحصأب لعف امك هللا همصق الإ ءوسب

 يتلو : لاقف نمألاب هينبلو هل اعد ؛نمألاب هل اعد املو

 نع اًديعب اًبناج .مهايإو ينلعجا :يأ اتصالا كبح نأ قو

 ىلعو هيلع هفوخل بجوملا ركذ مث ءاهب ماملالاو ءاهتدابع
 : لاقف ءاهتدابعب ىلتباو نتتفا نم ةرثكب «هينب

 هرب عي 2

 اهببسب اولض : يأ سالا نم اري َنََصَأ نإ 0

 بز ل دل ديعاوللا نمي تام ىلع 4قيي ع نشا

 «مهعبتو اًموق بحأ نمو ةقفاوملا مامتل ها

0 
 ليلخلا ةقفش نم اذهو # حت .ٌرْوُفَع َكّنَِو ٍِفاَصَع ْنَمَر

 ا ل ا ا

 نم الإ بذعي ال «هدابعب هنم محرأ ىلاعتو كرابت هللاو « هللا

 ٤- :تايآلا میهاربإ ةروس ريسفت ۲۷-۳۰ ۹4

 ۰ ني “قاش
 نع م م 0 ج روو ےک ل ےس ےن

 ك ات

 اڪ ڪک 010
 رے صر << ےس نص <2 س ص |

 بوین ب نجاواتماء ا ل ی

 سالام انک نضام ابر و ماحصل دس هلع س صرع

 € يترشح كن ناصع يم ةى
 ا کک اوب قرد نم تکا ار

 ےن عجن وکلای نصف
 9 را هلل تملا م هقزراو ماوه

 ياو E ا و سك 2

 مول ظل

 امملعت كنإانسر

 و ا 0 0

 و 4 هم ل 4

 موفي 0 ع در ا نير
Eکر  | 

 صر ر

 ! ابر (۷)

 ليعامسإ اهنبابو ليعامسإ مأ «رجاه» ب ىتأ هنأ كلذو *مّرَحَمْل

 ىتح «ماشلا نم ءعاضرلا يف وهو «مالسلاو ةالصلا هيلع

 7 .«نكس اهيف سيل - كاذ ذإ - يهو «ةكم يف امهعضو
 اًعرضتم لاقف «ءاعدلا اذهب هبر اعد امهعضو املف ءبيجم الو

 لك ال :يأ يبرد نم تنكس نإ ارا :هبر ىلع اًلكوتم
 امنإو «كلذك هينب يقابو ياشلا يف قاحسإ نأل «يتبرذ

 4 عدم ىذ ريع داب :هلوقو «هتيرذو ليعامسإ ةكم يف نكسأ
 .ةعارزلل حلصت ال ةكم ضرأ نأل : يأ

 نيميقم نيدحوم مهلعجا : يأ # ةرَلَّصل افلا نير

 تادابعلا لضفأو صخأ نم ةالصلا ةماقإ نأل ءةالصلا

 ترم ٌهَدِيْقَأ لَمْ ءهنيدل اًميقم ناك اهماقأ نمف «ةينيدلا

 مه يذلا عضوملا بحتو «مهبحت :يأ لإ وب سيت
 .هيف نونکاس

 هلي اًدمحم ليعامسإ ةيرذ نم جرخأف «هءاعد هللا باجأف
 «ميهاربإ مهيبأ ةلم ىلإو «يمالسالا نيدلا ىلإ هتيرذ اعد ىتح

 کم ل کا
 كيب دنِع عرَر ىؤ ٍرْيع اوب برد نم تکا ف

at DEت  



 رشع ثلاثلا ءزجلا

 .ةالصلا ىميقم اوراصو هل اوباجتساف

 «ميهاربإ ةيرذ هب نكسأ يذلا «تيبلا اذه حح هلل ضرتفاو

 الو ءهجحت يهف .برلقلل اًبذاج ءاّبيجع اًرس هيف لعجو
 هيلإ ددرتلا دبعلا رثكأ املك لب «ماودلا ىلع اًرطو هنم يضقت

 ىلإ ىلاعت هتفاضإ رس اذهو «هقْوَتو هعلو مظعو «هقوش دادزا
 .ةسالقملا هنت

 فءاعد هللا باجأف نكس هلع تملا نم مقدرا

 لك ةفرشملا ةكم ىرت كنإف ءءيش لك تارمث هيلإ ئبجي راصف

 لك نم اهيلإ ىلاوتت قازرألاو «ةرفوتم اهيف رامثلاو «تقو

 .بناج
 انب ملعأ تنأ : يأ نل ابو ین اَم دلت نإ اتر (0)

 رومألا نم انل رسيت نأ ءانل كتيبرتو كريبدت نم كلأستف ءانم

 كتمحرو كملع ىضتقم وه ام ءاهملعن ال يتلاو ءاهملعن يتلا

 كلذ نمو «آَمَسلأ ىف الو ٍضرَدْلا يف ٍءَيَس نم هلا لع یخ اموال

 ركشلا ةرثكو «ريخلا الإ ليلخلا هب دصقي مل يذلا ءاعدلا اذه

 . نيملاعلا بر هلل

 ليما ا َلَع ىل َبَمَو ىلا هل دلا (۳۹)

TT 8 
 نيحلاص ءايبنأ مهنوكو «ىرخأ ةمعن ءدالوألا نم سايالا

 نمم ةباجالا بيرقل : يأ عد ميس ير َّنإا# لضفأو لجأ
 E امخ « يئاجر بيخي ملف هتوعد دقو ءهاعد

 سرد نمو َوْرَلَّصلا ميقم قم ىلعجأ بر# :لاقف )4١١40(

 موفي موب َنيِنِمّؤَمْللَو ولر يل رقع اسر ه امد ْلَصَقَتَو اکر
 ءهيبأل هءاعد نأ الإ ءهلك كلذ ىف هل هللا باجتساف 4 كاسح

 أربت هللا ودع هنأ هل نيبت املف انا فو نطو نع ناك امنإ

 يأ

E 

 .هنم

 الو :ىلاعت لاق مث 9
 ہو سي ع

 Eê ه نالا هيف محن رويل مشرق اتت نرالا لع

 ديعو اذه اوه 2 er لإ 4 ل ميسور یمنقم

 الو# :ىلاعت لوقي نيمولظملل ةيلستو «نيملاظلل ديدش

 أو مهلهمأ ثيح نما لقي اَمَع الع هلآ كتي
 «نينئمطم نينمآ دالبلا يف نوبلقتي مهكرتو «قازرألا مهيلع

 ملاظلل يلم هللا نإف ,مهلاح نسح ىلع لدي ام اذه يف سيلف

 دَ تلِلَدَكَي هتلفي مل هذخأ اذإ ىتح ءاّمثإ دادزيل «هلهميو

 - ملظلاو 4ٌديِدَس دبل مدح نإ | ةن و ىر دَ اد كير

 هللا دابعل هملظو : وو دولا نما لطلا رمش يع

 ةدش نم فّْرْطَت ال : يأ 4 ريالا هيف صخشت مول مشروب امت

 . لقالقلا نم اهجعزأ امو «لاوهألا نم ىرت ام

 ر ھا
 هلا َكَرَسْحَي ال

 ٤- :تايآلا ءميهاربإ ةروس ريسفت ۳۸-٤٦

 مهوعدي نيح يعادلا ةباجإ ىلإ نيعرسم :يأ 4#تيِوِطْهم#

 الو مهل عانتما ال .باسحلل هللا يدي نيب روضحلا ىلإ

 ْتَلْع دق اهيعفار :يأ «خيسوُك ىبنْقُمط أجلم الو < 0
 م م مهسوؤر كلذل تعفتراف «ناقذألا ىلإ مهب

 دق «مهبولق نم ةغراف مهتدتفأ : يأ ار م ردفا 8

 نزحو «مغو مه لك نم ةءولمم اهنكل «رجانحلا ىلإ تدعص

 .قلقو
 أومَلَظ بأ أ لوم ُباَدَمل يأ م 8 سالا ردوا ( 1-0

 مسل م ر او

 اروڪڌ موا للا عيش کبود تي پير 3 8 ار

 يس يف مگر © اور ني کک اَم ْلَبَق ن ٍمُثْمَسْقَأ
 كيلا ا 0 5

 نو e لآ دنع مرڪ ا o ه َلاَمَمَأْلا ل

 دمحم هيبنل ىلاعت لوقي لاب ُهَنِم لول رڪ تاک

 ةفص مهل فص : يأ 4ُباَدَعْل ا مو سالا رذنأو# ذكي

 يذلا «باذعلل جوملا لامعألا نم ر «لاحلا كلت

 رفكلاب 4اك يأ لوق هلقالقو هدئادش يف يتأي نيح

 نيلئاس ءاولعف ام ىلع نيمدان «يصاعملا عاونأو «بيذكتلاو

 اندر :يأ )برق لجأ لإ ارا ار : اهتقو ريغ يف ةعجرلل
 راد ىلإ وعدي هللاو 4َكّيَوْعَم بي ءانرصبأ دق انإف ءايندلا ىلإ

 3 ا لجأل هلك اذهو شا میس مالسلا

 أوم اَمِل اوداعل ودر ولو دعولا اذه يف ڏک مهف الإو «باذعلا

 .كهَّنَع

 ني مُثْعَسْسَأ اًووكحتت موا : مهل لاقيو نوخبوي

 اهف «ةرخآلا ىلإ لاقتناو ءايندلا نع #لاَوَر ني مك ام لَن

 ا يا

 تايآلا لجأ نم ايندلا يف ٌرصاق مكيلع سيل «و#

 تو رها ملط لآ نسم يف تكمل لب «تانیلا
 ّلحأ فيكو ؟تابوقعلا عاونأ نم 4 مهب اتسم ك مك
 مكل انبرضو «تانيبلا تايآلاب اوبذك نيح «تابوقعلا مهب هللا

 «هتلازأ الإ بلقلا يف كش ىندأ عدت ال يتلا ةحضاولا لاثمألا

 ىلع متمدو «متضرعأ لب «تايآلا كلت مكيف عفنت ملف

 ال يذلا مويلا اذه ىلإ متلصوو «راص ام راص ىتح «مكلطاب

 . لطابب رذتعا نم راذتعا هيف عفني

 يذلا ڪم » لسرلل نوبذكملا : يأ 4ًاوُرَكَم دو

 : يأ *َمُه شرک هلل دنعو# ءهيلع مهل ردقو «مهتادارإ تلصو

 قي الع مهيلع مهركم داع هنإف «ةردقو اًملع هب طيحم وه

 .* دوخي ل هلأ ركل
 ناك دقلو :يأ 4ُلاَبْلَل هِي دول ُْمْرُكحَم تاک نيرا



 رشع ثلاثلا ءزحلا

 همظع نم - هب ءاج نمبو «قحلاب لسرلل نيبذكملا رافكلا ركم
 ًاوركَم# : يأ ءاهنكامأ نع هببسب تايسارلا لابجلا لوزتل -

 . مهروحن يف مهديك در هللا نكلو هردق رداقي ال اربح کم

 رصنيل «لسرلل نيفلاخملا نم ركم ْنَم لك اذه يف لخديو
 ءاّئيش مهنع نغي مل مهركم نأ دصقلاو ءاّمح لطبي وأ ءالطاب
 . مهسفنأ اورض امنإو ايش هللا اورضي ملو

(o-£۷(ك ا ودعو فليم هللا نضع القل  Eرع  

 أوريو فول ضر 7 را: لدي مو 0 ِواَقِتنَ وذ

 اَلا ق َنيَرَقُم لیمو َنيِمِرْجُمْل ىَرَتَو © راهم دولا

 ني لم لأ یر © رال ٌمهَهوُجَو یو ٍنارْطَف نم مُهُليِاَرَس
 هوي اََسلَو ني علب اذه 0 بالا عرس هَ نإ تب ائ

 نال : یلامت لوقي يأ ا كيو ت لب ر ات اوك
 مهعابتأ ةاجنو «مهتاجنب لو ف :

 مهباقعو ءايندلا يف مهنالذخو 20 كالهإو .مهتداعسو

 ءالوق قداصلا هب دعو هنأل ءهعوقو نم دب ال اذهف «ةرخآلا يف
 نوكي ام ىلعأ اذهو ءلسرلا مهو «هقلخ قدصأ ةنسلأ ىلع

 ننسلاو «ةيهلإلا ةمكحلل قباطم وهو اًصوصخ «رابخألا نم

 هنإف «ءيش هزجعي ال ىلاعت هللاو 0 00

 ع هزجعي الو هتوفي ال هنا دا نم تت نأ دارا 0 : يأ

 « نومك ضر ع ضال لدم موي ةمايقلا موي يف كلذو

 ليدبت ال «تافص ليدبت ليدبتلا اذهو «تاوامسلا ريغ لدبت

 ىقليو «ميدألا دمك دمتو ىوست ةمايقلا موي ضرألا نإف «تاذ

 ىرت ال ءامصفص اًعاق ريصتق «ملعمو ليج نم اهرهظ ىلع ام
 لاوهأ ةدش نم «لهملاك ءامسلا نوكتو ءاتمأ الو اًجوع هيف

 .هنيميب ىلاعت هللا اهيوطي مث «مويلا كلذ

 ءمهثعب موي ىلإ مهروبق نم قئالخلا :يأ أوريو

 ٍدِحوْلأ و ءيش هللا ىلع مهنم ىفخي ال لحم يف مهروشنو
 هلاعفأو ءهتافصو هئامسأو هتمظعب درفتملا ا 4 راما

 الف «هريبدتو هفرصت تحت اهلكف ملاوعلا لكل هرهقو «ةميظعلا

 .هنذإب الإ نكاس نكسي الو ‹كرحتم اهنم كرحتي
 ةرثكو «مارجالا مهفصو نيذلا :يأ 4 َنيِمِرَجْحْلا ىَرتَو#

 لسلسي :يأ ِداَمَسَأْلا يف َنيَيَقُم# مويلا كلذ يف «بونذلا

 ىلإ نوداقيف ءران نم لسالسب «نيمرجملا نم لمع لهأ لك
 . اهعشبأو ءاهعنشأو ةروص لذأ يف «باذعلا

 لاعتشا ةدشل كلذو 4ٍِنارِطَم نم مهبايث : يأ «رُهلاَرَس

 يه يتلا 4مههوجو ئَبعَتو# اهحير نتنو ءاهترارحو مهيف رانلا
 نم اهالصتو ءاهب طيحت :يأ ُُراَّثلأ# مهنادبأ يف ام فرشأ

 ٤- :تايآلا «ميهاربإ ةروس ريسفت ٤۷-٥۲ ۹

 هع لم و2
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 مټ دفاووهفر ا

 نبل لوق پا دملا موب ساتار زنا اوہ

 عو وعد تي پرد لک کب کک
 مكا لن منسقا اوو ت ولما
 اوم لا نڪ سم نگ سو © 69 اوز نم

TTا  
 ا نوو مهر ڪم اوڙگم © لاعمال امل

 لاي رخت تاك 206
 رعنا شر ویو تلخ یسک الف ©

 أ ر ر رک 2 Sl و
 ٌتومَسلاَو ضل ارم ضر الدموي (ي) ۵ ماَمِيئاوُد

 ردم e عل
 ديمو نيِمرَجمْلا ىَرَتَو € 9 رات ورب

 فا یت یاس 8 © 1 دال اق

 َتيَسْكاَم ںیفت هلل یری (©) ُداَتلأْمُهَهوُمُص
 د وول سس س

 اشسا حبال () | ٍباَسِحْلاٌعِب درس هللا نإ

 0 ي ببال اول واک کیل لو دونو هلل شامت اوملعبلو هي

 اذه سیلو .ىرحأو ىلوأ باب نم هوجولا ريغ

 اذهلو ءاوبسكو اومدق امل ءازج وه امنإو

 ءرشو ريخ نم تب ام

 ريغو «بناج لك
 ءمهل هللا نم اًملظ

 نيش لک هللا یزجیل ا : یلاعت لاق

 .هوجولا نم هجوب هيف روج ال يذلا طسقلاو لدعلاب
 ساتل برف : ىلاعت هلوقك باجل ٌمِيِرَس هلا كرإ#

 عيرس :هانعم نأ لمتحيو #َنوْصرْعُم لفغ يف يهو مهباسج

 مهقزري امك ةدحاو ةعاس يف قلخلا بساحيف «ةبساحملا

 نع نأش هلغشي ال ءةدحاو ةظحل يف ريبادتلا عاونأب مهربديو

 . هيلع ريسعب كلذ سيلو «نأش

 :هحدم يف لاق «نآرقلا اذه يف نيبملا نايبلا نيب املف

 ىلإ لوصولا ىلإ نودوزتيو «هب نوغلبتي : يأ ياتي مكب اده

 نم هيلع لمتشا امل «تاماركلا لضفأو تاماقملا ىلعأ

 .دابعلا اهجاتحي يتلا مولعلا عي عيمجو «عورفلاو لوصألا

 امو ءرشلا لامعأ نم بيهرتلا نم هيف امل د ادن
 وک ر وو

 ثيح 4دو لإ وه اأ اومعيلو# باقعلا نم اهلهأل هللا دعأ

 ام «هتينادحوو هتيهولأ ىلع ءنيهاربلاو ةلدألا نم هيف فرص

 .نيقيلا قح كلذ راص



 رشع عبارلا ءزجلا

 مهعفني ام ةلماكلا لوقعلا :يأ أل الز گدیوا

 بابلألا يلوأ اوراص كلذبو ءهنوكرتيف مهرضي امو هنولعفيف

 ترونتو «مهؤارآو مهفراعم تدادزا نآرقلاب ذإ ءرئاصبلاو

 ىلعأ ىلإ الإ وعدي ال هنإف ءاّيرط اًضغ هوذخأ امل «مهراكفأ
 ىوقأب الإ كلذ ىلع لدتسي الو ءاهلضفأو لامعألاو قالخألا

 مل «يكذلا دبعلا اهب بردت اذإ ةدعاقلا هذهو .اهنيبأو ةلدألا

 .ةديمح ةلصخ لك يف ماودلا ىلع يقرو دوعص يف لزي
 ا و

 چ اع يو 3 32 و
 دوي امر © نيم ناءرقو بتڪلا تا٤ كلت ا (ه-١)

 اوم 2 <<

 و وڪي مهرذ © نييس انك ول اورفڪ يآ

Eاک ر ا  

 ىلاعت لوقي ورحت امو اَهَلَجَأ ٍةَّمُأ نم قيس ام ه 76
 تايآلا : يأ 4ٍبتكححلأ تي كلي :هل اًحدام «هباتكل اًمظعم

 نس ٍناَنْفَوإ# بلاطملا لضفأو «يناعملا نسحأ ىلع ةلادلا

 اذهو ءدوصقملا ىلع هلدأو ء.هحضوأو ظفل نسحأب «قئاقحلل

 هيقلتو همكحل ميلستلاو «هيلإ دايقنالا قلخلا ىلع بجوي امم

 .رورسلاو حرفلاو «لوبقلاب

 هنإف ءاهب رفكلاو ءاهدرب ةميظعلا ةمعنلا هذه لباق نم امأف

 مهنأ نونمتي تقو مهيلع يتأيس نيذلا نيلاضلا نيبذكملا نم

 فشكني نيح كلذو «هماكحأل نوداقنم :يأ «نوملسم

 يف مهنإف «توملا تامدقمو «ةرخآلا لئاوأ رهظتو «ءاطخلا

 تقو تاف دقو «نوملسم مهنأ نونمتي اهلك ةرخآلا لاوحأ

 و «ناكمإلا

 ملا مونو مهتاذلب #أوعتسو اڪ ٌمُهَرَد# ف

 توس ةرخآلا نع مهيهليف ءايندلا يف ءاقبلا نولمؤي :يأ

 اًنارسخ تبهذ مهلامعأ نأو «لطاب هيلع مه ام نأ وعي

 . ممألا يف هتنس هذه نإف «ىلاعت هللا لاهمإب اورتغي الو «مهیلع

 اهو الإ باذعلل ةقحتسم تناك 4ٍَ نم اكلها اول
 . اهكالهإل ردقم ولعب ناک
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 دب ال بونذلاف الإو ورن اَمَو اَهَلَجأ وَمَا نم قيس اً

 اط!و لل ۷

 3 8 ا را
 اوكي مُهَرَذ ا اورق ڪ لآ

 امام9 © نیکو مالا چ لنوو متر ظ
 .E ي مو حم باک اهو ل اير

 هَيََعَلْرْم ىلا ااو لاتو © ورحنا اھ
 كگ یگ یابی 9 جک کرک
 اوناکامو ايلا ةت رام ل نقولا

ORES ERE 
 اس ےک ر

 ر نم متا يام وچ يلوذ لآ عیش فلن اَمَلَسَرَأ 0

 فكل کلک دورتي هيون الإ لوس  EGومع رم اس مدس وچ و .
 َنيلَوُدْلاةَنَس ةتس تح دقومي دونما ل نيمرّجمْلا بوق

0 0 
 نوجرعي هيفا راغ وا ٤ کک فولو 9

 رج ل ر با

 رح ات نإو اهرثأ عوقو نم
oe 

 (ی نوروح سم موق نحن لب انرلصتب

 ول © جس كَ ميلا هلع دَر لأ ابي أي اوُلاَقَوإم (4-7)

 لإ ةكيتتلا ن اه ٥ وییل ني تك نإ گیلا اا ا

 وظل مَآ اَنِإَو ٌركْذلَأ الر نح نح اَّنِإ © نرم ادل واک اَمَو لاپ

 ااا : ةيرخسو ءازهتسا يي دمحمل نوبذكملا لاقو : يأ

 انآ نظت ذإ 4ٌنوئجَل َكِإط كمعز ىلع 4مل ع لم ىز
 كار اا لع اندم امل قو «كعبتنس

 تئج ام ةحصب كل نودهشي ِةَكِيَكْمْلا أ ام ولد

 ا تأت مل املف 4َنِقِدَصلأ نم َتُك نإ»

 . لهجلاو ملظلا مظعأ نم اذهو «قداصب

 نييعتب تنعتو هللا ىلع ؤرجت اذه نإف ءرهاظف ملظلا امأ

 نم اهنودب ناهربلاو دوصقملا لصحو ءاهرتخي مل يتلا تايآلا

 «لهجلا امأو «هب ءاج ام ةحص ىلع ةلادلا «ةريثكلا تايآلا

 ةكئالملا لازنإ يف سيلف ‹ مهترضم نم مهتحلصم اولهج مهنإف

 لاهمإ ال يذلا قحلاب الإ ةكئالملا هللا لزني ال لب ءمهل ريخ

 .هل دقنيو هعبتي مل نم ىلع

 ءاونمؤي مل نإ «ةكئالملا لزنت نيح : يأ اإ اك امو



 رشع عبارلا ءزجلا

 لازنال مهبلط راصف «نيلهممب :يأ 4َنرَطُمل ب اونمؤي نلو
 سيل ناميالا نإف ءرامدلاو كالهلاب مهسفنأل اًليجعت ةكئالملا

 ةَ مب كو 5 ولو هللا ديب وه امنإو مهيدي يف

 25ج دأ ہل ایزی اک ت الش م لک موج کسو قوا مهمل
 اوناك نإ «تايآلا نم مهيفكيو دوله مشرڪ کلو ها

 : انه لاق اذهلو ميظعلا نآرقلا اذه «نيقداص

 لكل ىركذ هيف يذلا نآرقلا : يأ ركل رب نحت اإل

 دارأ نم ركذتي هيفو ءةحضاولا لئالدلاو لئاسملا نم «ءيش

 «هلازنإ دعبو «هلازنإ لاح يف : يأ «نوُظِيْحَل مل اَإَول ركذتلا
 . میجر ناطيش لك قارتسا نم هل نوظفاح هلازنإ لاح يفف

 مث اهيف هعدوتساو «هلوسر بلق يف هللا هعدوأ هلازنإ دعبو
 ةدايزلاو ءاهيف رييغتلا نم هظافلأ هللا ظفحو «هتمأ بولق يف

 نم ىنعم فرحم فرحي الف «ليدبتلا نم هيناعمو «صقنلاو
 نم اذهو «نيبملا قحلا نيبي نم هل هللا ضيقو الإ «هيناعم

 نأ :هظفح نمو «نينمؤملا هدابع ىلع همعنو هللا تايآ مظعأ

 اودع مهيلع طلسي الو ءمهئادعأ نم هلهأ ظفحي هللا

 . مهحاتجي

 ابو © َنيَيَدْل محي ىف كَم نم ااا َدَقلَو## )١-18(.

 بول يف کل َكِلَدَك © ّن نور ربكم هدب واک الإ لوس ني مهني

 هيبنل ىلاعت لوقي نرالا نس تلح دقو یب نوب ال © َنيِمرْجُمْل

 نورقلاو ةيلاخلا ممألا بأد اذه لزي مل :نوكرشملا هبذك ذإ

 مهقرف :يأ *َنيلَرَأْلا عيش يف كلب ني اَنَلَسَرَأ دَر ةيضاملا

 . السر مهتعامجو

 انا الإ ىدهلاو قحلا ىلإ مهوعدي «لوُسَر ني مناي ام امو

 يف بيذكتلا لخدن : يأ «ْمُكَلَمَم كلك »8 *«تووبتتَي وب
 مهانبقاع .تهبلاو ملظلا مهفصو نيذلا :يأ «ةيررتنلا بوق

 مهتلماعم تهباشت «بيذكتلاو رفكلاب مهبولق تهبتشا امل

 ذيل. نا ر نور الا ی ناجل

 «مهيف هللا ةداع : يأ كلا هنس تح دقو هب َنْومؤَي الا» : لاق

 .هللا تايآب نمؤي مل نم كالهإب

 يف الطف سلا نم ایا مريع اسف ولوو ٥0)

 : يأ ووش مو ن لب انردصنأ ترش امل اولاقل © نوجرعی
 اَنَحَدَم ولو ءاورباكو اونمؤي مل ةميظع ةيآ لك مهتءاج ولو
 اًنايع هنودهاشيو «هيف نوجرعي اوراصف 4ِهَمَّسلَآ نس ابي مع

 :- ةيآلا هذهل نيركنم < ل

 انيأر ىتح «ةواشغو ركس اهباصأ : يأ «اردَصَبأ تركس اَمَنِإ»
 اذه لب «ةقيقحب اذه سيل : يأ دوو ميت 2 ل لام
 ال مهنإف ءراكنالا اذه ىلإ لاحلا مهب تلصو موقو ءرحس

 ٠١١-5١ :تايآلا رجحلا ةروس ريسفت 4۹۸ 1٥

 تءاج ام ىلع تالادلا تايآلا ركذ مث ءءاجر الو مهيف عمطم

 :لاقف قحلا نم لسرلا هب

 0 ا اًهَيَرَو اًمورب ِءاَمَّسلأ ف اع دقو 6-15
 ع چ

 بابش معبث ا عسل رسا نم اإ 0 ٍويِجّت نَطَيَس لک نم اهتظفَحَو

 ءَ لك نم اف اتتا بوب اه اتسیلاو اهَنْدَدَم سالا ه ڈیم
 . يقرا مل مَ سل نمو شییعم ايف کل المو ه وفروع

 َنلَعَج دلو : هقلخب هتمحرو هرادتقا لامك اًئيبم ىلاعت لوقي

 ماظعلا مالعألاو «جاربألاك اًموجن :يأ كاَبورُب ِهَمَسلأ ىف

 هنإف «4َتِرظَتلل اهيو رحبلاو ربلا تاملظ يف اهب ىدتهي
 ةئيهلاو ءيهبلا رظنملا اذه ءامسلل ناك امل موجنلا الول
 يف رظنلاو ءاهيف لمأتلا ىلإ نيرظانلا وعدي امم اذهو «ةبيجعلا
 . اهيراب ىلع اهب لالدتسالاو ءاهيناعم

 أ «عمسلا قرتسا اذإ # وجت ِنلطْبَس لک نم اهتظفو ل

 ا المجم اهرهاظ ءءامسلا تيقبف «بقاوثلا بهشلا
 . تافآلا نم اًعونمم اًسورحم اهنطابو «تاريتلا

 قرتسي دق «تاقوألا ضعب يف : يأ منّ َقََْسأ م لإ
 4 نيم تابش معنا «سالتخاو ةيفخب عمسلا نيطايشلا ضعب

 .هلبخي وأ هلتقي رينم نيب هيأ

 هيلو ىلإ ناطيشلا اهلصوي نأ لبق باهشلا هكردأ امبرف

 نأ لبق هيلو ىلإ اهاقلأ امبرو «ضرألا نع ءامسلا ربخ عطقتيف
 لدتسيو «ةبذك ةئام اهعم بذكيو اهُّمضيف «باهشلا هكردي

 . ءامسلا نم تعمس ىتلا ةملكلا كلتب

 نويمدآلا نكمتي ةعس اهانعسو :يأ هدم سرلا

 نم لوانتلاو ءاهئاجرأب دادتمالا ىلع ءاهلك تاناويحلاو

 . اهيحاون يف نوكسلاو ءاهقازرأ
 ضرألا ظفحت ٠ اًماظع اًلابج :يأ *َىِسوَر هش امال

 ىش ET اف شناور لوزت نأ اهتبشتو ءديمت نأ هللا نذإب

 نيب ام ءدالبلاو دابعلا هيلإ رطضي ءموقتم عفان : يأ ووم
 . تابنلا عاونأو ا «بانعأو ليخن

 نمو «ةيشاملا نمو «ثرحلا نم «َسيَعَم اف اف کک المج انلَمَجَو
oانمعنأ : يأ قرّر مل مََل نول  

 يلو ءمكحلاصمو «مكعفنل ماعنأو «ءامإو ديبعب مكيلع

 . اهقازرأب لفكتو ا ملوح لب اهقزر مكيلع
 ردقب الإ لر امو ميار اندنع الإ ِءْيَص نم نوا (؟١)

 اهكلمي ال «رادقألا فانصأو قازرألا عيمج :يأ ولع

 ءءاشي نم عنميو ءءاشي نم يطعي «هديب اهنئازخف «هللا الإ دحأ
 نم ردقملا : يأ مر امو ةعساولا هتمحرو هتمكح بسحب

 ام ىلع ديزي الف ِ لَم ِرَدَعِب الإ هريغو رطم نم «ءيش لك



 رشع عبارلا ءزجلا

 . هنم صقني الو « هللا هردق

 شيا هم املا نم اتارنا حقول حيل اتسرأو# ۲

 «ةمحرلا حاير «حايرلا انرخسو : يأ كبر ُمَل سا امو

 ءاملا كلذ نع أشنيف «ىثنألا ركذلا حقلي امك «باحسلا حقلت

 يف ىقبيو «مهضرأو «مهيشاومو «دابعلا هللا هيقسيف « هللا نذإب
 هتردق ىضتقم وه ام «مهتارورضو مهتاجاحل اًرخدم ضرألا

 هنزخ ىلع مكل ةردق ال : يأ 4نر ُمَل دس آو هتمحرو
 «ضرأألا يف عيباني هكلسيو «مکل هنزخي هللا نكلو «هراخداو
 .مكيلإ اًناسحإو «مكب ةمحر

 الع دو © رولا نو ُتيِمْيَو ی نحل اتوا (05-7)

 نإ مشرشص وه كد هلو © تتش ات دقو مکن يفتش
 نم قلخلا يبحي يذلا «هل كيرش ال هدحو وه : يأ مَع كَ

 يتلا «مهلاجأل مهتيميو اًروكذم اًئيش اونوكي مل نأ دعب «مدعلا

 لع نمو ضرألا تري نحت نإ :هلوقك كورولا نو اهردق
 هنإف « هللا ىلع عنتمم الو «زيزعب كلذ سيلو # نوجد و

 ملعيو «مهنم نيرخأتسملاو قلخلا نم نيمدقتسملا ملعي ىلاعت
 يذلا وهو .مهئازجأ نم قرفت امو «مهنم ضرألا صقنت ام

 مهرشحيو ءاّديدج اًقلخ هدابع ديعيف «زجعم اهزجعي ال هتردق
 . هيلإ

 ءاهلزانم اهلزنيو ءاهعضاوم ءايشألا عضي 4ٌميِكحَح مَنِ

 .رشف ارش نإو «ريخف اًريخ نإ «هلمعب لماع لك يزاجيو
 ه نوسم مح نم ٍلَصْلَص ني نإ افلح دقوا )4-0

 قدح ین گیم كر کاک لو  موُمّسلَأ راک ني ل نم ُهَنَفلَح ناو

 نم هيف تحفو مسوس اذ © ووم لح ْنْم لصلص نم ارب
 وچ ومع

 اع

 اما لی كرير قو ١ مام "ع ی ا ی 3 ل ل م صر مخل ضاع
 عم نوک الأ كل ام شيلبإتي لاق ه َتيِدِجدَسلا مم نیکی نأ نأ سلب

 [ ني ٍلدَصْنَص نم ُمَنقْلَح رسل َدْجْسَأَل نک مل لق © َنيِدِجَسل
 روب لإ هلا كلم نرو تيت قلي اهني اا لق ووش
 س كنف لاق © شش موي لإ نرظنا َبَر لق © ِنيل

 تيرا كيرا اب تي لَ ٥ رولا تولا موب لإ ٥ يرش
 5 َنيِصَلْخْمْلا مهتم كداب إ0 نعم مكَيَيوْعأَل ضر ىف مهل
 31 اا 57 7 و ا تع ر دم ويا

 الإ نطل مع كل سل ىداَبع ل © ٌمِيِقَيَسُم ع طر ادله ل

 باوبأ ةعبس امه © يي مدعوم منهج َّنِإَو © نوال یم كما نم

 ىلع هناسحإو هتمعن ىلاعت ركذي

 نمض يفو « سيلبإ هودع نم ىرج امو ءمالسلا هيلع مدآ انيبأ

 فح َدَْلَو# :ىلاعت لاقف «هتنتفو هرش نم انل ريذحتلا كلذ
 ريدي سما <

 57 ر هرم ع ردم و

 ٌموَسَفَم زج مه پاب لڪل

 77-514 :تايآلا ءرجحلا ةروس ريسفت -6 44
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 69 تيتان نيس
 ريغتملا نيطلا :نونسملا أمحلاو ءراخفلا توصك ءتوصو

 . هثكم لوط نم «هحيرو هنول

 قلخ ل نم ةف سيلبإ :يأ نجلا وبأ وهو 4اب
 املف «ةرارحلا ةديدشلا رانلا نم :يأ رولا ٍرَن نيإ# مدآ

 : ةكئالملل لاق مدآ قلخ هللا دارأ

 رمأ اولثتماف )تجسس مل أوعقف جور نم هذ تختو اًمات اًدسج

 ! . مهبر
 لديل .ديكأت دعب ديكأت وعم مهلك ٌةكَيلَمْلا َدَبَم#

 «هللا رمأل اًميظعت كلذو ءدحأ مهنم فلختي مل هنأ ىلع

 .اوملعي مل ام ملع ثيح «مدآل اًماركإو

 هتوادع لوأ هذهو *َندِسدَتلأ َمَم كي نأ نأ سیا اَّلِإ#

 ه َنيِدِحَسلا مم نك الأ ك ام شیبی : هللا لاق «هتيرذو مدآل

 بجعأو «هتيرذو مدآل ةوادعلا ىدبأو «هللا رمأ ىلع ربكتساف

 . مدآ نم ريخ انأ :لاقو هرصنعب

 كنف اهني جرف : هرابكتساو هرفك ىلع هل اًيقاعم هللا لا ٠



 رشع عبارلا ءزجلا

 هَل كلَ نإ ريخ لك نم دعبم دورطم :يأ يج
 «ِنَدلَأ رر للل هللا ةمحر نع دعبلاو «بيعلاو «مذلا :يأ

 نم هدعبو «هرفك ىلع رمتسيس هنأ ىلع ليلد ءاههبشأ امو اهيفف
 . ريخلا

 لَك © نس موي لل ينلهمأ :يأ 4 نْرِطنَق بر 0
 هللا ةباجإ يا 4 ٍرولََمْلا تقوا موي لإ © َنيِرظْسْلا نم

 هل هللا نم ءالتباو ناحتما كلذ امنإو کک

 نمم «هودع نود هالوم عيطي يذلا قداصلا نيبتيل «دابعللو

 ام انل حرشو «ريذحتلا ةياغ هنم انرذح كلذلو «كلذك سيل
 انم هديري

 مهل نينأ : يأ هاا ي مه يأ لو

 طارصلا نع مهلك مهدصأ 2

 مهتصلخأ نيذلا :يأ كيلا مهتم كداسع ل ميقتسملا

 e ءمهناميإو مهصالخال .مهتيبتجاو

 مع 1 اده :ىلاعت هللا لاق

 . يتمارك راد ىلإو ءّيلإ لصوم
 ءاشت ام ىلإ هب مهليمت 4ٌنَدَطْلَس مولع كل سيل ىداَبِع لل

 مهدايقناو «مهبرل مهتيدوبع ببسب «تالالضلا عاونأ نم
 .ناطيشلا نم مهمصعو هللا مهناعأ «هرماوأل

 ةعاط نم الدب «كتعاطو كتيالوب يضرف 4ع ِنم الإ
 يذلا وهف ءدشارلا دض :يواغلاو 4َنواَعْلأ نمل «نمحرلا

 0 ا و

 ٌةَعَبَس اذ هدونجو سيلبإ : ي أ 4 نعمل مذيل هج نول

 نم :يأ «مْوْنَم ب لل رخآلا نم لفسأ باب لك وأ
 هللا لاق :مهلابعا بسحب روس ج سيلبإ عابتأ

 . وخ سيئ ن © امل مش این کک : ىلاعت
 لاكنلا نم «سيلبإ عابتأ ءهئادعأل دعأ ام ىلاعت ركذ املو

 ءميظعلا لضفلا نم هئايلوأل دعأ ام ركذ .ديدشلا باذعلاو

 :لاقف ميقملا ميعنلاو

 رس اهوا © نويو بنج ىف يملا تإ (00-15)

 © للم رس لع اوخپل لع نِي مهروس ن ام اترو © نم

 انأ هنأ ۍواکع ب ه 0 وش ایت مش امو يس د اهي مهس ال
 . ميلا ( ُباَدَعْلَأ وه ناَدَع َّنَو ه محتل رولا

 ES َنيِقَّنمْلا تإ :ىلاعت لوقي

 ج ب یف# نايصعلاو بونذلا عيمج نم ءهيلإ مهوعدي امو

 عيمج اهيف تعنيأو .راجشألا عيمج ىلع توتحا دق 4 نوُيعَو

 لدتعم : يأ 4 ٌةِيِقَيَسُم

 :تايآلا ‹رححلا ةروس ريسفت 0-{f0  0١س 0|

 ل

 نيدِجَسْلأ

 ج

 ا یش

 لات يلعن € میچ
 نوعي افر ظنا بر اقا

 069 رولعتلا تقوم وبل © | َنيرظنملا
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 ا ا

 oR ر ت ا

 € نماء کس ام وخد 9 © | نوُمعو تلت 9 ىف نقتل

 يكن م لع اَناوحِإ لع نم مهرودص مقام انعرتو
 ۵ نجم داپ مامو ب رع تهاوي هيتس ©

 ص

 ياا 0 ریا ر وفلان ۍدابعئت

 | @ مەر دبس تر @ يلا بادئ
 .تاقوألا عيمج يف ءةذيذللا رامثلا

 نم نم 2 وس اًهولخدا # :اهلوخد لاح مهل لاقيو

 نم ءيش 0 «بوغللاو «بصنلاو مونلاو «توملا

 «نزحلاو «ضرملا نمو «هناصقن وأ هيف مه يذلا «ميعنلا

 ىقبتف لع ْنَم مِهِروُدُص ىف ام اتمر تاردكملا رئاسو «مهلاو

 نَوْحِإ # ةباحتم ةيفاصتم ءدسحو “لغد لك نم ةملاس مهيولق

 . 4ل روس ل
 اميف مهبدأ نسحو :مهعامتجاو «مهروازت ىلع كلذ لد

 تكتم هل اًريدتسم ال رخآلل اًلباقم مهنم لك نوک يف ‹ مهنيب

 .رهاوجلا عاونأو ءؤلؤللاو شرفلاب «ةنيزملا ررسلا كلت ىلع
 نأل كلذو «نطاب الو رهاظ ال بسن اَهيِف َمُهُسَمَي ال#

 امر تافآلا نم اًئيش لبقت ال «ةلماك ةايحو ةأشن مهئشني هللا

 . تاقوألا رئاس ىلع *َنيِرْحُمي ان مه

 نم «هللا تالوعفم نم «ةبهرلاو ةبغرلا بجوي ام ركذ املو
 :لاقف ىلاعت هفاصوأ نم كلذ بجوي ام ركذ ءرانلاو «ةنجلا



 رشع عبارلا ءزجلا

 أل ةلدألاب اًديؤم ءاّمزاج اًربخ مهربخأ : يأ *تكداَبع َمَ
 «هترفغمو هتمحر لامك اوفرع اذإ مهنإف ريحا روُفَمْل 5

 نع اوعلقأو «هتمحر ىلإ مهل ةلصوملا ''"بابسألا يف اوعس

 . هترفغم يل ا «بونذلا

 ال :يأ 4آل تاسلا وه ي 9 مهئبنف «لالدالاو

 الو ءهردق رداقي ال يذلا هللا باذع الإ ةقيقحلا يف باذع

 ُبْزَمي ال هنأ اوقرع اذإ مهنإف «هباذع نم هب ذوعن ءههنك غلبي

 ببس لك نع اودعبأو ءاورذح ذم هاو ئوي الو © د هداَدَع

 نيب اًمئاد هبلق نوكي نأ يغبني دبعلاف «باقعلا مهل بجوي

 هبر ةمحر ىلإ رظن اذإف «ةبهرلاو ةبغرلاو ءءاجرلاو فوخلا
 «ةبغرلاو ءاجرلا كلذ هل ثدحأ ءهناسحإو هدوجو ءهترفغمو

 فوخلا هل ثدحأ «هبر قوقح يف هريصقتو هبونذ ىلإ رظن اذإو
 . اهنع عالقإلاو ةبهرلاو

 اولاقف يلع أولد ْذِإ © يه فيض نع مقوا )01-5١(
 ه بلع يم كرب انِإ لجو ال اولا © َنوُلِيَو ْمُكَنِم اإ لاق اساس

 کر اولد © َنوُرَيسُي ص ٌريكصلا سس نأ يڪ يوميا لاک

 الإ ءهْيَر ةَ نم ُلَنْفَي نَمَو لا © يطا نم نكت لف قلاب

 يص نع مهينو : اک دمحم هيبنل ىلاعت لوقي 4 ترلاّصلأ
 مهيلع كصق يف نإف «ةبيجعلا ةصقلا كلت نع :يأ مهن

 ءةربعلا مهل بجوي امم ءمهل ىرج امو «لسرلا ءابنأ

 نأ هللا انرمأ يذلا ليلخلا ميهاربإ اًصوصخ «مهب ءادتقالاو

 مهلعج نأب هللا همركأ «ماركلا ةكئالملا مه هفيضو «هتلم عبتن

 . هفايضأ

 مهيلع درف «هيلع اوملس : يأ امل الاف وي اولڪد ْذِإ

 هيلع اولخد امل هنأل «نوفئاخ : يأ ولو ْمُكَسِم اَّنِإ َلاَثل

 مهل رضحأف ءهتيب ىلإ اًعرسم بهذ ءافويض مهبسحو
 لصت ال مهيديأ ىأر املف «مهيلإ همدقف اًدينح اًلجع «مهتفايض
 .مهوحن وأ اًصوصل اونوكي نأ مهنم فاخ «هيلإ

 :وهو ريع ري كَ اإ لر الط :هل 4اَراَتط ف
 ركذ هنأب «ةراشبلا هذه تنمضت «مالسلاو ةالصلا هيلع قاحسإ

 هيرو ىرخألا ةيآلا يفو ءملعلا ريثك :يأ ءميلع «ىثنأ ال

 دلولاب ينور :ةراشبلا هذه نم اًبجعتم مهل لاقف
 4نور ري هنم سايإ عون راصو 4لا نسم نأ لعل
 . ؟بابسألا تمدع دقو نورشبت هجو يأ ىلع : يأ

 لك ىلع هللا نأل ءهيف كش ال يذلا نَا رسب اونا

 هللا ةمحر - تيبلا اذه لهأ اي - صوصخلاب متن

 00 004 ر

 أَو «ريدق ءيش
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 ةتارتاالإ © ]© تيم لا

 6 دولس ملا طول لاء ءا 0 تنا
 کک ,Ea ورڪ موق

 رسا تورت اویل کیا © کک

 اىب تردا یارانو ن

 تراكمي 69 نور مود تح اوما

 ةكيدملاٰلهأ ابو © 003 ناص ع طم لۇت رداد

 OEE 6 ریت
AEA Atا سس  

 69 سييلكلا نع کنت مک وااو اق 9 دوز کرک ا

 . مكيلإ هناسحإو هللا لضف برغتسي الف «مكيلع هتاكربو

 ال لب ء«ريخلا دوجو نودعبتسي نيذلا نبط َنْي كت نل
 مهباجأف «هنانتماو هربو «هناسحإو هللا لضفل ايجار لزت

 : هلوقب ميهاربإ

 ٤ء

 ةيادهلاب هيلع هللا معنأ نم امأو «هرادتقا لامكو ءمهبرب مهل

 ةرثك نم فرعي هنأل «هيلإ طونقلا ىلإ ليبس الف «ميظعلا ملعلاو

 امل مث ءاّريثك ايش هللا ةمحرل «قرطلاو لئاسولاو بابسألا

 . مهم رمأل نولسرم مهنأ فرع «ةراشبلا هذهب هورشب
(VV 0ر 5 0 ه َنوُلَسْرمْلا اأ منع انت اَمَك د اقوم  

 توا مهول اَنِإ طول لاء

 مواسزتلا وأ 16 كج اک ۰ تيبقلا نيك ا 0

 هيف أوك امي تتش لب اول٤ ه َنوركس مو كَ َلاَق

 َنَم عقب كلها رسا ه تويم اَنِإَو َنَحْلاب کینو 0 توران

 © نومو تح أوُصْمأَو لح دم کنم تقني الو مهب مي تاو لآ

e 

 .بابسألاب :ب يف (۱)



 رشع عبارلا ءزجلا

 ر وو دم ميدو د
 ا َرَمألا كلك هکإ انيضفو

 ااو 0 نوحصف الق ىِفَص ولوت ل لاق © نوشت ةصيرمْلا لَهَا

 ناتب ءال وکه لاق ه تيملعلا نع کهن لل أا 0 ورم لَو هلآ

 ا مدس رم يكتم نل ا ل © ناف ك نإ
 ام لضم تح یک نو كس ی کک د ہیر

 اَت :ةكئالملل مالسلا هيلع 4 4لا : يأ *َنيِرمَِ

 . ؟متلسرأ ءيش يألو «مكنأش ام : يأ ولسا اهي تلت

EB;مهداسف رثك :ئىَأ * تيرم مو لإ 6 6 » 

 الإ :يأ رل لاء 5إ مهبقاعنو مهبذعنل ءمهرش مظعو
 : يأ «تديربملا نيل اهل ارد متارا لإ هلهأو ءاّطول

 3 ههلهأو هنجرخنسف طول امأو «باذعلاب نيقابلا

 مهعجاريو «مهكالهإ يف لسرلا لداجي هاربا لحج ءاهنم
 دكا و كير فأ هاج دق نإ اذه نع ضرع مب هک : هل ليقف

2 

e 

 ي کلو طول مهل 4لاق ٥ وارا لول لا٤ َءآَج ان

 . متن و الو فرعا ١ : يأ ورڪ

 كانئج :يأ توري هيف واک امي کج لب اولا

 هب مهدعت نيح كنوبذكيو «هيف نوكشي اوناك يذلا مهباذعب

 انلق اميف *َنْوفيَصَ انو لزهلاب سيل يذلا 4ْقَملآِب َكَنياَوِ
 .كل

 مانت نيح هئانثأ يف :يأ 4ِللأ ني عظقب لَه رسال

 دَ كم تقلي الو# كارسم نع دحأ يردي الو «نويعلا

 مهعم نأك 4َنوُرَمْوُن تح أوُصْمآَو# اوعرسأو اورداب لب :يأ

 . نوهجوتي نيأ ىلإ مهلدي اًليلد

 بأ هيف ةيونثم ال اًربخ هانربخأ : يأ #كلد هل آَمْيَصَفَو#

 يذلا باذعلا مهحبصيس : يأ 4َنيِحيَصُم عوطقم لوه رباد

 يتلا ةنيدملا : يأ ةي ُلمأ ةَبَر مهلصأتسيو مهحاتجي
 فايضأب ءاّضعب مهضعب رشبي :يأ دوري طول اهيف
 مهدصقل كلذو «مهيلع مهرادتقاو مههوجو ةحابصو «طول
 طول تيب ىلإ اولصو ىتح اوؤاجف «مهيف ةشحافلا لعف
 مهنم ذيعتسي طولو «هفايضأ ىلع اطول نوجلاعي اولعجف
 :لوقيو

 : يأ 4نور الو هللا اواو 0 نحصل الك ىنْيَص لته نل
 الف هللا نم فوخ مكيف سيل ناك نإو «كلذ لوأ هللا اوبقار

 . عينشلا رمألا مهنم اوكهتنتو «يفايضأ يف نوحضفت

 وأ :طقف نوزخت الو :هلوق نع اًباوج هل « ولاَ ف

 نمو «كانرذنأ دق نحنف «مهفيضت نأ يي تله ےیل نع تهن

1٥ o۰۲ ۷۹۰۷۸ :ناتيآلا ءرجحلا ةروس ريسفت 

 يذلا رمألا ةدش نم طول مهل (ّلاق» ف ءرذعأ دقف رذنأ

 اذهلو «هلوقب 0 لعق رك نإ ناب لره : هباصأ

 ومعي مک ْمنَنِإ كرتعل# : لك دمحم هلوسرل هللا لاق

 تا سو «ةركسلا هذهو

 .مول الو لذعب

 نم هدجي ناك ام طول نع لاز «مهلاح لسرلا هل تنيب املف

 ءاوجنف ءاليل هلهأب ىرسو هبر رمأ لثتماف «بركلاو قيضلا

 قورش تقو :يأ كرم ُهَسْيَّصلا مدا ةيرقلا لهأ امأو

 لع الجم ءدشأ مهيلع ةبوقعلا تناك نيح «سمشلا

 ني ةَراَجِح مَع ارطمأو# مهتنيدم مهيلع انبلق :يأ اهنا
 . مهنم دلبلا نم ذش نم اهيف عبتت 2 ٍلِيجِس

 نيركفتملا نيلمأتملا :يأ يمول تيل كلذ يف نإ
 نم «كلذب ديرأ ام اهب نومهفي «ةسارفو ةيورو ركف مهل نيذلا

 ةشحافلا هذه اًصوصخ هللا يصاعم ىلع أرجت نم. نأ

 اوؤرجت امك «تابوقعلا عنشأب مهبقاعيس هللا نأو «ةميظعلا
 تائيسلا عنشأ ىلع

 «نيكلاسلل «ٍريقُم ٍليبَسِل# طول موق ةنيدم :يأ اَول

 يؤ هيَ كلَ ىف نإ رايدلا كلت يف ددرت نم لك هفرعي
 نإف ميهاربإ هليلخب ىلاعت هتيانع :ربعلا نم ةصقلا هذه يفو
 هل ذيملت هنأكف هب نمآ نمم نم مالسلا هيلع اًطول

 هلسر رمأ «كلذ اوقحتسا نيح «طول موق كالهإ هللا دارأ نيحف

 ءدلولاب هورشبي يك «مالسلا هيلع ميهاربإ ىلع اورمي نأ
 يف مالسلا هيلع مهلداج هنإ ىتح «هل اوثعب امب هوربخيو
 . هسفن تباطف «هوعنقأ ىتح «مهكالهإ

 اميرف «هنطو لهأ اوناك امل ءمالسلا هيلع طول كلذكو

 هب ام «بابسألا نم هللا رَّدق «مهب ةفأرلاو مهيلع ةقرلا هتذخأ

eهل لبق امل مهكالهإ أطبتسا ىتح : 

 ىلاعت هللا نأ : اهنمو رم ٌحَبُصلأ سلا a مهَدووَم ّنِإ#
 ‹ یھتنا اذإف .مهنايغطو مهرش [دادزا] «ةيرق كلهي نأ دارأ اذإ

 . هنوقحتسي ام تابوقعلا نم مهب عقوأ
 ينم اقسام © تيا كلا بح نک نول (۷۹۰۷۸)

 هللا مهتعن ءبيعش موق مه ءالؤهو نيم را امن
 ركذيل ءراجشألا ريثك ناتسبلا وهو «ةكيألا ىلإ مهفاضأو
 «بيعش مهيبن مهءاج لب ءاهب اوماق ام مهنأو «مهيلع هتمعن

 ليياكملا يف سانلا ملظ كرتو ءديحوتلا ىلإ مهاعدف

 ىلع اورمتساف ةجلاعملا دشأ كلذ ىلع مهجلاعو «نيزاوملاو

 انه مهفصو اذهلو «قلخلا قح يفو ا
 قمم ملظلاب

 و «هعابتأ ع

 ناك هنإ ءةلظلا موي باذع مهذخأف 4ّمُهْنِ



 باحصأو «طول موق رايد :يأ كامي ميظع موي باذع

 مهب رمي «حضاو قيرطبل :يأ 4م رات ةكيألا
 دهاشم وه ام مهراثآ نم ُنيِبَيَف ءتقو لك نورفاسملا

 .بابلألا ولوأ كلذب ربتعيف ءراصبألاب

 مهنيا © َنِلَسْرمْلا رجلا بأ بدك دقو (14-0)

 ٠ ترن ب لاب نب حت اا © تيرم نع واک ين
 ربخي وبيك أنك ام منع ّقْفَأ آم © َنيِسِيْمُم ٌةَحْيَّصلأ مندا

 رجحلا نونكسي نيذلا حلاص موق مهو «رجحلا لهأ نع ىلاعت
 :يأ «نيلسرملا اوبذك مهنأ ءزاجحلا ضرأ يف فورعملا

 «لسرلا رئاس بذك دقف الوسر بذك نمو ءاحلاص اوبذك

 ءاج امل لب .هصخشل مهضعب بيذكت سيلو «مهتوعد قافتال

 مهيا هب نايتالاب لسرلا عيمج كرتشا يذلا قحلا نم هب
 يتلا «قحلا نم حلاص هب مهءاج ام ةحص ىلع ةلادلا ايا

 . ةميظعلا هللا تايآ نم يه يتلا «ةقانلا كلت اهتلمج نم

 نم - «افاَكَِو» هللا ىلع اًربجتو اًربك ضرع اع واكمل
 نم *تينيل اّ لاب نم وحتي - مهيلع هللا ماعنإ ةرثك
 اوقدصو «ةمعنلا اوركش ولف «مهرايد يف نينئمطم فواخملا

 «قازرألا مهيلع هللا ّرَدَأل «مالسلا هيلع اًحلاص مهيبن

 امل - مهنكلو ءلجآلاو لجاعلا باوثلا نم عاونأب مهمركألو

 :اولاقو ءمهبر رمأ نع اوتعو «ةقانلا اورقعو ءاوبذك

 «مهفاوجأ يف مهبولق تعطقتف *َنِبِيْمُم ٌةَحْيَصلأ مدال

 نم كلذ عبتي ام عم«ىّكْلَه نيمئاج مهراد يف اوحبصأو
 نأل توبيك أنك ام مَع ّقََأ آ# ةرمتسملا ةنعللاو يزخلا

 الو ءراصنأ ةوق الو ءدونج ةرثك هدري ال «ءاج اذإ هللا رمأ

 .لاومأ ةرازغ

 يحلب الإ اتك امو سلاو توما اقا ار )۸1۸ )

 ُنَلَخا وه تليد ّنإ © ليلا َمْفّصلأ حس ةن ماسلا كَ

 ءادعأ كلذ نظي امك ءالطابو اًئبع امهانقلخ ام : يأ ميل

 امب انوكي نأ ءهنم يذلا 4ّيَحَلب الإ امهانقلخ ام لب ءا

 هتمحر ةعسو «هرادتقاو ءامهقلاخ لامك ىلع نيتلاد امهيف

 هل الإ ةدابعلا يغبنت ال يذلا هنأو «طيحملا هملعو «هتمكحو

 اهيف بير ال ةي َةَعاَنلأ كرِإَول ءهل كيرش ال هدحو

 فص سالا لح نم ڪا ضال تونل للل
 ةءاسإ لباقي لب «هيف ةيذأ ال يذلا حفصلا وهو ليلا َمْفَّصلأ

 ليزج كبر نم لانتل «نارفغلاب هبنذو «ناسحإللاب ءىسملا

 يل رهظ دقو «بيرق وهف تآ وه ام لك نإف «باؤغلاو رجألا
 , . انه تركذ امم نسحأ ىنعم

0۳ ۳-A تايآلا «رجحلا ةروس ريسفت: 1٥ 
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 كلذ فَنِإ € ليس نم راجح مع اترطماو اه فاس

02 3S ےک IS 7 د وا 7 
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 بَاب نیش راما ان مینان
 َنيِضرْعم افك مهتا و ا نل ملا رجلا

 يس

 0 _ دے رعد م ر ود ر اس وو ے۶2 تر سلو

 مه ذخأو (إ) تينا ايوب لابا موناكو
 ه- يسر ا حس 2 وور ےے ص

 نوب یاو ام مع یغآ اشا ںیم ُهَحْيَصل
 إو حلال اممم رال او توسل اتقاخامو ےب ر چم 02 ا KL ںی ني وي ا ی یک ارج
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 وه تبر نإ( ليما مصلح مصاف هَل ةَعاَّسل
 ملا ر ا ی رک و ا r< رم و رح ص

 َناَءَرَشْلاَو ناتمام اعبس كساء دق ملایا
 ر س دک

 رهنما جورا وياما لإ كي ندمت 4 ملا
 ۹ دد ر ےھچ ل دوا ر م صر 2 + ےک حاس ےک ي

 تلف 68 يمول كاج َضْفْخَآَو مك نرالو
AAب 2 4  Aَنيِمَصَممْلا عار امك ل تيمنا ذلل نأ  

 ےس

 نود «ةيلعفلاو ةيلوقلا ةيذألاو ءدقحلا نم ملس دق يذلا نسحلا : يأ ءيا حفصلا وه هب رومأملا نأ :وهو
 الف ءهلحم ريغ يف حفصلا وهو «ليمجب سيل يذلا حفصلا
 نيملاظلا نيدتعملا ةبوقعك «ةبوقعلا ماقملا ىضتقا ثيح حفصي
 .ىنعملا وه اذهو «ةبوقعلا الإ مهيف عفني ال نيذلا

 هيلع ىرجو «هملع هب طاحأ ام عيمج نم دحأ هزجعي الف ؛ءيش لكب «ملتلأَل قولخم لكل 4ّا رم قلو إل

 .تادوجوملا رئاس كلذو «هقلخ
 ال ٠ مآ تارا نمل نم بس کتیا دق (۹۳-۸۷)
 صفحا م نر الو مهتم اونا ءوب اتسم ام ّلِإ َكيِع ود

 ل اترا اگ ه كيلا لآ رر لک ہ ییا ق
 :هلوسر ىلع ُّنَتْمُم ىلاعت لوقي ولی انك اَنَع ه یَا مهتا كرم ه بيع تاشلا ارج نأ ه يبيت
 روسلا - حيحصلا ىلع - نهو هَل نم اس كَم دول
 «ةدئاملا» و «ءاسنلا» و «نارمع لآ» و «ةرقبلا» :لاوطلا ج

 اهنأ وأ .(ةبوتلا» عم «لافنألا» و «فارعألا» 97 «ماعنألا»

 0 ٍ للا نافل  فطع نوكيف «تايآ عبس اهنأل باتکلا ةحتاف



 رشع عبارلا ءزجلا

 يف ام ةرثكل «صاخلا ىلع ماعلا فطع باب نم «كلذ ىلع

 ءةليلجلا ماكحألاو «بيغلا مولعو ءديحوتلا نم يناثملا

 . اهيف اهتينثتو

 اهنأ :هانعم «يناثملا عبسلا يه «ةحتافلا» نأب لوقلا ىلعو

 نآرقلا هاطعأ دق هللا ناك اذإو «ةعكر لك يف ىنثت «تايآ عبس

 هيف سفانتي ام لضفأ هاطعأ دق ناك «يناثملا عبسلا عم ميظعلا

 هيمو هَل ٍلْصَِ ل نونمؤملا هب حرف ام مظعأو «نوسفانتملا
 ”هنعي لاق كلدلر «سخ اني جن وت اخرس كا رع و رج خص -

 ال :يأ 4«َرهْنَم اَجوُرَأ هوب انتم ام. لإ کیی تد الل

 ايندلا تاوهشب «كركف لاغشإ ىلع كلمحي اًباجعإ بجعت
 امب ِنْعَتْساو ؛نولهاجلا اهب ٌرتغاو «نوفرتملا اهب عتمت يتلا

 مهنإف مّ نر لر ميظعلا نآرقلاو يناثملا نم «هللا كاتآ

 . ِبَقَتْرُي عفن الو ءىَجْرُي مهيف ريخ ال
 ضوعلا لضفأو «لدبلا نسحأ مهنع نينمؤملا يف كلف

 مهل نّسَحو «كبناج مهل ْنِْلَأ : يأ 4مل َكَساَنَج ضخ
 . اًدُدَوَتو اًماركإو ةبحم .كقلخ

 نم كيلع امب مق :يأ 4ْثيِشلأ يَا نأ تإ لقول
 ودعلاو ءديعبلاو بيرقلل غيلبتلاو «ةلاسرلا ءادأو «ةراذنلا

 نم مهباسح نم كيلع سيلف كلذ تلعف اذإ كنإف .قيدصلاو

 .ءيش نم مهيلع كباسح نم امو «ءيش

 ةبوقعلا انلزنأ امك :يأ 4َنيِسْمَمْا لع الرا امك # :هلوقو
 سانلا دصل نيعاسلا ءهب تئج ام نالطب ىلع نيمستقملا ىلع
 . هللا ليبس نع

 ءاضعأو اًفانصأ :يأ «َنيِضِع نارمل ْاُنَمَج نيا

 ءرحس :لوقي نم مهنمف «هنووهي ام بسحب هنوفرصي .ءازجأو
 كلذ ريغ ىلإ ىرَتْفُم :لوقي نم مهنمو ؛ةناهك :لوقي نم مهنمو
 هيف مهحدق اولعج نيذلا هب نيبذكملا ةرفكلا لاوقأ نم

 . ىدهلا نع سانلا اودصيل

 هيف حدق نم عيمج :يأ ينم دهل تیرول

 مظعأ اذه يفو ولم اک اتع هلّدبو هفّرحو ءهباعو

 . هيلع اوناك ام ىلع ةماقالا نع مهل رجزو «بيهرت
 الو «مهب يلابي ال نأ هلوسر هللا رمأ مث (458945)

 الو دحأ لكل كلذب نلعيو هللا رمأ امب عدصي نأو مهر يغب

 نَع ٌضرْعَأَول نيكوهتملا لاوقأ هَّدُصَت الو قئاع هرمأ نع هنو
 البقم «مهتباسمو مهتمتاشم كرتاو «مهب لابت ال يأ 4َنكِرَتْْل

 اذهو ءهب تئج امبو كب 4َنْبَتْسْلا كيك اإ كنأش ىلع
 هللا هيفكي نأو .نوتزهتسملا هرضي ال نأ ءهلوسرل هللا نم دعو

 . ةبوقعلا عاونأ نم ءاش امب مهايإ

 هم

 کروم (©) يضعن ارقا أولم نیلا
 ُضِرعأورمَوناَمب عصا نوم عيونا اع ل نيعمجأ

 Jarl ل ا آ ير ا س ےس

 لعن دقلو 6ول سوملعي فوسف رخاء اهلل هلأ عم نولعجي
 رس ہں حاس جل نب ساس اپ ل ےک لع و عل 2000

 نکو كير رمح حبس 6 تولوقیامب ردَص قيضيكنأ
 ر 69 ثقا كاب ىح كمر دباو ©9 نجلا

RSأ ا وق مس ص صر < 3 1 2  

 ودابع نم ءا نم لع ءورمأ نم جو ابك تملا ل ارا
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OS A 500تولى ن نوفتافأنأ ل هللا ەت اوران  | 
 ىع © تور شاع لن حلا تر ال او ۹ ۶8 ر - ياس سه مدي ا ےس

 ہے ہے ر کک د وو 0 2055 ا م

 راو ب نمم ي صح وهاذا ةَّفطْن نم نضل
 ہے ہور ےک ےک ا دے روو م رق

 نولك اهَنِمَو عيتمو ءفداهيف مكحلاهقلخ
 مج ب علم ب سد عر هل مس قاسم ا ال ص منح
 9 وخر نو دورن تیج لاَمجاَهض و 9

 ءازهتسالاب دحأ رهاظت ام هنإف «ىلاعت لعف دقو (95)

 مهنإف هللا لوسر اي كنوذؤي امك مهنأو مهفصو ركذ مث

 مهبر وهو رخاء اهلل هعم نولعجيو هللا نوذؤي اًضيأ

 اودرو اذإ مهلاعفأ ٌبِغ *َتوُمَلَعَي فوض مهربدمو «مهقلاخو
 . ةمايقلا

 نم كل نووي امي َكرَذَص ُقيِضَي كنأ م دقوا (90)
 مهلاصئتتسا ىلع نورداق نحنف .ءازهتسالاو بيذكتلا

 الو مهلهمي هللا نكلو «نوقحتسي امب مهل ليجعتلاو «باذعلاب

e 
 نإف ءةالصلاو «هديمحتو «هحيبستو «هللا ركذ نم رثكأ :يأ

 . كرومأ ىلع كنيعيو «هحرشيو ءردصلا عسوي كلذ
2 DEمص سر ع  

 : يأ «توملا : يأ (ثيقبلا ياي ىح كمر دبغأو# (49)
 عاونأب هللا ىلإ برقتلا ىلع تاقوألا عيمج يف رمتسا



 رشع عبارلا ءزجلا

 ىتح «ةدابعلا ىف اًبئاد لزي ملف «هبر رمأ لب َلَكَتماف «تادايبعلا

 . اًريثك اًميلست كك هبر نم نيقيلا هاتأ

eeرر ر لى  
 ) )500١الِجَعَتَْم الف هلآ رم تأ 1 0

 أ وا لي كج ع تأ ني يشل كيما لرم ه ترتد

 دعو امل اًبرقم - ىلاعت لوقي نوقتا أن لإ إ هلل ل ُمَتَأ اَُرِذََأ

 هعوقول اًققحم هب -: :  GYامو «تآ هنإف دواعش ل هلأ ر

 ةبسن نم ( تكر اَمَع لمنو محبس بيرق هنإف تآ وه
 هيلإ هبسن و ءءفكلاو ةبحاصلاو دلولاو «كيرشلا
 هزن املو ءهلامك ىفاني وأ «هلالجب قيلي ال امم «نوكرشملا

 لع رد يللا ولا نفق رادع ا ار ا
E TT 

 لاقف لامكلا :
 ةايح هب يذلا يحولاب : يأ #وِرْمَأ نم جو لاب ةكيلملا لرب

 لمحتل ءاًحلاص هملعي نمم #ُةوِداَبِع ّنِم ُهآَمَي نَم لع حاورألا

 نأ :هلوق ىلع ءاهرادمو مهلك نيلسرملا ةوعد ةدبزو

 ىلاعت هللا ةفرعم ىلع :يأ نوقت أكل لإ لإ ل مَا اَورِذَ

 هتدابعو ترا تاو نع اف تام ی خور

 لسرأو «هبتك اهب هللا لزنأ يتلا يهف ءهل كيرش ال هدحو

 نم دهاجتو ثحتو ءاهيلإ وعدت اهلك عئارشلا لعجو ءهلسر
 «كلذ ىلع نيهاربلاو ةلدألا ركذ مث ءاهدضب ماقو ءاهبراح

 :لاقف

 نع لت لاب تسال .تاومتلا 00 )4-۳(
 کک
 ه َدرْكأَت اَهَنِمَو ميمو فد اهيف مك مع

aTّلِإ مكانا  

 ب رک را
 لَو ه َنومَلََت 1 ام قلو ةي ويڪرا كلا لالا رَ
 هذه 4يا مده اس ولو ج اَهْنِمَو لیلا دص هلل
 معنلا لوصأ اهلوأ يف ركذ هللا نإف «معنلا ةروس ىمست ةروسلا

 قلخ هنأ ربخأف ءاهتالمكمو اهتاممتم اهرخآ يفو ءاهدعاوقو

 8: چ غ
 ه نم يصح وه اد مْ ني َسَشلا ل

 دو کک

 ه دَ كوول کیر ت نيل يشم الإ هيغل

 ١-4 :تايآلا ءلحنلا ةروس ريسفت 15 هم

 ةمظع ىلع دابعلا اهب لدتسيل «ءقحلاب ضرألاو تاوامسلا

 امهقلخ هنأ اوملعيو ءلامكلا توعن نم هل امو ءامهقلاخ

 يتلا عئارشلا نم هب مهرمأي امب «هنودبعي نيذلا هدابعل اًنكسم
 نب قيكرتملا ةرف صوب ور اذهلرا هولسر هننلا ناعاملإلا

 «مهكرش نع مظاعتو هزنت : يأ ر رب امع عنو :لاقف

 الإ «لذلاو «بحلاو «ةدابعلا يغبنت ل يذلا ءاّمح هلالا هنإف

 قلخ ركذ «''[ضرألاو] تاوامسلا قلخ ركذ املو «ىلاعت هل

 امف ا

 نم َننإْلا ىح :لاقف ناسنالا وهو كلذ فرشأب أدبو

 اًرْشب تراص ىتح ءاهيمنيو ءاهيقريو ءاهربدي لزي مل ه(ِةَفَطُت
 همعنب هرمغ دق ءةنطابلاو ةرهاظلا ءاضعألا لماك ءاّنات

 َوُه اَدإَه# اهب بجعأو هسفنب رخف ءمتتسا اذإ ىتح «ةريزغلا

 رفكي «هبرل ميصخ وه اذإف :دارملا نأ لمتحي نم ٌريِصَح
 امو «لوألا هقلخ يسنو هتايآب بذكيو «هلسر لداجيو «هب
 ءهيصاعم ىلع اهب ناعتساف ءمعنلا نم هب هيلع هللا معنأ

 لزي مل مث «ةفطن نم يمدآلا أشنأ هللا نأ : ىنعملا نأ لمتحيو

 نهذ اذ ءاّملكتم القاع راص ىتح «روط ىلإ روط نم هلقني

 ىلإ هلصوأ يذلا هبر دبعلا ركشيلف «لداجيو مصاخي «يأرو
 اهنم ءيش ىلع ةردقلا هناكمإ يف سيل يتلا «لاحلا هذه

 مكعفانم لجألو «مكلجأل : يأ 4ك أهمل ٌمَسالَ»
 # فو اًهيف# مكل نأ ةميظعلا اهعفانم ةلمج نم «مكحلاصمو

 ءاهدولجو ءاهراعشأو ءاهرابوأو اهفاوصأ نم نوذختت امم

 .تويبلاو «شرفلاو «بايثلا نم
 و» رأت ول كلذ ريغ 4بل اهيف مكل و

 اهتحار تقو يف : يأ وحر هن نیمو وعر کج لاج اَهيف

 دوعي ال اهلامج نأ كلذو ءاهحرسو اهتكرح تقوو ءاهنوكسو
 نولمجتت امك ءاهب نولمجتت نيذلا

 ُليْحَتَوا» كلذب نوبجعتو «مكلاومأو «مكدالوأو « مکبایثب

 را رب لإ متنأ مكلمحتو لب < «ةليقثلا لامحألا نم كلت

 . مكل اهللذ هللا نكلو ألا نشب الإ هيغل اوو
 نم نوؤاشت ام هيلع نولمحت ام اهنمو «هنوبكرت ام اهنمف

 مكر كرإ# ةعساشلا راطقألاو «ةديعبلا نادلبلا ىلإ لاقثألا

 هلف «هنوجاتحتو هيلإ نورطضت ام مكل رخس ذإ ريحت فور

 ةعسو «هناطلس ميظعو «ههجو لالجل يغبني امك ءدمحلا

 .هربو هدوج

 هيرو اريل ل مكل اهانرخس 4َس لَو لل

 )١( قايسلا اهيضتقي ةدايز .



 رشع عبارلا ءزجلا

 لجأل ةراتو «بوكرلا يف ةرورضلل اهنولمعتست ةرات :يأ

 مرحم رمحلاو لاغبلا نأل «لكألا ركذي ملو «ةنيزلاو لامجلا

 ىهني لب «لكألل - بلاغلا يف - لمعتست ال ليخلاو ءاهلكأ

 يف تبث دقف الإو ءاهعاطقنا نم اًفوخ لكألا لجأل اهحبذ نع
BE E 

 نم نآرقلا لوزن دعب نوكي امم نمل ال ام قلو

 ءوجلاو رحبلاو ربلا يف قلخلا 0 يتلا ءايشألا

 اهركذي مل هنإف «مهحلاصمو مهعفانم يف اهنولمعتسيو

 ءدابعلا هفرعي ام الإ هباتك يف ركذي ال ىلاعت هللا نأل ءاهنايعأب

 ء«هوفرعي مل ركذ ول هنإف ريظن هل سيل ام امأو ءهريظن نوفرعي وأ

 ام هيف لخدي اًعماج اًلصأ ركذيف ءهنم دارملا اومهفي ملو

 ام هنم ىمسو «ةنجلا ميعن ركذ امك «نوملعي ال امو نوملعي

 ام لمجأو «نامرلاو بانعألاو لخنلاك «هريظن دهاشنو ملعن

 . نادي ةَ لك ني ايف : هلوق يف اًريظن هل فرعن ال
 «ليخلاك ءبكارملا نم هفرعن ام ركذ ءانه كلذكف

 يف يقابلا لمجأو ءنفسلاو «لبالاو ءريمحلاو ءلاخبلاو

 «يسحلا قيرطلا ىلاعت ركذ املو نوع ال ام قلو :هلوق
 ركذ ءاهريغو لبإلا نم هب هنوعطقي ام دابعلل لعج دق هللا نأو

 :لاقف هيلإ لصوملا يونعملا قيرطلا
 وه يذلا ميقتسملا طارصلا :يأ #ٍليسلأ ُدَصَق هلأ َلَعَو

 . هللا ىلإ لصوم ءاهرصخأو قرطلا برقأ
 لاح املك مو «هلامعاو هدتاقع يف: رئاجلا قيرطلا:امأو

 راد ىلإ لصوم ءهللا نع عطاق وهف «ميقتسملا طارصلا

 لضو «مهبر نذإب ميقتسملا طارصلا نودتهملا كلسف «ءاقشلا

 مده كش ْوَلَو# ءةرئاجلا قرطلا اوكلسو ءهنع نوواغلا

 نيرخآ دهي ملو ءالضفو اًمرك اًضعب ىده هنكلو وسا
 . اًلدعو هنم ةمكح

 هع دن ركل هن لا كرم ینا یا مک5
 000 els د بح و

 َليتلَو نزلو نرل ب ركل تیب © نوي ويف رك ةن

 4 نور ڪن روق َدَيَلل لذ ىف ل برملا لڪ نمو َبنَعَأْلاَو

 باحسلا نم ءاملا اذه لزنأ يذلا هللا ةردق لامك ىلع كلذب

 هنم اًريزغ ءام هيف لعج ثيح «هتمحرو «فيطللا قيقرلا

 جرختف ءمهثورح هنم نوقسيو « مهيشاوم برشتو «نوبرُسي

 .ةريزغلا معنلاو «ةريثكلا تارمثلا مهل

 خشو قلا نشل دويل مست رسم 1١
 يع جس م صر

 رخس : يأ # َولِقْعَي مول تال تلد ىف کا ورم تارخسم

 0 ثثيحب «مكحلاصم عاونأو «مكعفانمل ءايشألا هذه مكل

 .«نوحيرتستو «نومانتو نونکست ليللابف ءاّدبأ اهنع نونغتست

 ةهدك
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 «مكايندو مكنيد عفانمو مكشياعم يف نورشتنت راهنلابو

 حالصإو «قارشالاو ءرونلاو «ءايضلا نم ءرمقلاو سمشلابو
 ةلازإو «تابوطرلا فيفجتو «تابنلاو «رامثلاو راجشألا

 تايرورضلا نم كلذ ريغو «نادبأللو ضرألل ةراضلا ةدوربلا

 .رمقلاو سمشلا دوجول ةعباتلا «تايجاحلاو

 تاملظ يف ةيادهلاو «ءامسلل ةنيزلا نم موجنلا يفو امهيفو
 عونتت ام «ةنمزألا باسحو «تاقوألا ةفرعمو «رحبلاو ربلا

 ىف كرِإ# :هلوق يف اهعمج اذهلو ءاهتايآ فرصتتو ءاهتالالد
 اهنولمعتسي لوقع مهل نمل : يأ تولي وقل تبل كلل
 هارت ام لقعت «ةدعتسم هل ةأيهم يه اميف ءركفتلاو ربدتلا يف

 مئاهبلا ظح رظنلا نم مهظح نيذلا نيلفاغلا رظنك ال «هعمستو
 . اهل لقع ال يتلا

 يف کر منول ایی ضل ف مک ارد امو (06)

 «دابعلل رشنو هللا أرذ اميف :يأ 4َنوُرَكَدَي مومل يل کلید

 «تابنو «راجشأو ء«ناويح نم «ضرألا و ىلع ام لك نم
 لامك ىلع ةيآ هعفانم فلتختو «هناولأ فلتخت امم كلذ ريغو

 يغبنت ال يذلا هنأو «هرب ةعسو «هناسحإ ميمعو «هللا ةردق



 رشع عبارلا ءزجلا

 :يأ 4َنوُرَكَدَي ٍمَرَمْلا# هل كيرش ال هدحو هل الإ ةدابعلا

 «عفانلا ملعلا نم مهعفني ام «مهتركاذ يف نورضحتسي

 ام كلذب اوركذتي ىتح «هيف لمأتلا ىلإ هللا مهاعد ام نولمأتيو
 .هيلع ليلد وه

e eل  

aTا  eCال هدحو وه  

 «ةعونتملا مكعفانمل هأيهو ريل رَّحَس ىا هل كيرش
 يذلا توحلاو «كمسلا وهو «اًيرَط اًمَحَل هني الأ

 اًلامج مكديزتف 4اَهَتوسلت ةع هن اشو هنم هنوداطصي
 بكارملاو نفسلا : يأ 4 كلْلْتْلا رتول مكنسح ىلإ اًنسحو
 ءاهمدقمب «لئاهلا جاجعلا رحبلا رخمت :يأ هيف رخام
 «مهقازرأو نيرفاسملا لمحت ءرخآ ىلإ رطق نم هيف كلست ىتح

 هللا لضفو قازرألا اهب نوبلطي يتلا مهتاراجتو < نع

 ءايشألا هذه مكل رسي يذلا *توُركْنَت تلت

 دمحلا ىلاعت هللف ءاهب َّنَم يذلا هللا ىلع نونثتو ءاهأيهو

 مهعفانمو مهحلاصم نم دابعلا ىطعأ ثيح «ءانثلاو ركشلاو

 «هولأس ام لك نم مهاتآو «نونمتي امم ىلعأو «نوبلطي ام قوف

EGS E 

 راو مكحب ديت نأ تور ضال ىف لاو # (1116)
 : يآ 4 نود مه مه مجاب تاعو ه َنوُدَتَِ ڪا اسو

 يهو 4ير ضألا فل هدابع لجأل ىلاعت هللا لأول
 نونكمتيف «قلخلاب برطضتو مهب ديمت الئل ؛ماظعلا لابجلا
 ىلاعت هتمحر نمو ءاهيلع ريسلاو «ءانبلاو ضرألا ثرح نم

 ضرأ ىلإ ةديعب ضرأ نم اهقوسي ءاّراهنأ اهيف لعج نأ

 ىلع اًراهنأ ءمهثورحو مهيشاوم يقسو مهيقسل اهيلإ ةرطضم

 ىتح ءاهرفحب اهنوجرختسي اهنطب يف اًراهنأو «ءضرألا هجو
 يلاودلا نم مهل هللا رخس امب اهنوجرختسيف اهيلإ اولصي
 البس ضرألا يف لعج نأ هتمحر نمو ءاهوحنو تالآلاو

 دم مكمل ءةيئانتملا رايدلا ىلإ لصوت اًقرط :يأ
 ةلسلسم «لابجلاب ةكبتشم اًضرأ دجت كنإ ىتح ءاهيلإ ليبسلا
 . نيكلاسلل كلاسمو ذفانم اهنيب اميف هللا لعج دقو ءاهيف

 6 2 35 0 شنا 7-1
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0 
 ا عرق زت

 ال هَل نود نم وعد ا 0 و و < کور

 رور 3 a شو
 O و نَا ورع مو ءا ع بوما ت

 رر رور وو ل

 مهو ةركم مولف ؤرحألاب نوني ال يأ 3 ل ا
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 ا

 | ترولعي امو

 تاقولخملا نم
 تورس ام راعي هللا كن مَ ال © ورکس
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 دحأ ههبشي ال هنأ ركذ «ةميمعلا معنلا نم + د امو يكمل

 نسما نمف : لاقف «هل دن الو هل ءافك الو

 امي «تاقولخملا

 «قلخلاب درفنملا نأ نوفرعتف وک ا # اًريثك الو ءاليلق

 هنإف «هريبدتو هقلخ يف دحاو هنأ امكف ءاهلك ةدابعلاب قحأ

 . هتدابعو هديحوتو هتيهلإ يف دحاو
 الف ءمكريغ أشنأو مكأشنأ ذإ كراشم هل سيل هنأ امكو
 NEE ل زان

 نع الضف 4 ًاَموُسُ ء ال# ركشلا نع اًدررجم اًددع لا َتَمْعِن

 ءدابعلا ىلع ةنطابلاو ةرهاظلا همعن نإف ءاهنوركشت مكنوك

 امم ءمعتلا فانصأ عيمج نم «تاظحللاو سافنألا ددعب

 رثكأف مقنلا نم مهنع عفدي امو «نوفرعي ال اممو «دابعلا فرعي

 ريسيلاب مكنم ىضري محب ٌروُفَعل هلا تإ ىصحت نأ نم
 . ريثكلا هماعنإ عم ءركشلا نم

 ةلماش هترفغمو ءميمع هدوجو «ةعساو هتمحر نأ 0

 تولت او تورش ام راعي مهب طيحم هملعف ءد
 الو اًليلق كاََبَس نول ال»» مهنإف 0

 يف مهراقتفا عم اًئيش نوقلخي فيكف نوم مهول اًريثك
 ! !؟ىلاعت هللا ىلإ مهداجيإ

 ءملع ال ؛ءيش لامكلا فاصوأ نم مهيف سيل ءاذه عمو

 لقعت الو «رصبت الو «عمست الف واي أ ربع توم هريغ الو

 لوقعل ايتف «نيملاعلا بر نود نم ةهلآ هذه ذخّتتفأ ءاًئيش

 رهظأ يف .تلض ثيح !اهدسفأو ءاهلضأ ام «نيكرشملا

 الف ءهوجولا عيمج نم صقانلا نيب اووسو ءاّداسف ءايشألا

 عيمج نم لماكلا نيبو «لاعفألا نم ءيش الو «لامك فاصوأ

 اهلمكأ ةفصلا كلت نم هلو «لامك ةفص لك هل يذلا هوجولا

 ةماعلا ةردقلاو ءءايشألا لكب طيحملا ملعلا هلف ءاهمظعأو

 دجملاو دمحلاو «ملاوعلا عيمج تألم يتلا ةعساولا ةمحرلاو

 طيحي نأ قلخلا نم دحأ ردقي ال يتلا «ةمظعلاو ءايربكلاو

 : لاق اذهلو ءهفاصوأ ضعبب

 مل يذلا دمصلا درفلا دحألا هللا وهو و ل رجل ل

 «لوقعلاو ناميإلا لهأف علا نم ل نك لذ و

 ام لك هل اوفرصو ءاّميظع اّبح هتبحأو «هتمظعو مهبولق هتلجأ
 بولقلا لامعأو «ةيلاملاو ةيندبلا تابرقلا نم اوعاطتسا
 «هتافصو «ىنسحلا هئامسأب هيلع اونثأو «حراوجلا لامعأو

 اذهل « ةركش مولف رحألاب نوري ال يلاَتام ةسدقملا هلاعفأو



 رشع عبارلا ءزجلا

 ءاّدانعو الهج قلخلا مظعأ الإ هركني ال يذلا ميظعلا رمألا

 . هتدابع نع ورک مشر هللا ديحوت وهو

 ST : يأ مج ال»

 لب «كبكتسلا بِي ال ُمَنِإ© ةحيبقلا لامعألا نم نومي
 َّنإ# مهلمع سنج نم مهيزاجيسو «ضغبلا دشأ مهضغبي

 .* تیرخاد ٌمَهَج نخدم قدا نع درس تیرا
 سا اولاك ر لزا اا ملل َلِق ادو (۲۹-0

 راو نيو ةف و اک َمُهراَروَ ل6 تیرا

 ركحَم دق ه تورز ام نة الأ رو ارم نولي تيِذَلأ

 ا را رول فاما 2 املا

 دث ه َقوُرْعْتَم ال تح ْنِم ُباَدَعْلا مهلت

 خو ترثكت رثك لآ صَل أ
 نذل ه َنِرْفَكْلأ لع 6 ّلَع َءوسلاو مولا ىر

 موس نم لمعت اڪ ام ام راسلا قلا يشن
e 7ر س چ اہل د ور ل  

 یورک هع نأ ات + ست رك ريع هلا 23
 ماع رو هر ر

 بي 7 ةدش نع اًربخم ىلاعت لوقي نكمل كوم بلف اهف

 ذإ : يأ « ميو رن ١ ادام مه لق او :هللا تايآب نيكرشملا
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 ل َرَلِعْل اوا تبي لَ
 1 أ بلاط ُةكيكملا مه وو
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 نوفرتعتو ةمعنلا هذه نوركشت لهو ؟هب مكلوق اذامف «دابعلا

 . ؟نودناعتو نورفكت مأ ءاهب

 هنإ :هنع نولوقيف «هجمسأو باوج حبقأ مهب راوج نوكيف

 وه امو ءهللا ىلع دمحم هقلتخا بذك : يأ نَوَ ٌرَِسأل

 اهنم «ليج دعب اليج سانلا اهلقانتي يتلا نيلوألا صصق الإ
 مهعابتأ اوعدو ءةلاقملا هذه اولاقف :تذكلإ اهنمو قدصلا

 . ةمايقلا موي لإ مهل داتا نم رزوو «مهرزو اولمحو ءاهيلإ

 نم :يأ 4ع رغب وا تل ارد نمو :هلوقو

 ءهيلإ مهوعد ام الإ مهدنع ملع ال نيذلا نيدلقملا رازوأ

 ٌلقتسم ّلُكَف «نوملعي نيذلا امأو ءهيلإ مهوعد ام مثإ نولمحيف
 ام سئب : يأ نور ام اس الا اوفرع ام فرع هنأل «همرجب

 نم رزوو «مهرزو نم «مهروهظل لقثملا رزولا نم اولمح

 . هولضأ

 عاونأب اولاتحاو «مهلسرب هلم ني حا رڪ دي

 ةلئاه اًروصق مهركم نم اونبو «هب مهوؤاج ام در ىلع ليحلا

 نم رمألا اهءاج :يأ عارم نب مهيب هلا تال

 ام راصف «ٌرِهِقْوَف ني ُفَقَّسلَ 0 رص اهتدعاقو اهساسأ
 «تورعُتم ال ْتْيَح نم ُباَدَعْلَأ م

 «باذعلا مهيقيو «مهعفنيس ناينبلا اذه نأ اونظ مهنأ كلذو

 .هولَّصأو هونب اميف مهباذع راصف

 ٌرُهنَتأَو# هب اوبذع ءاًباذع هونب

 5714-59 :تايآلا ءلحنلا ةروس ريسفت -5 مهم

 7 لة 555 نيم ×
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 کیسو ارنا كحب دیت نأ و ماور ضل فلو

 ودم مخا وصح ود حل

 ناو ل تور مكمل سكن لتي من ©

  E EEدوف اا 9©

£ 

 وعذب او توام تور نامر تیلو

 دے ور ر اس ووو 7 یھ

 راع توم 6 وقلم اعيش نوقلخعال هللا نود نِ
 ج م نورس

 NOG وتم ناما تور عشیامو وال دوکو هلل

 کک شو رکن مچ واور کھ
 و اا

 ا مقاتل ا
 تير يسا ليکم هنا اجت 69 <

 | ا ل ل

 فقل لع ر ِدِعاَوَمْلا رم

 © ةا نالا نک

 ت و و
 مهنيا هللا

 مهنإف هئادعأ ركم هللا لاطبإ يف لاثمألا نسحأ نم اذهو

 مهل اولعجو «مهوبذك امل لسرلا هب تءاج اميف اوردقو اوركف

 ام اهب نودريو ءاهيلإ نوعجري «لطابلا نم دعاوقو اًلوصأ
 هوركملا عاقيإ ىلع اًضيأ اولاتحاو ءلسرلا [هب] تءاج

 «مهيلع اّلاَبَو مهركم راصف «مهعبت نمو لسرلاب ررضلاو

 الوم ءییس مهركم نأل كلذو رمل هيف مهربيدت راصف

 ةرخآلا باذعلو ءايندلا يف اذه 4م الإ مهل ٌركَمْلا ني

 مهحضفي : يأ « زهير ِةَميِقْلا موي ردو :لاق اذهلو «ىزخأ
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 : يأ 4ف ت وقت 03 بلآ فلكس يآ لوقو

 ءاكرش مهنأ نومعزتو .مهلجأل هبزحو هللا نوداعتو نوبراحت

 رارقإلا الإ باوج مهل نكي مل ءلاؤسلا اذه مهلأس اذإف ءهلل

 اوُدِهَسَو اَّنَع وسل :نولوقيف مهدانعب فارتعالاو ءمهلالضب
 : يأ ليلا وأ تيرا نتا :4ترفك واک مآ مشا ےک

 وشلل ةمايقلا موي : يأ مرا حلا نإ نوينابرلا ءاملعلا
 . # نيرفكلا لع باذعلا : يأ

 هذه يف قحلاب نوقطانلا مهنأو «ملعلا لهأ ةليضف اذه يفو



 7٠-837 :تايآلا «لحنلا ةروس ريسفت -5 ۹ رشع عبارلا ءزجلا

 قافلا ۷۰ E 3 دنعو هللا دنع اًرابتعا مهلوقل نأو ءداهشألا موقي مويو ءايندلا

 - 54 وى درو م اس ع و “|

 . هقلخ

 يأ :لاقف ةمايقلا يفو «ةافولا دنع مهب لعفي ام ركذ مث
 لاحلا هذه يف مهافوتت : يأ شا َيِملاَظ کما ههو

 كلذ يف ةملظلا ىقلي ام ملع دقو ءُمهُيغو مهملظ اهيف رثك يتلا

 .ةناهالاو يزخلاو باذعلا عاونأ نم ءماقملا

 مهنودبعي اوناك ام اوركنأو ءاوملستسا : يأ « رسل اعلام

 : مهل لاقيف هر :اولاقو هللا نود نم

 رش امي يع هلا ل ف ا ةولمتا نك زو
 فقاوم ن ضعب يف اذهو ءاّئيش دوحجلا مكديفي الف 4ِنْوَْمْحَت

 اذإف ,مهعفني هنأ انظ ايندلا يف هيلع اوناك ام نوركتي .ةمايقلا

 اورقأ هيلع اوناك ام نيبتو «مهحراوج مهيلع تدهش

 . مهبونذب اوفرتعي ىتح «رانلا نولخدي ال 7 ءاوفرتعاو

 بابلا نم نولخدي لمع لهأ لك 4مَهَج بَ الخد
 ىوثم اهنإف ‹ منهج ران *َنِريَكَسمْلا یوم ا مهلاحب قئالل
 مومهلا لحمو «ملألاو ءاقشلا لزنمو «مدنلاو ةرسحلا

 نم مهنع رتي ال «مويقلا يحلا نم طخسلا عضومو «مومغلاو

 مهنع ضرعأ دق ءاهباقع ميلأ نم اًموي مهنع عفري الو ءاهباذع

 . ميظعلا باذعلا مهقاذأو «ميحرلا برلا

 تيد اح اول کر درا ادام قا نیل ليقوم 1-0
 ه َنَقَْلأ مک رک وَرَ را ااو س يذل هذه يف اونَسْحَل

 اذ مه رنا اهي ني م یر اولي ندع تج

 7 كبل 0 نين ه تبقّتملا ها یز کلک

 ليق هللا ركذ امل ولس امي َدَنَجْلأ الدا ا مکس

 اوفرتعا مهنأو «نوقتملا 3 ام ركذ هللا لزنأ امب نيبذكملا

 هب هللا نتما ميظع ريخو «ةميظع ةمعن هللا هلزنأ ام نأب اورقأو

 ءدايقنالاو لوبقلاب اهوقلتو ءةمعنلا كلت اولبقف ءدابعلا ىلع

 يف اسا أل اهل اولمعو ءاهوملعف « ءاهيلع هللا اوركشو
 ايدل هذه يفإ# مهلف هللا دابع ىلإ اونسحأو «ىلاعت هللا ةدابع

 نمأو «بلق ةنينأمطو «ةينه ةشيعو ‹«عساو قزر هس
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 توي

 نورو

 عاونأ نم اهيف امو ءرادلا هذه نم 4 َوَرْخَْلا رادو

 تافآلاب وشحم «ليلق اهميعن هذه نإف «تايهتشملاو تاذللا

 راد معشو# :لاق اذهلو ءةرخآلا ميعن فالخب ءعطقنم

 4 ا
2 
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 ۶ ايف آ نل ا نم یرج اهنولخدي ندع تس

 «مهتدارإ هب تقلعتو < «مهسفنأ هتنمت د امهم أ 4 وا

 اوبلطي نأ نكمي الف < ءاهمتأو هوجولا لمكأ ىلع مهل لصح

 ايلا كم اكشن لوقو نيب وسمو

 َقْرِحْلاَن ظل ترآ لق یف وقف كك

 هكهلملا هدو بدلا( ر .رفڪ ]ا لَم سلاو مويا
 ر رو از "جرس ذم

eكب وس نم لم عنا ڪام والا  

 هج بوبا اول دا5 € دوم تشک امی یا

 ليَ # © تيك هابي بَ

 فاوُنَسْحَأ دل بح 1 اولا کیر رنا ادام او اعتاد

 3 سس 20 1 ار سس اہ ر
 نقم اد معو ريَحَة ريالا ادلو ةتسحايندلأ هذه

 مل عرج جس سس و

 | یف رھن ا نوی ری اتو یوم ٹک | 0

 07 11( رولا یری کرکے وب

 اا تک یک کی
 رک ىم غرز @ ارن
 ملام امو هلق نم نامه َكِدَك ليو ا

 دباس © تروخللتي يش ااا ےس کتو

 69 تربت
 «حاورألا رورسو .بولقلا ةذل هيف يذلا ميعنلا عاونأ نم اًعون

 هونمت ام لك ةنجلا لهأ هللا يطعي اذهلو ءمهيدل رضاح وهو الإ

 . مهبولق ىلع رطخت مل «ميعنلا نم ءايشأ مهُركَذُي هنإ ىتح هيلع

 سيل يذلا ءهدوجل دح الو ,همركل ةياهن ال يذلا كرابتف

 كلت راثاو «هلاعفأ تافصو «هتاذ تافص يف ءيش هلثمك

 هلا ىز كلك 8 ءتوكلملاو كلملا ةمظعو ءترعنلا

 نم ‹ مهيلع هبجوأ ام ءادأب «هياذعو هللا طخسل 4 قسما

 ا َقاَحَف ًاولمعام تاَعّييَس

 ةناسللاو- :نذيلاو فلتلاب و «ضورفلا

 .هنع هللا مهاهن ام كرتو داع نحو ىح وب

 «نيدمط مهاوقت ىلع نيرمتسم كيتا مهو نا

 «مهيلإ قرطتي سندو صقن لك نم نيرهطم نيرهاط :يأ

 ءهتبحمو هللا ةفرعمب مهبولق تباطف ءمهناميإ يف لخيو

 لابقإلاو هتعاطب مهحراوجو ءهيلع ءانثلاو هركذب مهتنسلأو

 . هيلع

 ةلصاح «ةلماكلا ةيحتلا :يأ كع مكس تبوثب»

 نوهركت ام لك نم متملس دقو .ةفآ لك نم ةمالسلاو «مكل
 دايقنالاو شاب ناميالا نم ولمس شك اب د َهَّنَجْل ادا



 رشع عبارلا ءزجلا

 ةنجلا لوخد يف لصألاو ةداملاو ببسلا وه لمعلا نإف «هرمأل

 هتنمو هللا ةمحرب مهل لصح لمعلا كلذو ءرانلا نم ةاجنلاو

 ْ .مهتوقو مهلوحب ال ؛مهيلع
 رم ناب أ ةكبلمْلا مهيا نأ هلل وظني له 0106

 افا كلو هلآ رهط امو هلق نم بلا َلَض كلدک

 اک ا مهب ناو اولي ام ُتاَعَيَس ریاض ه تل مهس ا

 مهتءاج نيذلا ءالؤه رظتني له :ىلاعت لوقي نورس هي

 ريَ ن ل اوركذتي ملف اوُرُكدو ءاونمؤي ملف تايآلا
 يذلا باذعلاب 4ير رم نأ أل مهحاورأ ضبقل 4ةكيكَنلا

 ني َلَمَص كلك ل مهيف هعوقول اوقحتسا دق مهنإف «مهب لحيس
 مهب لزن ىتح ءاونمؤي مل مث ءاورفكو اوبذك هل ني
 .باذعلا

 4دو ها اوا کوا مهبذع ذإ 4۵ مهمل امو
 هللا ةمارك اهلآم نوكيل هللا ةدابعل ةقولخم 4

 «ةمئادلا ةناهالل اهوضرعو «هل تقلخ ام اوكرتو ءاهوملظف
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 ا تايوقعلا : يأ أوليَع ام تاس ْمُهَباَصَْدا

 اذإ اوناك مهنإف نورس وب أوك ام لزن : يأ مہ تای

 ربخأ نمم اورخسو «هب اوؤزهتسا «باذعلاب مهلسر مهتربخأ
eee 

 هنأ اس ول اکشآ تيل لاقى ()

 ی یت ھت مدن ان ا اک 00000

 جتحا :يأ نيل ( ملل لإ سرلا لع ل ليف ھل ف

 ام ءاش ول هللا نآو «هللا ةئيشمب مهكرش ىلع نوكرشملا

 «ةريحبلاك اهلحأ يتلا [ماعنألا] نم اًئيش اومرح الو ءاوكرشأ

 «ةلطاب ةجح هذهو «هنود نم ءاهوحنو «ماحلاو ةليصولاو

 ءمهلبق نم نيذلا هللا بقاع ام اًح تناك ول اهنإف
 مهنم كلذ بحي ناك ولف «باقعلا دشأ مهبقاعف «هب اوكرشأ

 هب تءاج يذلا قحلا در الإ كلذب مهدصق سيلو «مهبذع امل
 . هللا ىلع مهل ةجح ال هنأ ملع مهدنعف الإو «لسرلا

 ‹مهفلك امب مايقلا نم مهنكمو «مهاهنو مهرمأ هللا نإف

 مهجاجتحاف «مهلاعفأ اهنع ردصت ةئيشمو ةوق مهل لعجو

 ملعي دحأ لكو ءاذه «لطابلا لطبأ نم ردقلاو ءاضقلاب

 هعزاني نأ ريغ نم «هديري لعف لك ىلع ناسنإلا ةردق سحلاب

 بيذكتو «هلسر بيذكتو هللا بيذكت نيب اوعمجف «عزانم

 يلا مابا الإ سرلا ىلع لمل ا ءةيلقعلا رومألا
 دحأل ىقبي الو «بولقلا ىلإ لصي يذلا رهاظلا نيبلا :يأ

 اوجتحاو «هيهنو مهبر رمأ لسرلا مهتغلب اذإف ءةجح هللا ىلع

 َكَِدكو كني فود نو انت
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 3 و ور وک
 , روما لم ناشي ©

 نحو
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 ذل ألعَف

 2 مر

 تک اور ظنا ض لآ فاو اک لآ کم تق
 اش بو کاتو

 69 ترون نورما و ل ضی نم یہا ہا
 کک

 رڪ نكد هس

 تيا 0 نوفل ىِدلامهَل نبل

 لونا هند ادو یل َواَمَنِإ ا رنک واک
 املظام دعب نم هنآ فاو رکج اه نيدو ( نک كذا
 انك ویک ةر آکا کالا نتو
 © تلك ِهْيَر و ارض ید © | نومي

 مهباسح امنإو «ءيش رمألا نم لسرلل سيلف .ردقلاب مهيلع

 نذر

00 
 و

 ا

 ا

 . لجو زع هللا ىلع

 Ss مرض

 یکتا ڈیم ےک کک ارث سالا ىو لكَ
 رر ھ4

 ی ےک ات ليم یت ییہ ہک ا ےک حش لع سرک دإ

 هنأو «ممألا عيمج ىلع تماق هتجح نأ ىلاعت ربخي )ترص

 مهلكو ءالوسر اهيف هللا ثعبو الإ ةرخأتم وأ ةمدقتم ةمأ نم ام

 هدحو هللا و و «ةدحاو ةوعد ىلع نوقفتم

 تش اف 4 تلا اونجا هلأ ودعا ثآ# هل كيرش ال

 نيمسق اهمدعو لسرلا ةوعدل اهتباجتسا بسحب ممألا

 ءالمعو اًملع نيلسرملا اوعبتاف «ُهَّنَأ ىَدَه نب مهنه

 "قلا ليس ميتاف 4اا دع تلح ن قنبر
 ناک فک اورظنا ل مكبولقو مكنادبأب 4 ضرألا ىف اوريس#

 نودجت الف «بئاجعلا كلذ نم نورتس مكنإف «َيِيْدَكَمْل ]ا هلع

 )١( ىلع :أ يفو :ب يف اذك .



 رشع عبارلا ءزجلا

 . كالهلا هتبقاع ناك الإ اًبذكم

 ال هَ ن كلذ يف كدهج لذبتو 4مُهَدُه لع ضر نإإ»
 ل امو هللا الإ هدهي مل ببس لک لعف ولو € لب نم ییہ
 . هسأب مهنوقيو هللا باذع نم مهنورصني 4تيِرِصت ني

 نم هلا ُتَعْبي ال مهمی َدْهَج وا اوشو )4-۸(

 ه توُمَلَعَي ال سالا ةَ ّنكلَو اًنَح هی اَدَعَو یب تومي
 اك مآ اوك تلا راعي هه وشب ىلا ممل یل
 وكم نک هل فن نأ تدر ا ءىّتِ الو اَمَنِإ ٥ نيڪ
 هل اسقأ» مهنأ «هلوسرل نييذكملا نيكرشملا نع ىلاعت ربخي
 بيذكت ىلع ةظلغم ةدكؤم اًناميأ اوفلح :يأ 4ني دج

 دعب مهئايحإ ىلع ردقي الو «تاومألا ثعبي ال هللا نأو «هللا
 «مهثعبيس 4بل :مهل اًبذكم ىلاعت لاق ءاّبارت اوناك نأ

 الو هفلخي ال مح هيلع اًدَعَو# هيف بير ال مويل مهعمجيو

 ميظعلا مهلهج نمو 4لري ال سالا رك كلوا هريغي
 . ءازجلاو ثعبلل مهراكنإ

 ىلا ْمُهَل يبل : لاقف ثعبلاو ءازجلا يف ةمكحلا ركذ مث

 اهقئاقح نيبيف «راغصلاو رابكلا لئاسملا نم هيف ن
 .اهحضويو

 نوري نيح #َنيذدَك اونا أ ورك تلا وعلو

 عم نوعدي يتلا مهتهلآ مهتعفن امو «مهيلع تارسح مهلامعأ

 اًبطح نودبعي ام نوري نيحو «كبر رمأ ءاج امل «ءيش نم هللا

 نمل حضتيو «موجنلا رثانتتو ءرمقلاو سمشلا روكتو «منهجل

 عيمج يف هللا ىلإ تارقتفم نهنأو «تارخسم ديبع اهنأ اهدبعي
 اذإ هنإف ءديدش الو بعصب هللا ىلع كلذ سيلو «تالاحلا

 لب «عانتما الو ةعزانم ريغ نم «نوكيف نك :هل لاق اًئيش دارأ

 .هءاشو هدارأ ام قبط ىلع نوكي

 لأ يف اورام لار (4؟ 41

 اكس ىلا د رل ارنا 4 141 رکا ا حت الا
 نينحتمملا نينمؤملا لضفب ىلاعت ربخي 4ننَكَوَتي زهير لَو
 ني هتاضرم ءاغتباو «هليبس يف : يأ وأ ىف اوبه َنيِذَلال
 مهنونتفي نيذلا ءمهموق نم ةنحملاو ةيذألاب أر ام رم
 «نالخلاو ناطوألا اوكرتف ءكرشلاو رفكلا ىلإ مهودريل

 اًباوث «نيباوث مهل ركذف «نمحرلا ةعاط لجأل اهنع اولقتناو

 هوأر يذلا ءينهلا شيعلاو «عساولا قزرلا نم ايندلا يف اًلجاع

 اوحتتفاو «مهئادعأ ىلع اورصتناو ءاورجاه امدعب «اًنايع

 هللا مهاتآو ءاولومتف «ةميظعلا مئانغلا اهنم اومنغو «نادلبلا

 . ةنسح ايندلا يف

 هلوسر ناسل ىلع هللا مهدعو يذلا وردا ركزو

 نعم سر م م _
 يف مهتتوبنل اوماظ ام رعب نم

 ١- :تايآلا ‹لحنلا ةروس ريسفت ۳۸-٤٤ °۱١

 اورجاجو اوما نيا : ىلاعت لاق امك ايندلا رجأ نم ربك
 ر كيلو هنآ دنع رد مطل مشا لوني للا لبيس یف اوده

 ل ٠ ايف مه تو نورو هني ةَ مه مريب
 4يط ٌدْمْأ دنع هلآ ّذإ اب ا یک ه یی یت

 نيقيو ملع مهل ناك ول :يأ ومل واڪ ول :هلوقو

 ؛هليبس يف رجاهو هب نمآ نمل باوثلاو رجألا نم هللا دنع امب
 .دحأ كلذ نع فلختي مل

 هللا رماوأ ىلع «أَورَص لأ :لاقف هئايلوأ فصو ركذ مث

 ءهيف ةيذألا ىلعو «ةملؤملا هللا رادقأ ىلعو «هيهاون نعو

 ذيفنت يف هيلع نودمتعي : يأ وكوب ْمِهْيَر َلَعَول نحملاو

 ميقتستو «مهرومأ حجنت كلذبو .مهسفنأ ىلع ال «هّباحم

 تاف امف ءاهلك رومألا كالم لكوتلاو ربصلا نإف «مهلاوحأ

 ديرأ اميف هدهج لذبو «هربص مدعل الإ ريخلا نم ءيش اًدحأ

 . هللا ىلع هدامتعاو هلكوت مدعل وأ «هنم

 الكشف ملإ حي الاجر الإ یف نم اتلس امو )٤۳(

 كيب انْ رزلاو تيل ٥ نواف ال رنک نإ رولا دما
 ىلاعت لوقي ورگ مملو ممل لر ام ساتل يبل رڪ لآ
 تسل :يأ «الاجر الإ َكََِق نان آَمرإط : كي دمحم هيبنل
 ال نيلماك الاجر لب «ةكئالم كلبق لسرن ملف «لسرلا نم عدبب
 هلضف نم وه ام .ماكحألاو عئارشلا نم مبنكلإ يي ءاسن

 مهسفنأ لّبِق نم ءيشب اوتأي نأ ريغ نم «ديبعلا ىلع هناسحإو
 ال ثك نإ» ةقباسلا بتكلا :يأ 4لا لت ارات
 . ؟اًلاجر هللا ثعب له :متككشو «نيلوألا أبن نمل

 ربزلا مهيلع تلزن نيذلا كلذب ملعلا لهأ اولأساف

 نأ مهدنع ررقت دق مهلك مهنإف ءاهومهفو اهوملعف «تانيبلاو

 هذه مومعو «ىرقلا لهأ نم مهيلإ يحوي الاجر الإ ثعب ام هللا
 هللا باتكب ملعلا هعاونأ ىلعأ نأو «ملعلا لهأ حدم اهيف ةيآلا

 .لزنملا

 ‹«ثداوحلا عيمج يف مهيلإ عوجرلاب ملعي ال نم رمأ هللا نإف

 رمأ ثيح ءمهل ةيكزتو «ملعلا لهأل ليدعت هنمض يفو
 نأ ىلع لدف «ةعبتلا نم لهاجلا جرخي كلذب هنأو «مهلاؤسب

 ةيكزتب نورومأم مهنأو «هليزنتو هيحو ىلع مهنمتئا هللا

 . لامكلا تافصب فاصتالاو «مهشفنأ

 لهأ مهنإف «ميظعلا نآرقلا اذه لهأ ركذلا لهأ لضفأو

 لاق اذهلو ءمسالا اذهب مهريغ نم ىلوأو «ةقيقحلا ىلع ركذلا

 ام ركذ هيف يذلا نآرقلا : يأ 4 َرَكحَرلا كلِ ًَلَرَأَو : ىلاعت

 ةنطابلاو ةرهاظلا «مهايندو مهنيد رومأ نم «دابعلا هيلإ جاتحي

 نيببتو «هظافلأ نييبتل لماش اذهو 4| لث ام سالب يل



 رشع عبارلا ءزجلا

 هزونك نم نوجرختسيف «هیف (تورگب مملو هيناعم
 .هيلع مهلابقإو «مهدادعتسا بسحب «همولعو

 ضر 2 نأ ىي نأ تاسلا اوُرَكَم لا نافآ )4۷-40(
 ا يف ٌمُهَدْخَأَي را o نورم ال تي نِ ُباَدَعْل رهاب و 9

 اذه 4َ فور كدت ن فو لع رِهَدعْلي أ © َسيرِجَعُمِب مه
 عاونأو «بيذكتلاو رفكلا لهأل ىلاعت هللا نم فيوخت

 ال مهو ءةَّرِغ ىلع باذعلاب مهذخأي نأ نم «يصاعملا

 لفسأ نم وأ ءمهقوف نم باذعلا مهذخأي نأ امإ «نورعشي

 مدعو «مهلغشو مهبَلَقَ لاح يف امإو «هريغو فسخلاب مهنم
 «باذعلا نم مهفّوخت لاح يف امإو «مهلابب باذعلا روطخ

 تحت مه لب «لاوحألا هذه نم ةلاح يف « هلل نيزجعمب اوسيلف

 .هذيب مهيصاونو «هتضبق

 لب «ةبوقعلاب نيصاعلا لجاعي ال «ميحر فوؤر هنكلو

 عمو .هءايلوأ نوذؤيو هنوذؤي مهو «مهقزریو مهيفاعيو مهلهمي

 نم عالقإلا ىلإ مهوعديو «ةبوتلا باوبأ مهل حتفي اذه
 «تاماركلا لضفأ كلذب مهدعيو «مهرضت يتلا تائيسلا

 نأ هبر نم مرجملا حَنْسَيْلَق ءبونذلا نم مهنم ردص ام ةرفغمو

 هيصاعمو «”تاظحللا عيمج يف ةلزان هيلع هللا معن نوكت

 الو لهمي هللا نأ ُمّلعَيْلَو .تاقوألا لك يف هبر ىلإ ةدعاص

 ْتْييَلَف ءردتقم زيزع ذخأ هذخأ «يصاعلا ذخأ اذإ هنأو «لمهي

 . ميحر فوؤر هنإف «هيلإ هرومأ عيمج يف ْعِجْرَيْلَو ءهيلإ

 كولسو «ميمعلا هربو «ةعساولا هتمحر ىلإ رادبلا رادبلاف

 ءهاوقت يهو الأ ءميحرلا برلا لضف ىلإ ةلصوملا قرطلا
 ا

 م لا َقَلَح ام ل اوری ملو (00-54)

 ام دج هو © َنورَخد اد ليام سلاو نمل

 نع ُمُهَلِظ اوَيَقَكَي ءى

 ِتومَّسل يف

 م نوفا © رک کشی ال مشو ا ٍةَبآَ نم ٍضْرَأْل ف مو

 : يأ أرب مَا : ىلاعت لوقي ورم ام نوعي هَر ني
 ني هلأ قل ام لل هلامكو هتمظعو مهبر ديحوت يف نوكاشلا

 نع اهتلظأ ًايفتت فيكو «هتاقولخم عيمج ىلإ :يأ ءى
 ءاهبرل ةدجاس اهلك : يأ ب اًدّبْس لئامشلا# نعو نيم

 تحت نوليلذ يأ 4 نورس شر هلالجو هتمظعل ةعضاخ

 هللا ديب هتيصانو الإ دحأ مهنم ام ءرهقلاو ريبدتلاو ريخستلا

 . هدنع هريبدتو

 نم 4ٍب نم ٍِضْرَأْلا ف اَمَو ِتومَّتلَ
 دعب مهصخ < «ماركلا «ةَكِيَلَمْلاَو ةتماصلاو ةقطانلا تاناويحلا

 ال ٌمُهَوأ# :لاق اذهلو «مهتدابع ةرثكو مهفرشو مهلضفل مومعلا
 مهقالخأ ةمظعو «مهترثك ىلع « ةيدابع نج : يأ ورکس

 ىف ام دجسم هوو

o1۲ تايآلا ءلحنلا ةروس ريسفت ٤١-٠٠: -١ 

 ⁄ ا ۷۲ چ <
ro7 

 مااا الا اال كَم ب اسم
 کیااور زل تلال نوما لمتنا ذل

 توتي مهلکو لدراسات لَكَ لآ

 مبه في نأ تاسلا اوركم نذل نمافآ 9
  ESمُهَدْخَأي |
 عدو 6 قيد ر  A iأ

 ا © َترِجْحُمِب مه ا

 نننی یا اورو 9 ےک تول کیر

 مس ب صر

Eورخ د رهو دنا دجس لام سلاو نیلا نع هلالظ اوفي  

(A)با نم ضل یف امر تولا فام @  

 ےہ ا ےہ سک 2 5 -_ مو

 | ٌرِهَفوفنم مير نوفا ل ورک شمال مشو هک یت

 کک e لق

 0 ا ا شا
 E رڪ

 ص نمففمعت

- 
 ضرال مهب

 م واس
 طر مر

 رح هيَ َةَماَذ | مثول نِمَفَو
 | OSS کم 2 م 2 ۴

 9 کشد میر کم قرف ادر ہک تع صلاتك ادل

 E نأ ٌحيِسَمْلا َتِكَتَي نل :ىلاعت لاق امك «مهتوقو

 . دوما ةكيلمْلا الو هل ادع
 ءةعاطلا ةرثكب مهحدم امل «َرِهَفم ني مر فاعل

 مهقوف وه يذلا هللا نم فوخلاب مهحدم «.هلل عوضخلاو

 ا 0

 حا اولا مب اًعوط هرمأل

 اذهو «لامكلا تافص نم هل ام ىلع ةلالدو «رارطضا دوجس

 ناويحو ءرجافو ربو ءرفاكو نمؤم نم «قولخم لكل ماع
 هدابعو 3 نمي E دوجسو («هريغو 0

 و ر ر

 للا ٌريعْفأ اًبصاَو نل ۶ لاو نويل ىف ام رر 0 وم ی

 ل ل

 .تالاحلا :ب يف )١( .مهيلع :أ يفو ءب يف اذك )١(



 هتدابعب ىلاعت رمأي رل قرم رستم وتا اہ اکی ورد رو ص م
 معنلاب هدارفناب كلذ ىلع لدتسيو «هل كيرش ال هدحو

 هل نولعجت : يأ *ِنَيَنأ ِنْيَهَلإ اود ال :لاقف ةينادحولاو

 يف دحوتم ديو لإ وه 57 وهو «هتيهلإ يف اًكيرش
 . اهلك لاعفألاب درفتم «ةميظعلا فاصوألا

 هلاعفأو ءهتوعنو ءهئامسأو ءهتاذ يف دحاولا هنأ امكف

 : يأ نوبه ىف :لاق اذهلو «هتدابع يق هودُحَوُيَلَ
 اوكرشت نأ ريغ نم «ييهن اوبنتجاو .يرمأ اولثتماو «ينوفاخ

 . ةكولمم ىلاعت هلل اهلك اهنإف ءتاقولخملا نم اًئيش يب

 ءنيدلا : يأ اواو ندا هل ٍضّيالاَو توتا ىف ام ملول
 قلخلا ىلع ءهدحو هلل ءتاقوألا عيمج يف لذلاو «ةدابعلاو

 . هتيدوبعب اوغبصنيو هلل هوصلخي نأ

 «تاوامسلا لهأ وأ ضرألا لهأ نم 4و هلأ ريفا

 ءاطعلاب درفتملا هللاو ءاًعفن الو ارض مكل نوكلمي ال مهنإف

 ال 4ّا نِي ةنطابو ةرهاظ ةَ ني مكي اَمر ءناسحالاو

 ‹«ضرمو «رقف نم رضا 3 اإ دث اهيف هكرشي دحأ
 ‹عرضتلاو ءاعدلاب نوجضت : يأ 4 نور هيل ةدشو

 درفنا يذلاف ءوه الإ ةدشلاو رضلا عفدي ال هنأ مكملعل

 يغبنت ال يذلا وه ,نوهركت ام فرصو ءنوبحت ام مكئاطعإب

 .هدحو هل الإ ةدابعلا

 ةمعن نودحجيو ءمهسفنأ نوملظي سانلا نم اًريثك نكلو

 ءاخرلا لاح يف اوراصف «ةدشلا نم مهاجن اذإ مهيلع هللا

 O ركنا هنا رخام نكسب هب اوكا

 EEE : يأ رميا آمب اوریا
 اًليلق مكايند يف وع E ءةدشلا

 .مكرفك قاع 4 تركن رسک
 لكل هَ ذهن ام ابيت لعب ال امل وام (00-07)

 هر و و م
 ه وَ ام مهو محبس تم هِي نولو © نورت مَع

 م مس 5 معدل رو عر
 نم روكي © هيظَك وهو اوس هه َّلَظ قُل مهَدَحَ رش ادر

 ا ا ن ر یک لع کا ذي کا ني کا

 ا ا و لك ا 6 ا
 «نيكرشملا لهج نع ىلاعت ربخي «ٌمِكَحْلا ُرِرَملا وهو
 نولعجي مهنأو .بذكلا هللا ىلع مهئارتفاو ءمهملظو

 مهقزر امم اًبيصن - رضت الو عفنت الو ملعت ال يتلا مهماتصأل

 !وبرقتو ءهب كرشلا ىلع هقزرب اوناعتساف «مهيلع هب ب معنأو للا

 ارد اک هَ :ىلاعت لاق امك ءةتوحنم مانصأ ىلإ هب

 ف ا ب اده اولا اًبيِصن رصألاو ثرکلا جرم

 ا کل مي الك مهڪ تاك اک اتش ادر

o۱ 

 7 نلوم ا ا
 رو ر ر وک ا د ےک ور

 SE OA 2 دنا ااو

 مرش 0 وو م حاس 2 و

 تکا 6 شوا E لال

 ES ا هس تلا ولر ولحج و ا نورت قت و 02 10 5 ہم ےک اب ب ا ا
 وس يع 0 ب 6 هم 1 سر ١

 يظر دو ادوسم طالما رر ©
 يع مد را 0 رار

 ِنوهلع هك ميأ ءيرشبام هوس نوعان روسي 69
 الە 9 دوام اسال بالا قسد

 مدور رول هل ےب ص لع رس رس جا ہی راس ر ص خس ع

 | ميسا رَمْلاوهَو لعل الملايو وسلام ا
A 

 نکو آد نال كرنا روو لظب ساتله ذيول ري

 موس ہو
 سم لما مشروب

 تور کام ےل ولم و اا نودع سالو د ةَعاَس

 تورخنکشیال هَل آحاد كس
 ريم

 0 ا

 قدرن يور
 نأ مرج ل

 ا 0 هلم اتا کلا أم يره كل

 2کا اا5 2راا
 مج < 2 هك هع هع صر 0 ہل e هوم

 ت شرقت ةَمحَيَو ىدهَو ِهِضاوفلْتَحَأ ىلا
 6 ےل

 لاقيو دوف مسك اَنَع لش # ةيآلا

N E 

E 
  2دابعلا .ةكئالملا نع اولاق ثيح هِت

 ناكف ءةديدش ةهارك تانيا ٍنوهركي مقا ىتح ءروكذلا

 مغلا نم ادرس مه َّلَظ آه قلاب مهدحأ رس رس اذإ# مهدحأ

 ءفسألاو نزحلا ىلع مظاك : يأ مص رهو ا

 ىراوتيو «هسنج .ءانبأ دنع حضتفي هنإ ىتحو «ىثنأب َر وإ

 . هب رشب ام ءوس نه مهنم

 يتلا تنبلا كلتب عنصي اميف ءبسافلا هيأرو هركف لمعي مث
 ةناهإ ىلع لتق ريغ نم اهكرتي : يأ * نوه لع مكي اهب رشب
 دأولا وهو «ةيح يهو اهنفدي :يأ بَل ىف ُمُسْدَي دأب لذو
 هللا اوفصو ذإ وكي ام هس الأ نيكرشملا هب هللا مذ يذلا

 .هيلإ دلولا ةبسن نم «هلالجب قيلي ال امب
 «نيمسقلا ًاَدْرَأ هل اوبسن ىتح ءاذه مهفكي مل مث

 فيكف ءاهنوهركيو ءاهنع مهسفنأب نوفنأي يتاللا ءثانالا



 کج ىلا ا موعف
 هؤادعأ هيلإ اهبسن يتلا ءوسلا لاثمأ نم اذه ناك املو

 © وسلا لَم ةرخألاب َتْومْوي ال يدلل : ىلاعت لاق «نوكرشملا
 لك وهو لالا لمل هو «ماتلا بيعلاو صقانلا لثملا : يأ

 نأ ريغ نم «هب قحأ هللاف دوجولا يف لامك لكو «لامك ةفص

 «هئايلوأ بولق يف ىلعألا لثملا هلو ءهجوب اًصقن كلذ مزلتسي

 .ةفرعملاو ةبانالاو ةبحملاو «لالجالاو ميظعتلا وهو

 هل تداقناو «ءايشألا عيمج رهق يذلا # ٌرِيِرَعْلا وهو

 ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا 4کو اهرسأب تاقولخملا

 . هيف هلامك ىلع ینو «هيلع دمحي ام الإ ءلعفي الو رمأي الف

 كلو اد نم الع درت ام رهملظي ساتلا هللا د 2 قوم (۱)

 و ةا نر هل رهلسل اج اد سم لجل لإ رخو
 لامك ركذ «هيلع نوملاظلا هارتفا ام ىلاعت ركذ امل 4 َنوُمِرَعَتْمَي

 ريغ نم رهيل سالا هلأ دنلوب ولو# :لاقف هربصو هملح
 نيرشابملا كلهأل : يأ * ِدْبآَد نم الع كر ام صقن الو ةدايز

 مؤش نإف «تاناويحلاو باودلا عاونأ نم «مهريغو ةيصعملل

 . لسنلاو ثرحلا هب كلهي ي يصاعملا

 لجأ ىلإ مهيلع ةبوقعلا ليجعت نع مهرب كرل
 الو ةَعاَس وراسي ال َمُهْلَجَأ هاج اد ةمايقلا موي وهو «ىمسم

 نأ لبق «لاهمالا تقو يف اوماد ام اورَدْحَيلَف ا

OTT)و ڈرا  ANا شرک  

 لاب © َنوطْرْفُم و و رال م ن أ مر رج ال یسک رھ جن ٌبْدَكل

 هلو وهف مها نطل مه 53 كيت نت رس َكِإ اس دَ
 هلل نوُلَعُْجَيِ» نيكرشملا نأ ىلاعت ربخي یا ُباَدَع رو مل
 وهو «ةحيبقلا فاصوألا نمو «تانبلا نم وشرح ام
 يتلا تاقولخملا ضعب ىلإ تادابعلا نم ءيش فرصب «كرشلا

 نوكي نأ نوضري الو «نوهركي مهنأ امكف «هلل ديبع يه
 مهقزر اميف مهل ءاكرش - مهسنج نم نوقولخم مهو - مهديبع
 !!؟هدیبع نم ءاكرش هل نولعجي فيكف «هللا

 ره ْفِصَت# - ةميظعلا ةءاسإلا هذه عم - مه ول

 ايندلا يف ةنسحلا ةلاحلا مهل نأ : يأ ىسك دهل ىرأ ٌبِذَكْلا

 #َنوظْرْفُم ناو َراَدلأ مه نأ مرج الا : هلوقب مهيلع در «ةرخآلاو

 . اًدبأ اهنم نيجراخ ريغ ءاهيف نوثكام ءاهيلإ نومدقم

 لاقف بَّذُك لوسر لوأ وه سيل هنأ لكك هلوسرل ىلاعت نب
 مهنوعدي السر كَم نم ِمَمُأ لإ اترا دق هلا :[ىلاعت]

 «لسرلا اوبذكف 4مل نيل م يي ديحوتلا ىلإ
 نأو «هوركم لك نم يجنملا قحلا وه هيلع مه ام نأ اومعزو

15 o4 ٦۷-تايآلا ٦١: 

 ناطيشلا مهل نيز املف «كلذ فالخب وهف لسرلا هيلإ تعد ام

 هولوتو هوعبتاو و هوعاطأف ءايندلا يف مهيلو راص مهلامعأ

 َنيِمِلدَطلِ E Ea ايو ردو ودق ا

 د
 ةيالو نع اولوت ثيح «ةرخآلا يف 4مبآ ُباَدَع رول

 باذع كلذل اوقحتساف «ناطيشلا ةيالوب اوضرو «نمحرلا

 .ناوهلا

e ضل هب اخ آم املا نع لَا لاو )٥( 

a هريكذتو هظعاوم هللا نع # َنوُعَمْسي موق 4 كل» 

 هل الإ ةدابعلا يغبنت ال يذلا دوبعملا هدحو هنأ ىلع كلذب

 ءرطملا لازنإب معتملا هنأل «هدحو

 ايحأ يذلا نأو ءريدق ءيش لك ىلع هنأ ىلعو «تابنلا

 رشن يذلا نأو «تاومألا ءايحإ ىلع رداق اهتوم دعب ضرألا

 ميظع دوجو «ةعساو ةمحر وذل ناسحالا اذه .

 نتي نم وبول ین اب ربِ بیل یال يف کل و ۷0
 لاو للا ترک نيو م يرش اناس اصلا ا مدو ف

 6 مول هيل كلذ يف نل ا زرو رڪ س نم ودخل

 ةي مكعفانمل هللا اهرخس يتلا 4 رشا ىف کل نإ

 ثيح «هناسحإ ةعسو «هللا ةردق لامك ىلع اهب نولدتست

 نم جرخأف «مدلاو ثرفلا ىلع ةلمتشملا اهنوطب نم مكاقسأ

 هنألو «هتذلل «نيبراشلل اًعئاس ردكلا نم اًصلاخ نبل كلذ نيب

 . ةيعيبط رومأ ال «ةيهلإ ةردق الإ هذه لهف «يذغيو ىقسي

 ءةميهبلا هلكأت يذلا فلعلا بلقي ةعيبطلا ىف ءىش يأ

 اًصلاخ اتبل «حلملاو بذعلا ءاملا نم هبرشت يذلا بارشلاو

 ؟نيبراشلل اًعئاس

 عفانم بانعألاو ليخنلا تارمث نم هدابعل ىلاعت لعجو

 ءدابعلا هلكأي يذلا نسحلا قزرلا عاونأ نم .حلاصمو دابعلل

 نم ذختي اًبارشو اًماعطو ءارخدمو اًرضاحو «اًجيضنو اًيرط

 مث كلذ لبق اًلالح ناك يذلا ركسلا نمو ءاهذيبنو اهريصع
 نم تابيطلاب اهنع ضاعأو «تاركسملا َّلِح خسن هللا نإ

 .ةحابملا ةذيذللا ةبرشألا عاونأو «ةذبنألا

 ثيح «هرادتقا لامك هللا نع نوعي مومل ةيأل كلذ ىف نإ

 ةذيذل ةرمث تراصف «بطحلاب ةهيبش راجشأ نم اهجرخأ

 هدابع اهب مع ثيح «هتمحر لومش ىلعو «ةبيط ةهكافو
 درفنملا هنإ ثيح ءهدحو دوبعملا هلالا هنأو ءمهل اهرسيو

 . كلذب

 فانصأ عيمج تابنإو

 .ممع :أيفو «ب يف اذك )١(
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 نأ للا لل کیر یوو (34تىم) نمو يوي لاب نم ىِ نأ لَ

 ا ل اسمو رجل

 هيل َكِلَد يف نإ سال امش ديف ولأ فلیم تار انو ام عي
 هللا اهاده يتلا ةريغصلا ةلحنلا هذه قلخ يف 4َنوُركَفَتب موق

 ىلإ عوجرلا مث «يعارملا اهل رسيو «ةبيجعلا ةيادهلا هذه

 نم جرخي مث ءاهل هتيادهو اهل هللا ميلعتب اهتحلصأ يتلا اهتويب
 فالتخا بسحب «ناولألا فلتخم ذيذللا لسعلا اذه اهنوطب

 اذهف «ةديدع ضارمأ نم سانلل ءافش هيف ءاهيعارمو اهضرأ

 هنأو «هدابعب هفطل مامتو «ىلاعت هللا ةيانع لامك ىلع ليلد

 وج فا را لا

 كل رثشلا ِلدأ کل ُب نم کیو منوي 2 كفاح ناول (۷۰)
 قا يذلا هنأ ىلاعت ربحي هر ةع أ 8 يع ذي هَ بال
 نأ دعب مث ءروط دعب اًروط ةقلخلا يف مهلقنو ءدابعلا

 لا لإ دب ىتح هرمعي نم مهنمو «مهافوتی مهلاجآ اولمكتسي
 ىوقلا فعض ىلإ ناسنالا هب غلبي يذلا هسخأ :يأ 4 رمل

 ديزي ناسنإلا رهوج وه يذلا لقعلا ىتح «ةنطابلاو ةرهاظلا

 لقعك هلقع ريصيو «هملعي ناك ام ىسني هنإ ىتح «هفعض
 مي هلآ نإ انيس رع دعب راعي ال كل» :لاق اذهلو ءيبصلا
 كلذ نيو الا جب هتردقو هلع طاخا بق : قأ 4ك

 لاق امك «قلخ دعب اًملخ «ةقلخلا راوطأ نم يمدآلا هب لقني ام
 ف ٍفْعَص دي نم مج مث يص س گقلح ییا تال ا

 اا یه ا ا یا و ان موف دب نم َلَعَج ر
 . ُرِيِرَقْل

 الف تلا انه قررا يف ضب لع کعب َلَضَ لوا (۷۱)
 م وو ا ككسلك لع مھر كتب

 لوقي ءهب كرشلا حبقو «هدیحوت ةلدأ نم اذهو نود

 هنأ الإ .نوقوزرم نوقولخم مكنأب نوكرتشم مكنأ امك : ىلاعت

 ءاًرارحأ مكنم لعجف 4 قررا يف ضب لع صعب لص ىلاعت

 ءايندلا نم اًئيش نوكلمي ال مهل ءاقرأ مكنمو «ةورثو لام مهل

 قدي اوسيل قزرلاب مهيلع هللا مهلضف نيذلا مهتداس نأ امكف

 نم اذه نوريو س ديف هَ ميا تكلم اٿ لڪ ْمِهَقْرِر

 ديبع اهنإف «هللا عم اهب متكرشأ نم كلذكف ءةعنتمملا رومألا
 ا ل

 ! ؟ىلاعت

 اذهلو !! ؟هللا معنل دوحجلاو «ملظلا مظعأ نم الإ اذه له

 نم ىلإ اهوبسنو ةمعنلاب اورقأ ولف 4َنوُدَحَحي هلأ ةَمَعْنيفأ# : لاق

0 

 نم مک لع اورا كفا نم مل َلَعَج ھلو ۷

E 

 هللا َةَمَعِنِفَ

 ٦۸-۷٦ :تايآلا «لحنلا ةروس ريسفت -5 هام

 و 57 EER قلا

 كرد نإ اتوم رال باح اكا 1

 امی EEE ول نو و نوعم م موق يآ

 ©9 يير شل يأس صلاح دو نرد نب نم ویو
 سل اعود

 ٠ قنروار ڪم هن دود يتلو لخاتم نيو

 يللا کبر یوو دولق مرم یل كل نإ اکسس

 وک م ن نص زر 52 5

 | يک )شرعيا ورجل نموا لابن میزان
 مرو ا م 2

 اهنوطب م رعد ویر لمس کشا ترمتلا کنم
 و رك

 ِمَوَمَل يل كلذ فدي وق ا

HOE 2 00و و ر کا  

 و 6 ب ا 2 رو ا ب 00 رر
 | هنو و اک ولع دعب ٠ ا

 E اا 0 افرا ف ٍضْعبْلَع لع صعب لصف
 عر

 5 و رهف مسا تڪ مام لع هقڏر

E 

e 

  YYگیا ©

 ِتَمَقِتبَو نومو لطيف تبطل 9 مكرو ٌةَدَفَحَو نب ڪور

 ثيح «هدابع ىلع ةميظعلا هم نع ىلاعت ربخي نووي مهل

 مهجاوزأ نم مهل لعجو ءاهيلإ اونكسيل اًجاوزأ ميل لعج

 ءمهجئاوح نوضقيو «مهنومدخيو مهنيعأ مهب ُرَمَت اًدالوأ

 نم «تابيطلا نم مهقزرو «ةريثك هوجو نم مهب نوعفتنيو
 ردقي ال يتلا ةرهاظلا معنلاو «براشملاو «لكآملا عيمج

 . اهوصحي نأ دابعلا

 نونمؤيأ :يأ وركب مه هلأ تنی نيب للام
 هل سیلو «هللا هدجوأ مث ءاّروكذم اًئيش نكي مل يذلا لطابلاب

 نم ربدت الو «قزرت 0 «قلخت الف «مدعلا ىوس هدوجو نم
 «ةلطاب اهنإف هللا نود نم دبع ام لكل ماع اذهو ءاّئيش رمألا

 ! ! ؟هللا نود نم نوكرشملا اهذختي فيكف

 ىلع اهب نونيعتسيو ءاهنودحجي ورکی مه هلأ تسعير
 رجفأو «ملظلا ملظأ نم الإ اذه له ءهب رفكلاو هللا يصاعم

 ؟هفسلا هفسأو «روجفلا

 2 هَل َكِلَمَي ال ام هلأ نوذ ني نوو (075-079)

 هرب حم سر

 َّنِإ لالا هني ادرس 5 ٥ َنوُعيِطَنَمَم الر انْيَش ٍضْرأْلاَو توما

 م 2 و ل

 ِلِذَرَأَكِإدبْنم يو



 ۷۸۰۷۷ :ناتيآلا ‹«لحنلا ةروس ريسفت -57 ۱٦° رشع عبارلا ءزجلا

 7 قد Ve EY XX لع رب ال كوس ادع لکم هلآ برص د وت ال رشنآو ولعب
 2 روب و

 لَها رهجو eT اًمْرر اَن ُهَنْفَرَر سَو ىس

 هنن هنأ تورم نقلك ال را ب ےک دنقل تروس
 مع چ رور يع 3 و 9 ا و

 لع لك وهو ب ى ي ال مبا ادع نيلجت
OER 

 نيكرشملا لهج نع ىلاعت ربخي «ٍريفَسسُم ِطَرِص لع وهو
 «هلل ءاكرش اهوذختا ةهلآ هنود نم نودبعي مهنأ ېهملظو

 الف ءضرألاو تاومسلا نم اًقزر مهل نوكلمي ال مهنأ لاحلاو

 الو ءاًئيش ضرألا تابن نم نوتبني الو ءاّقزر الو اًرطم نولزني

 ول نوعيطتسي الو «ضرألاو تاومسلا يف ةرذ لاقثم نوكلمي

 ىلع رادتقاو ةوق هل ناك امبر «ءيشلل كلاملا ريغ نإف ءاودارأ

 .نوردقي الو نوكلمي ال ءالؤهو ءهب لصتي نم عفني ام
 كلامب اهوهبشو «هللا عم اهولعج فيك «مهتهلآ ةفص هذهف

 ءهلك دمحلاو ءهلك كلملا هل يذلا .تاوامسلاو ضرألا

 !؟اهلك ةوقلاو

 هنيب ةيوستلل ةنمضتملا 4َلاَتمَْلآ ب اوُبِرْصَت ال :لاق اذهلو

 هيلع لوقن ال نأ انيلعف رسام ال ساو دلعي هلأ نإ هقلخ نيبو

 برض اذهلف «لاثمألا نم ميلعلا هبرض ام عمسن نأو «ملع الب

 .كولمم دبع امهدحأ ءهنود نم دبعي نملو هل نيلثم ىلاعت

 ءائيش ايندلاو لاملا نم كلمي الو ء«هسفن كلمي ال قيقر : يأ

 فانصأ عيمج نم ءاّنسح اًقزر هنم هللا هقزر دق ٌِنَغ رح يناثلاو

 ءاًرهجو ارس هنم قفني وهف «.ناسحالل بحم ميرك وهو «لاملا
 ريغ «ناقولخم امهنأ عم «نايوتسي ال ؟كاذو اذه يوتسي له

 . امهؤاوتسا لاحم

 يذلا دبعلا قولخملا يوتسي فيكف «نايوتسي ال اناك اذإف

 عيمج نم ريقف وه لب «ةعاطتسا الو ةردق الو كلم هل سيل

 ىلع رداقلا «كلامملا عيمجل كلاملا قلاخلا ٌبرلاب «هوجولا

 !!؟ءيش لك

 :لاقف «هعاونأب دمحلاب صتخاو «هسفن دمح اذهلو

 ىّرس ملف كلذك رمألا ناك اذإ :ليق هنأكف هِي دحل
 ولف نومي ال شڪ لب :لاق ؟هللاب 0

 .ميظملا كرشلا ىلع اوارجت مل ملعلا ةقيقح اوملع

 عمسي ال ڪتا ام امد دحأ نيج لثم يناثلا لثملاو

 TT اللو قطني الو
 مدخي نأ وه عيطتسي الو .هالوم همدخي : يأ «ةدلوم لع

 رمأي ناك نمو اذه يوتسي لهف «هجو لك نم صقان وهف «هسفن
 هلاعفأو .لدع هلاوقأف «ميقتسم طارص ىلع وهو «لدعلاب

 نود نم دبع نم يوتسي الف «نايوتسي ال امهنأ امكف «ةميقتسم

 و 0 ٦ ودر م <3 7

 لآ نود نم نودع

| ET 
 =  6 ESو2 و

0 08 2 

 َسحاةنِكِمُهتفَوَثَوِءوعَطْرتدَل انت

 تس ع ص جاى عمود

 د ا
 1 عمد يدع 3 ہے یک

 | نيلجر الثم هللا برضو 9 ن

Gs 

 للڪار نڙ يشيل ڪا

 0 ٣ ل ا

OE 

 مر رس حس ر طخ م 7 502 ےک هم ع

 | نمووه ىوَسَسي لهر هاك ْ

 ُب 9 ,e 220 لا رم

 0 0 لإ ڪا نَوَ ٠
 و

 O ےس رال کیتا ور 8

 ےگ گلابن را ےل
 هام لاوج ف ټر ځم

 09 ترم مری كِل فَ 1

 اهب هللا مايق الولف ءهحلاصم نم ءيش ىلع ردقي ال وهو «هللا
 الإ لوقي ال نمل ءاّدنو اًوفك نوكي ال ءاهنم اًئيش عطتسي مل
 ناهد Gm «قحلا

 جنط هل الا رَكَأ امو ضرالاو توسل بع هو (۷۷)

 رده

 ر

 وه :يأ 4ُرِدَف ءىس لڪ لع ها ڪٳ برا وه وا ِرَصْلا

 ايافخلا ملعي الف «ضرألاو تاومسلا بيغب درفنملا ىلاعت

 يردي الف ءةعاسلا ملع كلذ نمو وه الإ رارسألاو نطاوبلاو

 ر نكت مل «تلجتو تءاج اذإف « هللا الإ ىتأت ىتم دحأ

 مهروبق نم سانلا موقيف «كلذ نم 4ُبَرَفَأ وه وأ ِرَصِبلا حملك

 لاهمالا ديري نمل صرفلا توفتو « مهروشنو مهثعب موي ىلإ
 «ةلماشلا هتردق ىلع برغتسي الف رَ ِءَْس لَك لع هلآ ثإ»

 . ىتوملل هؤايحإ
 نيم سلس ال کها نوطب ر ني مُكَسَرحَ لر (۷۸)

f <Y Û5 و ق 24 حمم رم م  
 وه :يأ * رکن كلم الا ربل سلا كح
 َِ K هسا نوط س کیل ثيح معنلا هذهب درفنملا

 مُكَل لمجال هنإ مث .ىءيش ىلع نرودقت الو ایس ے رومن

 , اهفرشل ةثالثلا ءاضعألا هذه صخ 4مل ٌرصْأْلاَو َمعَّسل



 رشع عبارلا ءزجلا

 نم الإ ملع دبعلل لصو الف «ملع لكل حاتفم اهنألو ءاهلضفو
 ىوقلاو ءءاضعألا رئاسف الإو ءةئالثلا باوبألا هذه دحأ

 اهيمني لعجو ءاهايإ مهاطعأ يذلا وه ءةنطابلاو ةرهاظلا

 ءهب ةقئاللا ةلاحلا ىلإ دحأ لك لصي نأ ىلإ اًئيشف اًئيش «مهيف

 هذه نم مهاطعأ ام لامعتساب «هللا اوركشي نأ لجأل كلذو

 تناك «كلذ ريغ يف اهلمعتسا نمف هللا ةعاط يف حراوجلا

 e ل م

 رج نو يرحم رطل لإ ا 0

 ا :يآ تم رتل ينال كي ى نإ ذأ ل كين
 امأو هيلع ةيآ تلعج اميف نوركفتملا ءهللا تايآب نوعفتنملا
 هللا نأ ءاهيف ةيآلا هجوو . ةلفغو وهل رظن مهرظن نإف «مهريغ

 ءاوهلا اذه اهل رخس مث «ناريطلل حلصت ةقلخب اهقلخ ىلاعت

 ىلع هب تردق امو ةكرحلا ةوق نم اهيف عدوأ مث «فيطللا
 هتيانعو «عساولا هملعو «هتمکح لامك ىلع ليلد كلذو كلذ

 بر هللا كرابت ءهرادتقا .لامكو هتاقولخم عيمجب ةينابرلا

 ١ .نيملاعلا

 نيكل لَو اكس میو ن مک دکب و ۳-۸
 اًهِفاوصَأ نمو مڪي ا ولج
 ا 0 1 00 0 ني ك اَهَتَمَو اعنا ًاَمِراَعْشَأَو اًهِراَبْرََو

 51 لا ا 11 5 ل الك الل ع
 س كل 1 طل گی وك ليسو َّرَحْلَ حيت

 رر 0

 كلا ذك اذ اک دج ٭ ريش کلک كي

 1 4نورفكْلا مهكر اهوركني دث هلا تق رعي ه لآ
 فارتعالاو اهركش مهنم يعدتسيو «همعن هدابع ىلاعت رّكذُي

 رودلا يف نكس مڪو ني کل َلَمَج هاو :لاقف ءاهب
 نأ مكرتستو راو را نب عع ءاهوحنو روصقلاو

 يتلا (©7تويبلاو فرغلا اهيف نوذختتو ءمكتعتمأو مكدالوأو

 ا ظفح اهيفو «مكحلاصمو مكعفانم عاونأل يه
 .ةدهاشملا دئاوفلا نم كلذ ريغو «مکمرحو

 امم وأ «هسفن دلجلا نم امإ 4 رمل ولج نب ل لعجو#

 ةفيفخ : يأ اهرم اويل ربوو رعشو فوص نم «هيلع تبن
 يف مكل دصق ال يتلا لزانملاو رفسلا يف مكل نوكت «لمحلا

 نم مكعاتم يقتو ءرطملاو دربلاو رحلا نم مكيقتف ءاهناطيتسا

 ماعنألا :يأ «اَِفاَوَصَأ نمل مكل لعج «و# ءرطملا

 نم ءاهنم ذختي ام لكل لماش اذهو 4آ ًَمِراَعْشَأَ امراً

 . كلذ ريغو ءةلجألاو ةسبلألاو شرفلاو ةيعوألاو ةينآلا

 ءايندلا هذه يف كلذب نوعتمتت :يأ نيب َلِإ اًهَتَمَو

 . هلمعو هتعنصل دابعلل هللا رخس امم اذهف ءاهب نوعفتنتو
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 ال يتلا هتاقولخم نم : : يأ 4َقلَح امي مک َلَمَج و

 ءلابجلاو راجشألا ةلظأك كلذو كك اهيف مكل ةعنص

 : يأ 4اك ٍلاَبِحْلا نُ کل کو اهوحنو ماكآلاو
 .ءادعألاو ا ا او

 4رَحْلا مكحبقت» اًيايثو ةسبلأ : يأ 4« َلِيِبَرَس ل عج ٌلَعَجَو#

 يف اهلوأ ءةروسلا هذه نأ مدقت دق هنأل «دربلا هللا 00 ملو

 دربلا ةياقوو ءاهتاممتمو اهتالمكم يف اهرخآو «معنلا لوصأ

 يف اهلوأ يف هركذ دقو «ةرورضلا نم هنإف «معنلا لوصأ نم

 . ميمو فِ اهي ڪڪ :هلوق
 سأبلا تقو مكيقت اًبايثو :يأ

 ءاهوحنو ءدرزلاو «عوردلاك كلذو «حالسلا نم «برحلاو

 لخدي ال ام همعن نم مكيلع غبسأ ثيح مكيلع هتمعن متي كلذك

 اهومتيأرو هللا ةمعن متركذ اذإ كَل رصحلا تحت
 نوداقنتو ءهتمظعل 4 ولس هجو لک نم مكل ةرماغ

 نم معنلا ةرثكف ءاهيدسمو اهيلوم ةعاط يف اهنوفرصتو «هرمأل
 دعا و يللا اذه راتظمالا» رعألا يان 3
 .(تويبلاو فرغلاو تويبلا) لصألا يف (۲)



 رشع عيارلا ءزجلا

 هللا ىلع اهب ءانثلاو ءركشلا ديزم دابعلا نم ةبلاجلا بابسألا

 . اًدانعو اًدرمت الإ نوملاظلا ىبأ نكلو «ىلاعت

 دعب «هتعاط نعو هللا نع اولو نإ : مهنع هللا لاق اذهلو

 سيل :يأ 4ُنيِمْلَأ علب كي امف هتايآو همعنب اورُكذ ام
 ظعولاب بلاطم تنأ لب «ءيش مهقيفوتو مهتياده نم كيلع

 مهباسحف «كيلع ام تيدأ اذإف «ريذحتلاو راذنالاو ءريكذتلاو

 مهنكلو «هللا ةمعن نوفرعيو «نانه ا نروي مهنإف هللا ىلع

 امو «مهيف ريخ ال 4 نورفكْلا مشڪ مش ڪار # اهنودحجيو اهنورکني
 ‹مهدوصق ءوسو مهرعاشم 9 «تايآلا يلاوت مهعفني

 ىلع درمتم «معنلل روفك «دينع رابج لكل هللا ءازج نوريسو

 . هلسر ىلعو هللا

 ع نم تعب موو (۸۷- ۸4(
5 

 ف ر نأ 7 و ه َنوُبعََس مه الو اوروك ١

ES0 ورشا تلا ١ ر او 0 تور م و ع  

 هيلا أو أم كيو نم ًاوعدن 23 نذل أ اؤاڪ رش E ا أولا

 ل َّاَسلَأ ٍذِيَمَوي 4 هلا لإ اولا ه َنوذڪل عل لوقا

 موي يف اورفك نيذلا لاح نع ىلاعت ربخي ورمي أنك ام
 نأو «باقعلا مهنع عفري الو ءرذع مهل لبقي ال هنأو .ةمايقلا

 ايلط ههشي 4انببك أ 1 تعب موو : لاقف « هللا ىلع

 ديهشلا كلذو ءىدهلا ىلإ يعادلا هب اوباجأ اذامو «مهلامعأب

 نيذلا لسرلا مهو «مهلدعأو ءادهشلا ىكزأ « هللا هثعبي يذلا

 | .مكحلا مهيلع مت اودهش اذإ
 مهراذتعا نأل «راذتعالا يف ورم َن يدلل تدرب الون ف

 مهديفي ال «بذاك راذتعا هيلع مه ام نالطب اًئيقي ملع امدعب

 مل اوكرتسل ءايتنلا ىلإ عوجرلا اكيأ اريلط نإو اش
 ال يذلا .ديدشلا باذعلا مهردابي لب ءاوبتعي ملو اوباجي

 ال مهنأل ءهنوري نيح نم لاهمإ الو راظنإ ريغ نم مهنع ففخي

 .نوحضتفيو ءاهب نوررقيو اهيلع نوفقويو «ىصحتو

 اوملعو ةمايقلا موي * ُرْهَءآكش اشسا ترا اي ارو

 .راكنإلا مهنكمي ملو ءاهتالطب

 سيل كنود نم وع انك نا كرش الك ار أولت
 ءاهب اورفكو ءاهنالطبب مهسفنأب اوهّونف ‹ عفش الو عفن اهدنع

 ا

 « لوقلا دهي املأ اهنيبو مهنيب ةوادعلاو ءاضغبلا تدبو

 کت : مهل تلاقف «مهلوق مهؤاكرش مهيلع تدر :يأ

 ملف «هعم انومتدبعو «هلل ءاكرش انومتلعج ثيح نوَ
 موللاف «ةيهولألل اًقاقحتسا انيف نأ انمعز الو «كلذب مكزمأت

 ۸٤-۸۹4 :تايبآلا «لحنلا ةروس ريسفت -5 هام

 مهنأ اوملعو «همكحل اوعضخو «هلل اوملستسا 3

 . باذعلل نوقحتسم

 تأالتما دقو «رانلا اولخدف دوري اوا اك منع لَو

 ما ا ماير لمح نموا ا كانتا نم ھر
 .اوبسك امب الإ

 یوه ابدع مدر هلآ لیس نع ادو اورقک ےیل (۸۸)

 اوبذكو «مهسفنأب اورفك ثيح تودي واڪ اَب ٍباَدَعْل

 هللا ليبس نع سانلا اودصو «هلسر اوبراحو ءهللا الا

 امك «باذعلا ةفعاضم اوقحتساف «لالضلا ىلإ ةاعد اوراصو

 . هللا ضرأ يف اودسفأ امكو «مهمرج فعاضت

 O E اًديهّس وأ لک ىف تع موَيَول ۸۵
 یهر عیش لكل ب بقکلا ا

 ا E صخو ءانه اًضيأ كلذ ركذ 4 8

 كتمأ ىلع : يأ هاله لع اًديِهَح قلي اتش :لاقف ميركلا

 نأ ىلاعت هللا لدع لامك نم اذهو .رشلاو ريخلاب مهيلع دهشت

 ىلع هريغ نم اًعالطا مظعأ هنآل هتمأ ىلع دهشي لوسر لك
 امب الإ مهيلع دهشي نأ نم قفشأو لدعأو ءهتمأ لامعأ

 .نوقحتسي
 ورڪ اطَسَو ٌدَّمُأ تلج كلدکر# :ىلاعت هلوقك اذهو

 0 لاقو ا 2 00 0 1 ع 1

 مي وش و لوم وص اَوَصَعَو ر يأ ذو ٍذيِمْوَي © ایہ

 . 4راا

 لوصأ يف «ٍءَىَم لكل ايي بكل كع ارو : هلوقو
 هيلإ جاتحي ام لكو «نيرادلا ماكحأ يفو ءهعورفو نيدلا
 .ةيلج ناعمو «ةحضاو ظافلأب «نييبت متأ هيف نيبم وهف «دابعلا

 بلقلا جاتحي يتلا رابكلا رومألا هيف ينثي ىلاعت هنإ ىتح
 اهديعيو ءةعاس لك يف اهتداعإو «تقو لك هيلع اهرورمل

 رمثتف بولقلا يف رقتستل «ةعونتم ةلدأو ةفلتخم ظافلأب اهيدبيو
 ىلاعت هنإ ىتحو .بلقلا يف اهتوبث بسحب «ربلاو ريخلا نم
 ظفللا نوكي «ةريثك يناعم ءحضاولا ليلقلا ظفللا يف عمجي

 هذه دعب يتلا ةيآلاب اذه ربتعاو .ساسألاو ةدعاقلاك اهل

 .ىصحت ال يتلا يهاونلاو رماوألا عاونأ نم اهيف امو قيآلا

 ىلع هللا ةجح راص «ءىش لكل اًنايبت نآرقلا اذه ناك املف
 هب“ او .«نيملاظلا» يس هي .تيطقتا# ب مهلك داتا
 مهنيد رمأ ىلإ هب نودتهي ءمهل ىده راصف ءنوملسملا
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 .ةرخآلاو ايندلا يف ريخ لك هب نولاني ةمحرو «مهايندو
 ام «ةمحرلاو حلاص لمعو عفان ملع نم هب هولان ام ىدهلاف

 بلقلا حالصك «ةرخالاو ايندلا باوث نم كلذ ىلع بترت
 ىلع هتيبرتب الإ متي ال يذلا لقعلا مامتو «هتنينأمطو «هربو

 ةميركلا لامعألاو ءاهالعأو ىناغملا لجأ يه يتلا هيناعم

 ءادعألا ىلع رصنلاو حاولا قورللاو «ةلضافلا قالخألاو

 ال يتلا ةميظعلا هتماركو «ىلاعت هللا اضر لينو «لعفلاو لوقلاب

 ' ميحرلا برلا الإ ميقملا ميعنلا نم اهيف ام ملعب
 قلا یز ياتي نّسحالآو ٍلدَعْلاِب ر تا نإ (940)

 « وكت مّ K دمي يعيلاو ركشلاو َِنَحَفْلا نع نهو

 قح يفو «هقح يف لدعلا لمشي «هب هللا رمأ يذلا لدعلاف

 ودا وز ا وحلا ءادأ «كلذ ىف لدعلاف . هدابع

 ةكرملاو «ةيندبلاو ةيلاقلا قرفحلا نم ةيلعاشلا بجو ام ديعلا
 «ماتلا لدعلاب قلخلا لماعيو «هدابع قحو هقح يف ءامهنم
 ةيالو كلذ يف ءاوس «هتيالو تحت هيلع ام لاو لك يدؤيف

 باونو «ةفيلخلا باونو ءاضقلا ةيالوو ءىربكلا ةمامالا
 . يضاقلا

 ناسل ىلعو «هباتك يف مهيلع هللا هضرف ام وه لدعلاو

 نأ «تالماعملا يف لدعلا نمو «هكولسب مهرمأو ءهلوسر

 ءافيإب «تاضواعملا رئاسو ءارشلاو عيبلا دوقع يف مهلماعت

 الو «مهشغت الو ءاّقح مهل سخبت الف «كيلع ام عيمج

 عفنك كلذو «بحتسم ةليضف ناسحالاو «بجاو لدعلاف

 ىتح «عفنلا عاونأ نم كلذ ريغو «ملعلاو ندبلاو لاملاب سانلا

 .هريغو لوكأملا ميهبلا ناويحلا ىلإ ناسحالا هيف لخدي هنإ

 - مومعلا يف الخاد ناك نإو - ىبرقلا يذ ءاتيإ هللا صخو

 . كلذ ىلع صرحلاو «مهربو مهتلص نيعتو «مهقح دكأتل

 لك نكل «مهديعبو مهبيرق «براقألا عيمج كلذ يف لخديو
 ا .ربلاب قحأ ناك برقأ ناك ام

 ميظع بنذ لك وهو 4ِولَسْحَفْلا نع َنَبَو» :هلوقو
 «قح ريغب لتقلاو .هللاب كرشلاك ءرطفلاو عئارشلا هتشحفتسا

 ريغو «قلخلا راقتحاو «ربكلاو «بجعلاو «ةقرسلاو ءانزلاو
 شحاوفلا نم كلذ

 . ىلاعت هللا قحب قلعتم ةيصعمو بنذ لك ركنملا يف لخديو
 لاومألاو ءامدلا يف ءقلخلا ىلع ناودع لك «ىغبلابو

 ۰ ضارعألاو

 «تايهنملاو تارومأملا عيمجل ةعماج ةيآلا هذه تراصف

 رئاس اهيلإ عجرت ةدعاق هذهف ءاهيف لخد الإ ءيش قبي مل
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 ءاتيإ وأ ناسحإ وأ لدع ىلع ةلمتشم ةلأسم لكف . تايئزجلا

 ىلع ةلمتشم ةلأسم لكو .هب هللا رمأ امم يهف «ىبرقلا يذ

 ملعي اهبو .هنع هللا ىهن امم يهف «يغب وأ ركنم وأ ءاشحف

 دنع ام ربتعي اهبو .هنع ىهن ام حبقو «هب هللا رمأ ام نسح

 نم كرابتف «لاوحألا رئاس اهيلإ درتو «لاوقألا نم سانلا
 نيب ناقرفلاو «رونلاو «ءافشلاو «ىدهلا «همالک نم لعج

 . ءايشألا عيمج

 E : يأ هب * ٌكظيي# :لاق اذهلو

SSSAمكترضم هيف امع مكيهنو  

 اذإ مكتإف «هنولقعتو هنومهفتف «هب مكظعي ام ترک ْمحَلَل
 ال ةداعس متدعسف «هاضتقمب متلمع «هومتلقعو هومتركذت

 . اهعم ةواقش

 ام ءافوب رمأ «عرشلا لصأ يف بجاو وه امب رمأ املف
 :لاقف هسفن ىلع دبعلا هبجوأ

 يالا اضفت الو متدهع اد هلآ دهب اوفو (۹۲۰۹۱)
 م لمي هلل نإ اليك می E دار ايضا 1
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 رشع عبارلا ءزحلا

 ل ِةَنَأ نم را ىه ا ترک نأ ا مكي الخ د کشا تود

 . نوفل هيف رش ام ةميقلا ىب كل نایلو هب هلآ مك ولي

 تادابعلا نم ءهبر هيلع دبعلا دهاع ام عيمج لمشي اذهو

 لمشيو . ارب اهب ءافولا ناك اذإ ءاهدقع ىتلا ٍنامّيَألاو روذنلاو

 «نيدقاعتملا نيب دوهعلاك «هريغو ل دقاعت ام اًضيأ

 يف هيلعف «هسفن ىلع هدكؤيو «هريغل دبعلا هدعي يذلا دعولاكو

 نع هللا ىهن اذهلو ءةردقلا عم اهميمتتو ءافولا كلذ عيمج

 ىلع اهدقعب ؛اَهِدِيكتي دَ َنَمبَأْلا وضل الو :لاقف اهضقن

 نادقاعتملا اهيأ مي َهَلأ ٌمُثْلَمَج دقو# : ىلاعت هللا مسا
 ا

 يضر دقو «هب ةناهتساو « هلل ميظعت كرت كلذ نوكيف ءاليفك

 .اليفك هيف هللا تلعج يذلا ديكوتلاو «نيميلاب كنم رخآلا
 . هتدكأو تلق امب هل ٍفَتْلَف ءكيف هنظ نسحأو كنمتئا امكف

 ىلع «هلمعب لماع لك يزاجي 4تولَعَفت ام مَع هنأ د8
 . هدصقمو هتين بسح

 اهحبقأو لاثمألا إوسأب دوهعلل مكضقن يف «اووكَت الو

 ءابوق اَلْزَغ لزغت «قّلأك» كلذو ءاهيطاعتم هفس ىلع اهلدأو

 تبعتف )اڪ # هتلعجف هتضقن هنم ديرأ ام متو مكحتسا اذإف

 ءءانعلاو ةبيخلا ىوس دفتست ملو «ضقنلا ىلع مث «لزغلا ىلع
 دهاع ام ضقن نم كلذكف «يأرلا صقنو «لقعلا ةهافسو

 .ةءورملاو نيدلا صقان «هيفس لهاج ملاظ وهف هيلع

 ىه َدَم أ أ ترک نأ مسي ل د د کسا وذ : هلوقو

 ناميألا نودقعت ءمكنم ةلاحلا هذه يغبنت ال : يأ نأ نِي ير

 اًميعض اهل دقاعلا ناك اذإف «صرفلا اهيف نورظتنتو «ةدكؤملا

 لب «نيميلاو دقعلا ميظعتل ال ءاهمتأ ءرخآلا ىلع رداق ريغ

 ءاهضقن يف ةيويندلا هتحلصم ىري ءاّيوق ناك نإو .هزجعل

 . هنيميو هللا دهعب لابم ريغ اهضقن
 دارم ىلع اهل اًميدقتو «سوفنلا ةيوهأ عم اًنارود كلذ لك

 ءةيضرملا قالخألاو ءةيناسنإلا ةءورملا ىلعو «مكنم هللا

 . ىرخأللا نم ةوقو اًددع رثكأ ةمأ نوكت نأ لجأل

 نم ضيق ثيح هب هللا مكيلتبي ناحتماو هللا نم ءالتبا اذهو

 رجافلا نم يفولا قداصلا هب نحتمي يذلا نحملا بابسأ

 . يقشلا

 الك يزاجيف درشن هذ رنک ام مبا يب کل كيتي
 .رداغلا يزخيو «لمع امب

 م لب لو هج هم أ كاس هَ هدأ اس ولو (90)

 اس ول : يأ 4ول رنک اع لك اسب نم ىدَهَيَو آس
 هنكلو هدو هما مهلعجو «ىدهلا ىلع سانلا عمجل هل

 ۹۳-٩۹۷ :تايآلا .لحنلا ةروس ريسفت ۱۱س ١

 نم «هلالضإو هتيادهو «لالضإلاو ةيادهلاب درفنملا ىلاعت

 اهقحتسي نم ةيادهلا يطعي .هتمكحو هملعل ةعباتلا هلاعفأ

 ربك ا اع اهتم ذل ف ايمو ءالضف
 . هلدعأو ءازجلا متأ ءاهيلع مکیزاجیف ءرشو ريخ نم 5

 a را مڪي اس تما اود الو## (44)

 : يأ «ٌةيِظَع بام کو هلآ ليس نع ْمُثدَدَص امي وسلا اوفوذو
 .مكئاوهأل اعبت مكقيثاومو مكدوهعو 4ک أ اد الوم

 ماع اذإ مكنإف . اهومتضقن متئش ىتمو ءاهب متيفو متئش ىتم
 وفودنو# ميقتسملا طارصلا ىلع اهتوبث دعب مكمادقأ لزت كلذ

 ْْشدَدَص ايل مكنزحيو مكءوسي يذلا باذعلا : يأ # وسلا

 ُباَدَع لول مكريغ متللضأو متللض ثيح ولأ ليس نع
 . فعاضم 4 ٌميِظَع

 وه هلأ دنع ام الي امت هلا ٍرْهَعِب ایش الو (۹۷-۹)
 ر ا ير ع ل 2 8 وم هذ در دورس

 قاب ه لأ دنع امو دق 0 ا
 2 ی أ روع اض ب

 نم ٥ تولي اواك ا ِنَسَمَل رجا اوربص ن نيرجنلو
 2 ># مر قر و وچ جر تقع 2 ر ا و ی یک

 هبط ةويح ٍمسييحْتلف نمؤم وهو ين أ وأ رك نم احللص لمع

orر رر ور هر هيام  

 هدابع ىلاعت رذحي 4َنْلَمَحي واڪ اَم ِنَسْمَأِ مُهَرْجَأ مهرج

 ءاهماطحو ايندلا عاتم لجأل ءناميألاو دوهعلا ضقن نم
 مدعو ضقتنلاب هنولانت «اليلَ م هلآ ٍدَهَعِب اور الو # : لاقف

 رثآ نمل «لجآلاو لجاعلا باوثلا نم لا دنع اَمّنِإ# . ءافولا

 ماطح نم 4ل ريح ٌرُه# هللا هيلع دهاع امب ىقوأو ءهاضر
 . «نوُمَلَعَت رك نإ ةلئازلا ايندلا

 رك وو يذلا نإ «ىنفي ام ىلع ىقبي ام اورثآف

 ال هئاقبب قاب هَ لأ دنع امو ىنفيو 4دن نأ دب ال ءاَّدج

 ىلع سيسخلا ينافلا رثآ نم لقاعب سيلف .لوزي الو ىنفي
 ه اذا ٌةوْيَحْلا نورو لی : ی وک ر ا یا

 ءاذه يفو 4 رال ر ريح هلا دنع امو باو ريح هيلا

 دهزلا اًصوصخ .ايندلا يف دهزلا ىلع بيغرتلاو ثحلا

 هل بجويو ءدبعلا ىلع اًررض نوكي اميف دهزلا وهو «نيعتملا
 نإف « هللا قح ىلع هميدقتو «هيلع هللا بجوأ امع لاغتشالا
 .بجاو دهزلا اذه

 ايندلا تاذل دبعلا لباقي نأ ءدهزلل ىعاودلا نمو

 ام «توافتلاو قرفلا نم دجي هنإف قرخآلا تاريخب اهتاوهشو

 وه «حودمملا دهزلا سيلو] .نيرمألا ىلعأ راثيإ ىلإ هوعدي
 ركذلاو مايصلاو ةالصلاك ةرصاقلا تادابعلل عاطقنالا

 موقي ىتح ءاًحيحص اًدهز اًدهاز دبعلا نوكي ال لب . اهوحنو

 نمو «ةنطابلاو ةرهاظلا ةيعرشلا رماوألا نم «هيلع ردقي امب

 وه يقيقحلا دهزلاف . لعفلاو لوقلاب هنيد ىلإو هللا ىلإ ةوعدلا
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 ءهتيصعحم نعو «هللا ةعاط ىلع #أوربص ي أ رجول

 رهرجأ# مهنيدب ةرضملا ةيويندلا تاوهشلا نع مهسفنأ اومطفو

 ةا نإ اتار ةةعحنلا# كرنب نكات جلب
 نسحأ نم رجأ عيضي ال هللا نإف ؛ةريثك فاعضأ ىلإ «فعض

 :لاقف «ةرخآلاو ايندلا يف نيلماعلا ءازج ركذ اذهلو ءالمع

 ناميالا نإف 4ٌوْؤم ٌرُهَو ٌقنَأ را رك نم اًكِننَ ليڪ نم
 ىمست ال لب ءاهلوبقو ةحلاصلا لامعألا ةحص يف طرش

 هنإف ءاهل ضتقم ناميالاو «ناميالاب الإ ةحلاص الامعأ
 تابجاولا نم حراوجلا لامعأل رمثملا «مزاجلا قيدصتلا
 حلاصلا لمعلاو ناميالا نيب عمج نمف .تابحتسملاو

Eهسفن نوكسو «هبلق ةا كلذو 4 ريغ نيت منيم » 

 الالح اًقزر هللا هقزريو «هبلق هيلع شوشي امل هتافتلا مدعو

 . بستحي ال ثيح نم ءاًبيط

 واڪ ام نس هرجا ةرخآلا يف 4ره
 نذأ الو «تأر نيع ال امم «تاذللا فانصأ نم تومي

 «ةنسح ايندلا ىف هللا هيتؤيف . رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس

 ٠ . ةنسح ةرخآلا يفو

 ننطْيَّشلا نم هلأ ديس نالا تارق ادي )94-٠٠١(
 روي ع اوما تیا لع ناس ا هلا
 2ل عر

 ١ َلَع متطاس اَمَّنِإ 5 نوڪر

 وه اا شا باتل ةءارقلا تدرأ اذإف : يأ رشم

 مولعلاو «بولقلا حالص هيفو ءاهلجأو بتكلا فرشأ

 دنع «دبعلا ىلع نوكي ام صرحأ ناطيشلا نإف «ةريثكلا

 اهدصاقم نع هفرص يف ىعسيف «ةلضافلا رومألا يف هعورش

 . اهيناعمو

 شا ىلإ ءاجتلالا هرش نم ةمالسلا ىلإ قيرطلاف

 نم هللاب ذوعأ» :ءىراقلا لوقيف ءهرش نم هب ةذاعتسالاو

 يف هللا ىلع هبلقب اًدمتعم ءاهانعمل اًربدتم «ميجرلا ناطيشلا

 اًدهتجم «ةئيدرلا هراكفأو هسواسو عفد يف اًدهتجم «هنع هفرص

 ناميإلا ةيلحب َّلحَّتلا وهو «هعفد يف ىوقألا ببسلا ىلع

 . لكوتلاو

 ت لع طلست :يأ 4ُنَطْنُس مل سل ناطيشلا نإف
 هللا عفديف نوکر # هل كيرش ال هدحو # رهبر ُنَعَو اونماء

 هل ىقبي الو «ناطيشلا رش «هيلع نيلكوتملا نينمؤملا نع

 :يأ روب تذل لو هطلس يأ 4ث اَنإطد

 ۹۸-٠٠١١ :تايآلا «لحنلا ةروس ريسفت -5 حم 1

 7 قلا ۷۸ ل ع
 ال عرب و روک ت صر مدر مرر حک م ےک ٥ہی 0و راع ا

 e الخد مكتنميأ أو دِحْدلاَلَو ا
 و ور

 باع کدر وا لییس نشد دصامی هولا اوفو

 هدام 0 اور شالو ل ميظَع
 يد 7 وي

 در نعام 9 روم عت نڪ نإ

EEEوه ا ص مم راق  

eنمير هرج أوررص نذل ت یزجتلو  
 ِرَڪ د نم ملین ) تولمعياواڪام هي” دم عا 18 9 ر وو

 مر ی + وے وچ g3 8 2 وا د

 مهنيزجتلو هبط ويح هني رح نلف نموموهو ن ذأ

 ر ل EE أ 52
 ناءرَفْل ترف اذِإَف 9 99 مسالا سام وأ

7 

1 

 2 و صرع

 0 هاب دوس

OE a >» A E 

 Ke م ررر 0 رر و

 روتی 15

 يااا بادل ©
 وک ر
 اكإاولاق ف ريامب

 و 2006

 لمع فردت 0

 ا عسا ھر الرقم

 وک ترس ا و وو مھ ©

 يات دل ا 6

OEE 

 تا

 يف مهلوخدو «هللا ةيالو نع مهيلختب كلذو . اًيلو مهل هنولعجي
 ةيالو هل اولعج نيذلا مهف .هبزحل مهمامضناو ناطيشلا ةعاط

 رانلا ىلإ مهداقو ءاْزأ أ يصاعملا ىلإ مهّرأف «مهسفنآ ىلع

 . اًدْوَق

 با اىب لر (١٠؟0)

 لك ا اکا ل كنت كل ماع
 یدو ْأوُنَماَء حيّرلأ تع یاب كلير نم دملا 2

 «نآرقلا اذهب نيبذكملا نأ ىلاعت ركذي «َنيِمِلَمْمْلل يرو
 مكاحلا وه ىلاعت هللا نأ وهو ء«مهل ةجح هنوري ام نوعبتتي

 ءرخآ ناكم اًمكح لدبيو ءماكحألا عرشي يذلا ميكحلا

 امبو لوسرلا ىف اوحدق «كلذك هوأر اذإف «هتمحرو هتمكحل

 لیا :ىلاعت هللا لاق 4ر َتنَأ آَمَكِإ اَولاقظو «هب ءاج

 عرش الون يبرم رسل ملح ال لاه عين( رككع ل خش

 حدقلا نإف ءهب ةربع ال ملع الب لهاجلا حدق نأ مولعملا نمو

 بجوي امه هيلع لمتشي امو «هب :ملعلا نع عرف ءيشلا يف

 ا او ةا راجت دي

 . ب شماه نم ةدايز(١)
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 .حدقلا وأ حدملا

 وُ ُمَلََم لف :لاقف كلذ يف هتمكح ىلاعت ركذ اذهلو

 بيع لك نع هزنملا سدقملا «لوسرلا ليربج وهو نس ُدّمَلَ
 . ةفآو ةنايخو

 يف قحلا ىلع لمتشم وهو «قحلاب هلوزن :يأ نل
 اًحدق هيف حدقي نأ دحأل ليبس الف «هيهاونو هرماوأو «هرابخأ

 هضقانو هضراع ام نأ ملع ءقحلا هنأ ملع اذإ هنأل ءاًحيحص

 . لطاب
 اهدراوتو هتايآ لوزن دنع 4أوْيماَ تبدل تیل

 اًئيش مهبولق ىلإ لصي قحلا لازي الف «تقو دعب اًنقو «مهيلع

 اًضيأو «يساورلا لابجلا نم تبثأ مهناميإ نوكي ىتح ءاًئيشف
 مث ء[ماكحألا نم] اًمكح عرش اذإو .قحلا هنأ نوملعي مهنإف

 نأو ءمهل هنم ريخ وأ «هلثم وه امب هلدبأ هنأ اوملع ءهخسن

 .ةيلقعلا ةبسانملاو «ةينابرلا ةمكحلل بسانملا وه «هخسن

 قئاقح ىلإ مهيدهي :يأ 4َنيِلَمْمْلل يرو ىدُهَو#

 «لالضلا نم ىدهلاو «لطابلا نم قحلا مهل نيبيو «ءايشألا
 هنإف ءاًضيأو .اًدبأ هيف نيثكام «ءاتسح اًرجأ مهل نأ مهرشبيو

 ول امم مهل ةراشبو ةياده مظعأ ناك ءاًئيشف اًئيش لزن املك

 اًمكح هللا لزني لب «هيف ركفلا قرفتو «ةدحاو ةلمج مهاتأ

 هنم دارملا اوفرعو هولقعو هومهف اذإف «“'"[رثكأ] ةراشبو

 يضر ةباحصلا غلب كلذلو .اذكهو هريظن لزنأ «هنم اوورتو

 ءمهعئابطو مهقالخأ تريغتو ءاّميظع اًغلبم هب مهنع هللا
 نيلوألا اهب اوقاف «لامعأو دئاوعو قالخأ ىلإ اولقتناو

 نيرخآلاو

 «همولعب اوبرتي نأ «مهدعب نمل ىلوأو ىلعأ ناكو

 يغلا تاملظ يف هرونب اوئيضتسيو «هقالخأب اوقلختيو
 كلذبف «تالاحلا عيمج يف مهمامإ هولعجيو «تالاهجلاو

 . ةيويندلاو ةينيدلا مهرومأ ميقتست

 تروق هَل منت دقو ٠-0٠60 تف

 هَ اهو يسع هلل توُدِحْلُي یا ٹاک

 خا بس عوج هام

 ا
 E تشيب ال نيا نل ٠ تم
 هنأ تا ونیو ال دلا بِذکْلا ىَرََْي اَمَّنِإ ه ميا ُكاَدَع

 نيكرشملا ليق نع ىلاعت ربخي 4نْوِدَكلا ْمُه کیتوأو
 باتكلا اذه «ُهْمَنَمي اَمَنِإ تربوي مّ هلوسرل نيبذكملا

 يمجعأ هيلإ نوريشي يذلا رشبلا كلذو ك هب ءاج يذلا

 لوقلا اذه له يم رع ُناَسِل نآرقلا ادعو ناسللا

 الو «بذكي بذاكلا نكلو ؟لامتحالا نم ظح هل وأ ؟نكمم

 ضقانتلا نم هلوق يف نوكيف «هبذك هيلإ لوؤي اميف ركفي

 ا

 سوسو 2

e KS 
 اَنْ لمت كوم دلو ا 6 جو “1 حاس حسم ر

 وو ص۶ م

 ها فرع ناس ادو ج ةا
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 .هروصت درجمب هدر بجو ی ام «داسفلاو

 ىلع ةحيرص ةلالد ةلادلا لأ تا وثب ال يآ ولا

 ميدي ال اهنولبقي الو اهنودريف «نيبملا قحلا
 مهل هللا نالذخو «هنامرحب اوبقوعف «هودرف ءىدهلا مهءاج

 . 4يا ُباَدَعل ةرخآلا يف 4ر
 نم بذكلا ءارتفا ردصي امنإ :يأ «َبِزَكْلا ىَرْفَي اَمَّنِإ#

 ام دعب نم «هلوسرل نيدناعملاك كوّن تاب توو ال تلا
 رصحنم بذكلا : يأ 4َنْوِدَكل ەھ يوا تانيبلا مهتءاج

 كك دمحم امأو .مهريغ نم قلطي نأب ىلوأ مهيلعو «مهيف
 « هللا ىلع بذكي نأ لاحمف «هبرل عضاخلا « هللا تايآب نمؤملا

 وه يذلا بذكلاب هومر هؤادعأف .لقي مل ام هيلع لوقتيو

 ىلاعت هلف ءمهحئاضف نيبو «مهيزخ هللا رهظأف مهفصو

 .دمحلا

 دب نم لاب ردك نّم## )٠١9-05(

 نيسم بْلَقَو كح

 ثيح ا ۾

 ی
 ءهنلمي

2 2 

 ادص رثكلاب ىس نم نکو نیلا

 )١( ب شماه نم ةدايز .



 د 3 م م تاو ع يوا 5 a وا ملل

 مهناي لد O ٌميِظَع تراذع و هللا جرش بضع مهّيلعف

 ِ 22 م

 دع ويم مسد 0

 موَعْلا ىهي ال هلآ أَو ةرخكلا ىلع ايدل ةويحلأ اوُيَحَتْس
 اع هللا |

 هب ڪڪ نمل لاح ةعانش نع ىلاعت ربخي «نوُرَِحْلا ُمُش
 دعب لالضلا ىلإ عجرو ءرصبأ ام دعب يمعف #هِنَمِيِإ ِدَحَب ْنِم
 مهل نأ ءاتئمطم هب اًيضار ءرفكلاب هردص حرشو «یدتها ام

 مقي مل بضغ اذإ يذلا ميحرلا برلا نم ديدشلا بضغلا
 4ُةيِظَع ُباَدَع هلو ءيش لك مهيلع بضغو ؛ءيش هبضغل
 . اًدبأ مئاد هنأ عم «ةدشلا ةياغ يف : يأ

 ثيح ةَرْخآْلا لع ايلا وحلا ايس مهني كللك#و
 ةبغرو ءايندلا ماطح نم ءيش يف اًعمط «مهرابدأ ىلع اودترا

 ىلع رفكلا اوراتخا املف .ةرخآلا ريخ يف اًدهزو ءهيف

 ءمهفصو رفكلا نأل ءمهدهي ملف «ةيادهلا هللا مهعنم «ناميالا

 ىلعو مهعمس ىلعو «ريخ اهلخدي الف مهبولق ىلع عبطف

 .مهبولق ىلإ لصيو «مهعفني ام اهنم ذفني الف «مهراصبأ
 هللا ةمحر اومرحو «نالذخلا مهب طاحأو «ةلفغلا مهتلمشف

 تضرعو «اهودرف مهتتأ اهنأ كلذو .ءيش لك تعسو يتلا

 . اهولبقي ملف مهيلع
 اورسخ نيذلا «َنوُرَِحْلا مه ٍةَرِجآْلا ف دَ مرج ال

 «ميقملا ميعنلا مهتافو «ةمايقلا موي مهيلهأو مهلاومأو مهسفنأ

 . ميلألا باذعلا ىلع اولصحو

 هبلقو «هيلع ربجأو رفكلا ىلع هركأ نم فالخب اذهو

 «مثإ الو هيلع جرح ال هنإف «هيف بغار «ناميالاب نئمطم

 . اهيلع هاركالا دنع ءرفكلا ةملكب قطنلا هل زوجيو
 «قاتعلا وأ «قالطلا ىلع هركملا مالك نأ ىلع «كلذ لدو ش

 الو «هب ةربع ال هنأ ءدوقعلا رئاس وأ ءءارشلا وأ ءعيبلا وأ

 رفكلا ةملك ىلع بقاعي مل اذإ هنأل «يعرش مكح هيلع بترتي
 . ىرحأو ىلوأ باب نم اهريغف ءاهيلع هركأ اذإ

 دعب نم أوُركْلَه ےیل تبر ےیل رن )١1١1١(
 ق ي 1 ےک ار 7 gr هم د رص رص E ا ےک ص

 روفعغل اهدعب نم كبر تإ ًاوربصو اودهنج مث اوف ام

 هدابع ىّبر يذلا كبر نإ مث :يأ 4توُيَكَظي ال ْمُهَو تع
 «هليبس يف رجاه نمل ميحر روفغل هناسحإو هفطلب نيصلخملا
 عجريل هنيد ىلع َنِيفو .هللا ةاضرمل اًبلط «هلاومأو هرايد ىلخو

 مث . نيقيلا نم هعم ام صلختو «ناميالا ىلع تبثف ءرفكلا ىلإ

 ربصو «هديو هناسلب هلا نيد نف مهلخديل هلا ءادعأ دهاج

 . سانلا رثكأ ىلع «ةقاشلا تادابعلا هذه ىلع

or 55- ١١١-١١١ :تايآلا ‹«لحنلا ةروس ريسفت 

 هو مس 2 30 مدع روي 8 هو اء ا

 لڪ فوتو اهيفن نع ل راجت سفن لڪ تأت موب # ا

 وا هس ل ر رج S3 كرا حرت ص حس سب 5

 | الشم ابرو ال توک ظالم ھو تی عام ںی
 عه هس ده حاس ق هع ےس حص ر ےک چے
 ادعراهفزراهيتأي ةئيمطم ةنماء تناك يرق

 وسم 2 ص وج در 2 هر

 سابل هللا اهق اقول عَنْ ناکم لک نم

 قلو توت اك امر يڪو عجل
EL 

 اب احا مکرر ام ماو لک € توملظ

 اوريزخلا محو مدلاوةََملأ مّ مرح
 ترق ر الو سرير طف نمف هار له
 مكس فصتامل أولو الو 69 محروم ها
 | بذل اولا اورق مارح الهو للعالم بنگلا
 ليف تم 6ا خلفي ب زکال لع ترف نیا
 يات صفام اتمر اودا نیلا عو © لأب اَدَعَمَلَو
 _ 63 رميش هش اكول مهتم قامو لبني

 لضفأو ءاياطعلا مظعأ اهب لانت يتلا بابسألا ربكأ هذهف

 ءاهرابكو اهراغص «بونذلل هللا ةرفغم يهو «بهاوملا

 اهب يتلا ةميظعلا هتمحرو «هوركم رمأ لك لاوز كلذ نمضتملا

 مهلف .مهايندو مهنيد رومأ تماقتساو «مهلاوحأ تحلص

 نڪ لي نفت لڪ قَد نيح ةمايقلا موي يف هللا نم ةمحرلا
 كلذ يفف .هسفن ىوس همهي ال «يسفن يسفن :لوقي لک امي

 .ريخلا نم ةرذ لاقثم لوصح ىلإ دبعلا رقتفي مويلا
 ل فيا شو ريغ نع فاع ا یف نكح یورک

 ويلف مهتاتسح نم صقني الو «مهتائيس يف دازي الف ملط

 ةَنِماَع تاڪ يو التم هلا َبَيَصَوؤ ۳0

 هللا ونأي ردكم ناکم يک ني اًدَعَر اهفڙر اهني يحطم
 دقو © وغصب اڪ اي ِفْوَحْلاَو عيجلا سال ها اهدا
 4 نوئليظ مهو ُباَدَعْلأ مهد ُهْوَدَكَم مهني وسر ْمُهَدآَج
 جاهي ال ءةنئمطم ةنمآ تناك يتلا ةفرشملا ةكم يه ةيرقلا هذهو

 دجي مهدحأ نإ ىتح ءءالهجلا ةيلهاجلا اهمرتحتو «دحأ اهيف
 ةرعنلاو مهيف ةيمحلا ةدش عم هجيهي الف .هيخأو هيبأ لتاق



 رشع عبارلا ءزجلا

 اهاوسل لصحي مل ام «ماتلا نمألا نم اهل لصحف «ةيبرعلا
 عساولا قزرلا كلذكو

 اهل هللا رسي نكلو ءرجش الو عرز اهيف سيل ةدلب تناك

 نوفرعي «مهنم لوسر مهءاجف «ناكم لك نم اهيتأي قزرلا
 نع مهاهنيو .رومألا لمكأ ىلإ مهوعدي «هقدصو هتنامأ

 هللا مهقاذأف مهيلع هللا ةمعنب اورفكو هوبذكف «ةئيسلا رومألا

 ءدغرلا دض وه يذلا عوجلا سابل مهسبلأو «هيف اوناك ام دض

 مهرفكو مهعينص 2 ببسب كلذو «نمألا دض وه يذلا فوخلاو

 هش iz اك نکو هلا ٌمهَمَظ امو مهركش مدعو
 . تلي

 بط لح ها مڪر اتي اکیا )۱۱۸-9
 مرح ام ا سا هايل 2 نإ هلآ َتَمْعِن اڪ

 TT کف د ا ءا
۶ 

 ا <

 اده بِزَكْلا م فصضصت
 يمص AL هومودس gr م هس رر

 وللا ىلع اورتفلل مارح اذلهو لالح |
 مل نيف عم © حلي ال َبْدَكْلا هلل

 رع هع عمد 7

 1م ورت دلا نإ 0077

ysامو لَه نم كع انصصق ام  

 ام لكأب هدابع ىلاعت رمأي «َنوُمِلظَي مص اونا نکو مهتم

 اهريغو «رامثلاو «بوبحلاو ا نم هللا مهقزر

 ثيحب نيفصولا نيذهب ةفصتم اهنوك ةلاح : يأ ابيع الع

 امب اوعتمتف .هوحنو بصغ نع اًرثأ وأ « هللا مرح امم نوكت ال

 4لآ َتَمَعِن أوركْنْأَو# دعت الو فارسإ ريغ نم مكل هللا قلخ

 ةعاط ىف اهفرصو ءاهب هللا ىلع ءانثلاو «بلقلاب اهب فارتعالاب

 هل ما متنك نإ :يأ #توُدْبَْم هايل رڪ نإ# هللا

 . معنملا اوسنت الو «هايإ الإ اوركشت الف «ةدابعلا

 :كلذو مكل اًهيزنت ةرضملا ءايشألا مَع مرح اإل

 ةاكذ ريغ ىلع هتوم ناك ام لک كلذ يف لخديو هَل ک
 . كمسلاو دارجلا ةتيم كلذ نم ىنثتسيو .ةعورشم

 الف محللاو قورعلا يف ىقبي ام امأو «حوفسملا 4مّدلَأَو 5

 همحلل لماش كلذو «هثبخو هتراذقل 4ٍرِرنِحْلا محلو رضي
 حبذي يذلاك ډب هلأ يعل لأ آَمَو# هئازجأ عيمجو همحشو
 . كرشلا هب دوصقم هنأل ءاهوحنو روبقلاو مانصألل

 هتلمح نأب - تامرحملا نم ٍءيش ىلإ َرطْصَأ نم
 مل اذإ هيلع حانج الف - كلهي نأ لكأي مل نإ فاخو «ةرورضلا
 ريغ وهو «مرحملا لكأ دري مل اذإ :يأ ءاّيداع وأ اًيغاب نكي

 ىلع داز امل زواجتم وأ «مارحلا ىلإ لالحلا دعتم الو «رطضم

 ا ا

 لوقت الو
 E E ED و ر ر

o4 5 ١١١-٠١١ :تايآلا ‹لحنلا ةروس ريسفت 

 ابنك ءمكسفنأ ءاقلت نم اوللحتو اومرحت ال :يأ مارح

 . هيلع الُؤَقَتو هللا ىلع ءارتفاو

N E}تكلا الغ هويتنا ذولا قي  
 رهظي نأ دب الو «ةرخآلا يف الو اننا # ترحل ال

 مهريصمو لِي كَم هنإف ايندلا يف اوعتمت نإو «مهيزخ هللا
 . 4مي ُباَذَع هلو رانلا ىلإ

 ةنايصو هنم اًلضفت «تاثيبخلا الإ انيلع مّرح ام ىلاعت هللاف
 .رذقتسم لك نع

 ببسب مهل تلحأ تابيط مهيلع هللا مرحف اوداه نيذلا امأو

 :هلوق يف ماعنألا ةروس يف هصق امك عيل يوت مهمل

 رل يو رف ىذ لَك اتر اوداَح تل لو
 رآ  اتخوهطا تلمح اع لإ انهما لع کک مَسَعْلاَو

 ردم ارك مي ركبتي كيك يلقب التل ات ارحل

 اوات مث م ده وشل المع سال تتر ّنِإ 2% 01

 E ااو كد دعب نم

 نم نأ ربخأف «ةبانإلا ىلإ مهل ةوعدو «ةبوتلا ىلع هدابعل هنم

 اًدمعتم ناك ولو «هيلع ىنجت ام ةبقاعب «ةلاهجب اًءوس لمع
 ةفراقم تقو «ملعلا نم هبلق يف ام صقني نأ دب ال هنإف «بنذلل

 هيلع مدنو بنذلا كرت نأب ءحلصأو بات اذإف .بنذلا

 «هتبوت لبقتيو ءهمحريو هل رفغي هللا نإف «هلامعأ حلصأو
 اهنم ىلعأ وأ «ىلوألا هتلاح ىلإ هديعيو

 كي لو ابن هل ایک ا ےک دبس ل ۳-۱۲۰ )

 0 * ووتش زم لإ ذك زي روس م ورشا 1

j Zz GA i EGاا ف قفل نل ألا 1  

 ىلاعت رخي کتش نب 56 ای یی هبه لمي نأ ك
 نم هب هصخو «مالسلاو ةالصلا هيلع هليلخ هب لضف امع

 :لاقف ةلماكلا بقانملاو ةيلاعلا لئاضفلا

 ءريخلا لاصخل اًمماجاًمافإ + ىأ هنأ تاك ريمي و
 هل اًصلخم «هبر ةعاطل اًميدم : يأ ل اًثِنَم# ًيدتهم اًيداه

 «ةيدوبعلاو ءةبانإلاو «ةبحملاب هللا ىلع البقم انين حا نيدلا

 «هلمعو هلوق يف کشم ن نم 55 رو هاوس نمع اًضرعم

 . ءافنحلا نيدحوملا مامإ هنأل «هلاوحأ عيمجو

 معنأو «ةنسح ايندلا يف هللا هانآ : يأ «ِةِمنَأَل اًركام»#

 هذه ةجيتن ناكف .اهركشب ماقف «ةنطابو ةرهاظ معنب هيلع

 نم هلعجو «هتلخب هصتخاو نر ُهَبَحأ# نأ ةلضافلا لاصخلا

 # مقسم طر لإ دهوا نيبرقملا هدابع رايخو «هقلخ ةوفص

 الإ اهم

 .مزع :أيفو «ب يف اذك )١(



 رشع عبارلا ءزجلا

 .هريغ ىلع هرثآو قحلاب ملعف ؛هلمعو هملع يف

 «ءانسح ةجوزو ءاكساو اًقزر «هَسَح ايدل يف ُهَتئاَر

 © َنيِحِلَصلأ نل ةرخألآ ىف مَن ةيضرم اًقالخأو «نيحلاص ةيرذو

 . ىلاعت هللا نم ميظعلا برقلاو «ةيلاعلا لزانملا مهل نيذلا

 «مهلمكأو قلخلا ديسل ىحوأ هللا نأ «هلئاضف مظعأ نمو

 . هتمأو وه هب يدتقيو «ميهاربإ ةّلم عبتي نأ

 كير نو ةي اوا سلا لع بسلا مج امال 09

e SS a 

 لع اًضرف : يأ «ٌتَبَتلأ َليُج اَمَنِإ# :ىلاعت لوقي

 ءدوهيلا مهو «ةعمجلا موي نع اولض نيح 4د وفل سل

 همارتحا تبسلا يف مهيلع بجي نأل اًببس مهفالتخا راصف

 هللا ىده يذلا ةعمجلا مويل ةيقيقحلا ةليضفلاف الإو «هميظعتو

0 

 هيف اڪ امه صفا ي منَ کي کير نوا
 باوثلل قحتسملاو «لطبملا نم قحملا مهل نيبيف توفيت
 :تاقعلا ىختسا نم

 سلا ةلطِعَرمْلاَو ةمكجلاب كير ليس لإ مدا )1١5(

 لس نع لَ نمي ُرَلَعَأ وه كر هل ّنَسَحَأ یھ ىلاي مهل
 مهملسم قلخلل كؤاعد نكيل :يأ «تبيَسْهَمْلَإ ٌمَلْعَأ رهو

 ملعلا ىلع لمتشملا «ميقتسملا كبر ليبس ىلإ «مهرفاکو

 بسح ىلع دحأ لك : يأ e «عفانلا

 .هدايقناو هلوبقو «همهفو هلاح
 مهألاب ةءادبلاو «لهجلاب ال ملعلاب ةوعدلا «ةمكحلا نمو

 هلوبق نوكي امبو «مهفلاو ناهذألا ىلإ برقألابو .مهألاف
 هعم لقتنيف الإو «ةمكحلاب داقنا نإف .نيللاو قفرلابو ءمتأ

 نورقملا يهنلاو رمألا وهو «ةنسحلا ةظعوملاب ةوعدلاب

 . بيهرتلاو بيغرتلاب
 ءاهدادعتو حلاصملا نم رماوألا هيلع لمتشت امب امإ

 نيدب ماق نم ماركإ ركذب امإو .اهدادعتو راضملا نم يهاونلاو
 نم نيعئاطلل هللا دعأ ام ركذب امإو .هب مقي مل نم ةناهإو «هللا

 باقعلا نم نيصاعلل دعأ امو ءلجآلاو لجاعلا باوثلا

 ‹قح هيلع وه ام نأ ىري [وعدملا] ناك نإف . لجآلاو لجاعلا

 يهو «نسحأ يه يتلاب لداجيف «لطابلا ىلإ ةيعاد ناك وأ

 . اًلقنو اًلقع هتباجتسال ىعدأ نوكت يتلا قرطلا
 هنإف ءاهدقتعي ناك يتلا ةلدألاب هيلع جاجتحالا كلذ نمو

 ىلإ ةلداجملا يدؤت ال نأو ءدوصقملا لوصح ىلإ برقأ

 ةدئافلا لصحت الو ءاهدوصقمب بهذت ةمتاشم وأ ماصخ

 ةبلاغملا ال قحلا ىلإ قلخلا ةياده اهنم دصقلا نوكي لب ءاهنم

 ١5- :تايآلا «ءلحنلا ةروس ريسفت ١78-1754 636

 .ناةفلا دى "41 ل حک 1

 نوبات ةه وشل وع تدا اکر نُ

 @ ىتى ا اا یت

 یک شملا نم كی واح اا مآ تاکی یھ
 ينتشر لإ شمر كج أ کھ

3a م 

 او

 ےک م ر کی

 نحصل ةا ىف.هَّنِلَو ةكسح اين دلا ف هت

 ا اًفيِنَحَميِسدِإَلِم اِن كي ايوا مث €3

 1 ل 1

 امم موي مرکل كبر نو ديفا تخ

 مكي لیس مدا نوف وفل ويواوناڪ

 ا قاري ةمقل وطعم كيرى لنس

 © يمن ار ادرک عدس
 ا هو هر سس سا

 0000 قسد رک

 ورڪ بام نصف كلت الو ره لع نرالو

 بيسلا ملع يس نعل نمي هلْ وه ر اإ : هلوقو
 «هتلالض ىلع ةبترتملا هلامعأ ملعو «لالضلا ىلإ هادأ يذلا

 . اهيلع هيزاجينمو

 ةيادهلل نوحلصي مهنأ ملع يتهم معآ ره
 : مهابتجاف مهبلع نم مث «مهادهن

 هي مسوغ ام ٍلْثِمِب وقام قاع نو )۱۲۸-۱۲۲
 ووی رو ءم

 و دأب اإ رص امو ْريَصَو 0 يصل ربح وهل رص نیو

 نبيل حم هه َنِإ 0 درر اَمَي قص ىف كلت الو مهبل رَ

 اًبدانو «لدعلل اًحيِبم - قلاع لره 4 كيش ف نر اعنا

 لوقلاب مكيلإ هدأ را كل نو١ :- ناسحالاو لضفلل

 ءمكنم ةدايز ريغ نم يب رُشبَفوُع اَم ٍلْئِمِي اوقاف لعفلاو

 :مكعمءازجأ ان لغ
 وهل مهمرج نع متوفعو 'ةبقاعملا نع مص نيو

 نسحأو «مكل ريخ هللا دنع امو «ءافيتسالا نم كورسا ربح

 يل

 .باذعلا :ب یف (۱)



 رشع سماخلا ءزحلا

 رمأ مث « ول لع مج حو اقع اَهَع َنَمَه# : ىلاعت لاق امك ةبقاع

 ىلع هللاب ةناعتسالاو هللا ىلإ قلخلا ةوعد ىلع ربصلاب هلوسر

 :لاقف «سفنلا ىلع لاكتالا مدعو «كلذ

 كتبثيو هيلع كنيعي يذلا وه هلي الإ كَلرََص اَمَو ريو
 «كتوعدل اًلوبق مهنم رت ملف «مهتوعد اذإ 4َمكَع نرخ اول
 : يأ قص ىف كلت الو ايش كيلع يدجي ال نزحلا نإف
 تنأو «مهيلإ دئاع مهركم نإف دورتي امّ جرحو ةدش
 . نينسحملا نيقتملا نم

 .هديدستو هقيفوتو «هنوعب «نينسحملا نيقتملا عم هللاو
 هللا ةدابع يف اونسحأو «يصاعملاو رفكلا اوقتا نيذلا مهو

 . مهاري هنإف هنوري اونوكي مل نإف «هنوری مهنأك هللا اودبع نأب

 .هجو لك نم مهل عفنلا لذبي قلخلا ىلإ ناسحالاو
 . نينسحملا نيقتملا نم انلعجي نأ هللا لأسن

 . هلل دمحلاو لحنلا ةروس ريسفت مت

 لإ راَركْلا رِجْسسْلا ترق الل ودبي رش ه ىلا َنحْبْسل (1)

 نإ ايل“ نم یل ملوح اهرب ىلا اَصقَأْلا دجسم

 لاعفألا هل نأل ءاهمظعيو ةسدقملا هسفن ىلاعت هزني © ٌريِصَبْل

 *دَبَسِي ىَرْسَأل نأ اهتلمج نم يتلا «ةميسجلا ننملاو ةميظعلا
 لجأ وه يذلا «ٍراَرَكْلا ٍرِجَسَسْلأ تنم# لب دمحم هلوسرو

 نم وه يذلا ِياَسَنَأْلا ٍدِحْمَمْلا لإ قالطالا ىلع دجاسملا
 O «ةلضافلا دجاسملا

 يف عجرو ءاَّدج ةديعب ةفاسم ىلإ ةدحاو ةليل يف هب ّيرسأف
 اًنابثو ةريصبو ىده هب دادزا ام «هتایآ نم هللا هارأو «هتلیل

 هرسي ثيح «هفطلو «هب ىلاعت هتانتعا نم اذهو .اًناقرفو

 نيلوألا اهب قاف اًمعن هلّوخو «هرومأ عيمج يف ىرسيلل
 هنأو ءليللا لوأ يف ناك ءارسالا نأ ةيآلا رهاظو .نيرخآلاو

 قريبا هنأ لا يف مق وكل ارتا جملا ن وب
 دجسملا يف ةليضفلا نوكت ءاذه ىلعف .ءىناه مأ تيب نم هب

 اهفعاضتك ةدابعلا هيف فعاضتت هلكف . مرحلا رئاسل مارحلا

 مل الإو ءاّعم هدسجو هحورب ءارسإلا نأو ءدجسملا سفن يف

 . ةميظع ةبقنمو «ىربك ةيآ كلذ يف نكي
 ءءارسالا يف ةي يبنلا نع ةتباثلا ثيداحألا ترثاكت دقو

۱۷ mu 5 ۱-۸ :تایآلا «ليئارسإ 

 مث .سدقملا تيب ىلإ هب يرسأ هنأو «ىأر ام ليصافت ركذو

 قوف ام ىلإ لصو ىتح «تاوامسلا ىلإ كانه نم هب جرع
 مهبتارم ىلع ءايبنألاو ءرانلاو ةنجلا ىأرو «ىلعلا تاومسلا

 . نيسمخ تاولصلا هيلع هللا ضرفو

 تراص ىتح «ميلكلا ىسوم ةراشإب هبر عجاري لاز ام مث

 رخافملا نم زاحو «باوثلاو رجألاب نيسمخو «لعفلاب اًسمخ
 . لجو زع هللا الإ هرادقم ملعي ال ام «هتمأو وه «ةليللا كلت

 ةفصب يدحتلا ماقمو «نآرقلل لازنالا ماقم يفو انه هركذو

 .هبر ةيدوبعل هليمكتب دي «ةيدوبعلا

 راهنألاو راجشألا ةرثكب : يأ 4ةلْوَح اير ىِرلا# : هلوقو

 .مئادلا بصخلاو

 ىوس «دجاسملا نم هريغ ىلع هليضفت «هتکرب نمو
 هيلإ لحرلا دش بلطي هنأو «ةنيدملا دجسمو «مارحلا دجسملا

 هئايبنأ نم ريثكل ءالحم هصتخا هللا نأو هيف ةالصلاو ةدابعلل

 . هئايفصأو

 لأ 00 ق ىّدُه 0 سوم اتتا و (۸-۲)
0 

 د

 ينب ةروس ريسفت

 0 و ر نود نو اوت

 0 ب دك 1 ر

 ا 4 رم ضل ٥

 ادعو تاکو ٍراَيّدلأ 0 ٍرايِدَّس ع 55 6 اداب كحيل
 رر ر سم هس يع 2 م وا سور ىو

 ی لوما مکتد و مِل هَرَكحْل مل دَر وت © الوُعْفَم
 غ ين زو ام يم ق نا عع ََّك نج راو يسع تسيل

 رم ل کت
 دِجْسْلا اولْخَتَيِلَو مڪهوجو اون َدَرْجَآْلا ُدَعَو َءاج اذ 5

2 OS اڪ 

 أ كير ع © ای ولع ان ام أوتو ورم لوا هوُلَخَد اًمكح

 نرقي ام اًريثك 4 اًررِصَح نفك ج اتو 1 يع و

 امهيباتك نيبو ويي ىسوم ةوبنو ييي دمحم ةوبن نيب يرابلا

 لمكأ امهيتعيرشو «بتكلا لضفأ امهيباتك نأل ءامهيتعيرشو

 «نينمؤملا رثكأ امهعابتأو «تاوبنلا ىلعأ امهيتوبنو «عئارشلا

 ةاروتلا وه يذلا 4َّبّتكْلا ىسوُم اَنَيَتاَءَوأ8 :انه لاق اذهلو

 ىلإ لهجلا تاملظ يف هب نودتهي 4 َليِمّيرَسِإ بأ ىَّدُه ةتلعجو#
 . قحلاب ملعلا

 كلذ مهل انلقو :يأ «اليكَر نوح نم ادخن الأ
 «هيلإ اوبينيو ءهدحو هللا اودبعيل «كلذل باتكلا مهيلإ انلزنأو

 م هايندو مهنيد رمأ يف ف ءمهل اًربدمو اًليكو هدحو هوذخَّنيو

 الو ءاّئيش نوكلمي ال نيذلا نيقولخملا نم هريغب اوقلعتي الو

 ‹«مهيلع اننم نم ةيرذ اي : يأ عو ّعَم المس نب نم ةو

 ءانثلاب هيونتلا هيفف ارك اَدْبَع نك مَنِ حون عم مهانلمحو



 رسع سماخلا ءزحلا

 «كلذب هفاصتاو هللا ركشب همايقب «مالسلا هيلع حون ىلع

 نأو ءهيلع هوعباتيو هركش يف هب اودتقي نأ هتيرذل ثحلاو
 يف مهفلختساو مهاقبأ '''ذإ ءمهيلع هللا ةمعن اوركذتي

 والا

 «مهيلإ اندهعو انمدقت :يأ 4يورتإ يب لإ تبسم
 يف داسفإ مهنم عقي نأ دب ال مهنأ «مهباتك يف مهانربخأو

 يف ولعلاو « هللا معنل رطبلاو «يصاعملا لمعب نيترم ضرألا

 هللا طلس ءامهنم ةدحاو عقو اذإ هنأو ءاهيف ربكتلاو ضرألا

 مهلعل «راذنإو مهل ريذحت اذهو ءمهنم مقتناو «ءادعألا مهيلع

 . نوركذتيف نوعجري
 را نيتللا نيترملا ىلوأ :يأ كاهل ُدَعَو 3+ اإ

 اًثعب 4 كح ا ابل داسفلا كلذ مهنم عقو اذإ :يأ . امهيف

 5 لأ أ مابه اًئازج اًينوك اًطيلست مكيلع انطلسو ءاّيردق

 .مكيلع هللا مهرصنف ةدعو ددعو ةعاجش يوذ يأ # ٍديِدَس

 لالخ اوساجو .مكلاومأ اوبهنو ءمكدالوأ اوبسو مكولتقف

 هودسفأو «مارحلا دجسملا اولخدو ءرودلا اوكتهف مكرايد

 . مهنم هببس دوجول «هعوقو نم دب ال اَلوُعْنَم ادو تایل
 مهنأ الإ «نيطلسملا ءالؤه نييعت يف نورسفملا فلتخاو

 «ةريزجلا وأ «قارعلا لهأ نم امإ «رافك موق مهنأ ىلع اوقفتا

 مهيف ترثك امل «ليئارسإ ينب ىلع هللا مهطلس ءاهريغ وأ

 :ضرألا يف اوفطو «عهتعيوش نم ارك اوكرتو.#يصاغبلا
EESنيذلا ءالؤه ىلع :يأ مَع َهَرَكحْل گل د  

 لومي مكتددنأو# مكرايد نم مهومتيلجأف .مكيلع اوطلس

 مهيلع مكانيوقو «مكانرثكو «مكقازرأ انرثكأ :يأ *تينَبَو
 مكناسحإ ببسب كلذو «مهنم 4ت 8

 «مكيلإ دئاع عفنلا نأل 4 کشا ثا 0 نإ

IR O 

 نم «هللا مكارأ امك ررضلا دوعي مكسفنألف : يأ 4اه ماس

 ا

 نودسفت يتلا "ةرخآلا ةرملا : يأ 4ِةّرِخَآْلا دمو َءاج ادل

 .ءادعألا مكيلع اًضيأ انطلس «ضرألا يف اهيف

 اولخديلو «مكيبسو مكيلع مهراصتناب #َمُكَسوُجُو اوتل
 ءدجسملاب دارملاو «ةرم لوأ هولخد امك مارحلا دجسملا

 . سدقملا تيب دجسم

 ام اورمديو اوبرخي : يأ اوريو

 .مكثورحو مكدج اسمو 0 اوبرخيف

SEEمهمحرف .مهيلع ةركلا مكل ليديف  

 ر هيلع ارل

oV ۷- ١٠١4 :ناتيآلا «ليئارسإ ىنب ةروس ريسفت 

 ل روا

 ٍءاَرَصْلاِر ِحَسَمْلاَن َباََ-وَبَع 00
Kiر ورع  
 دا م ر لو ل اوحاتكرتبى

 ا لایا مے صر

 555 ساوه

 ©9 اليكو نود نم اودا ل رش یبا یکه
 وه سل

 9 م

ll E Eاكواد ©  

 ا اجيد نأ ا
 و ا > ٣ ر

 ايفا اوترو ت
 ی رس رص ررر

 ماجا اھ اسا نوک یال ةا سك
 ا اول ديل م هوجو ًاوعكسل ہل َةَرْخأْلاَدَعَو 31

 م دے 2 وک ت ر رر

 © اري اولعامأ ورتل دو ووا

 .ةلودلا مهل لعجو

 داسفإلا ىلإ دع نول :لاقف يصاعملا ىلع مهدعوتو

 هللا طلسف «كلذل اوداعف .مكتبوقع ىلإ «ائْدُع ضرألا يف

 ءازج اذهف ءمهنم هب هللا مقتناف یب اًدمحم هلوسر مهيلع

 :لاق اذهلو ءعنشأو مظعأ لاكنلا نم هللا دنع امو ءايندلا

 ال ءاهنومزاليو اهنولصي 4َريِصَح نقلل مهب اتلسو
 نم «.ةمألاه هذهل ريذحتلا تايآلا هذه يفو . اًدبأ اهنم نوجرخي

 ةنسف .ليئارسإ ينب باصأ ام مهبيصي الئل يصاعملاب لمعلا

 .ريغت الو لدبت ال ءةدحاو هللا

 فرع ةملظلاو نيملسملا ىلع ةرفكلا طيلست ىلإ رظن نمو

 باتك اوماقأ اذإ مهنأو .مهل ةبوقع «مهبونذ لجأ نم كلذ نأ

 ىلع مهرصنو «ءضرألا يف مهل نّكم «هلوسر ةنسو هللا

 . مهئادعأ

 يملا رو فا حي لل ىد نارق اده نل )9 23١
 [ ذو ه4 آيا لش هلآ

 )١( اذإ :نيتخسنلا يف . . ىرخألا : ب يف (۲)



 رشع سماخلا ءزجلا

 9 2 و را يد

 نآرقلا فرش نع ىلاعت ربخي اسيا اََدَع َدَع م دنع َةَرحألا

 نم «ىلعأو لدعأ : يأ «مونأ وه ىَّلِل ىدْبَي# هنأو «هتلالجو

 هيلإ وعدي امب ىدتها نمف «قالخألاو ءلامعألاو ءدئاقعلا

 عيمج يف مهادهأو «مهموقأو «سانلا لمكأ ناك «نآرقلا

 واوا

 تابجاولا نم «ِتّحِدَّصلأ َنْودَمََي نبأ َنيِنيؤمْلا سو
 ال «هتمارك راد يف مهل هللا هدعأ ارك اعل مه نا ننسلاو

 aS عي

 نآرقلاف كاَمِيِلَأ ادع يه ةدتعأ ةرخآلاب نووي ال دل ناو

 اهب لانت يتلا بابسألا ركذو «ةراذتلاو ةراشبلا ىلع لمتشم

 اهب قحتست يتلاو «حلاصلا لمعلاو «ناميالا وهو «ةراشبلا
 .كلذ دض وهو ةراذنلا

 يدر نها نا رل عد راب نسا متر ۷
 هسفن ىلع وعدي ثيح «هتلجعو ناسنالا لهج نم اذهو
 امك ءءاعدلا كلذب ردابيو .بضغلا دنع رشلاب هلامو هدالوأو

 هل بيجتسي - ؟'؟هفطلب - هللا نكلو ءريخلا يف ءاعدلاب ردابي

 رسل سالب هلا لعب ولو رشلاب هل بيجتسي الو ءريخلا يف
 . 4 ملجأ ميلا ىق ٍريَحْلاب مهلاجعَسأ

rا  

 هاء اتلسو لجأ هياء وحش نيساء راتلو ليلا اتاعجو# 0
 َنينَلا دد او كيت داق نكت صم را
 4 رع ردم رع ف ضن

 لاو ّلَكأ َنَدَعَو» : ىلاعت لوقي *اًليِصْنَت هلص ویش ر ب

 «هتمحر ةعسو هللا ةردق لامك ىلع نيتلاد ١: :ي 0 الو

 : يأ للا هيَ وحمل هل الإ ةدابعلا يغبنت ال يذلا هنأو

 رانا ةا لَعَحَو# تالا «هيف نوكسلل ءاّملظم هانلعج

 ءمكشياعم يف 4 ْرْكَيَر نم الضف ضف وغ أوغتبتل # ة ةئيضم : يأ 4ةَرِهْبم م

 . مكرافسأو زار ر

 ٌدَدَع# رمقلا فالتخاو راهنلاو ليللا يلاوتب ومل عتلو

 .مكحلاصم نم نوؤاشت ام اهيلع 0 0 نيس

 «هاتفرصو تايآلا انيب :يأ «اليِصْنَت ُهَنلََض ویس لول

 :ىلاعت لاق امك «لطابلا نم ا نيبتسيو ا زيمتتل

 ش . ءىس نم بكل يف اطر ام

 موب مل حطو يقنع ىف مريت سرلا نإ لوا )١11(
 د ا کیف يک كنك افا ه اًروُثنَم هلقلي ابن ڪ ةميقلا

 هرئاط همزلي ناسنإ لك نأ «هلدع لامك نع رابخإ اذهو بح

 ىل اًمزالم هللا هلعجي ءرشو ريخ نم لمع ام :يأ ءهقنع يف
 هريغ بساحي الو هريغ لمعب بساحي الف «هريغ ىلإ هادعتي ال
 . هلمعب

 م و 9 ر

 نم هلمع ام هيف 4اًروُتنَم هلق ابى َِمِْْلا موي ول جرو ل

o۸ 

 ` ليام لص و دويل ىدۇ ىَدَتْماَ 9

 :تايآلا «ليئارسإ ينب ةروس ريسفت -۷ ۱۷-۱

YAY 57 ا  
Eال ےتھج اع ا ھو م ع -  

 e ور وے

 اا ارتا 9یک
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EM LF هورس ad 

 9 ایت دتا وجار وواو

 00 كوع إلنترا دراي ناضل مَديَو
 0 يو ا عا د راع ون نب ےک دے لس ع سدي فس د ف و صر ہر یر ےہ ل

 1 ا 3r ےک امل علوي

Er 004 گو  

 لڪ © كىيا

Oiaا  
 ر م ت لح را

 E ھو دي م

 نُمالْضْفْأوْعَسْبَتل ةرصبمر اهنلا

 رس

 ل
 ص رص

 ا ر كس هس د سوو سے راق 2 چ مج کر ا ےہ رم مر

 عَ يح نیا عماک امو امو یرخأ دزو ةرزاو رز ئال او اهيلع
 رع سرس ع

 . اوافق يقوم ارم رف كي نآ دراو یول الور
 تماما ( اومد هدم دف لولا الع َّقَحَف | هت 7 ا لس هب حو سم هل ل هس 10
 | 1 6 ر ر و
 اداری رتوش

 کبک ارفأ# :هل لاقيو «هريبكو هريغص ءاًرضاح رشلاو ريخلا

 لدعلا مظعأ نم اذهو .*ٌبيِيَح كع مولا سفت کب

 هيلع امي فرتعيل «كسفن بساح :ديعلل لاقي نأ «فاصنالاو

 . . باقعلل بجوملا قحلا نم

 اع لِي امو لص نمو ق ىو انه یکتا نّسط (5)
 : يأ اوس

 الو هدحأ بنذ دحأ لمحي ال ءهسفنل هلالضو دحأ لك ةياده

 ال «نيلداعلا لدعأ ىلاعت هللاو ءرشلا نم ةرذ لاقثم هنع عفدي

 .ةجحلا دناعي مث «ةلاسرلاب ةجحلا هيلع موقت ىتح اًدحأ بذعي

 هللا نإف «ىلاعت هللا ةجح هغلبت مل وأ «ةجحلل داقنا نم امأو

 .هبذعي ال ىلاعت

 لافطأو «تارتفلا لهأ نأ ىلع ةيآلا هذهب لدتساو

 هزنم هنأل ءالوسر مهيلإ ثعبي ىتح «هللا مهبذعي ال «نيكرشملا
 . ملظلا نع

 ارا الو ۷70

 يم < رر ه4 سدح عر و رس ےک او خ5

 اوسر ثرلعب لوح نيب اک ا امو ئرخأ دزو ةرزاو درت الو

e e 

 حف اهب اوفسفف ايفر مآ ديم كلهم نأ

 )١( هفطل نم :ب يف .



 رشع سماخلا ءزجلا

 یگ نش دنت ذي نیلا كم اکا کہ ابيت ھت لآ ايتن
 كلهي نأ دارأ اذإ هنأ ىلاعت ربخي ابيب ايس ووا ٍبْوُدي َكْيَر

 «(ُلْرَمْلا اَلَع قسم مهنايغط دتشاو ءاهيف اوقسفف ءاّيردق اًرمأ

 . مذ اهترمدفإ# اهل درم ال يتلا باذعلا ةملك : يأ

 ‹حون موق دعب نم «باذعلاب هللا مهدابأ ةريثك ممأ ءالؤهو

 رثك امل هللا مهبقاع نمم « مهريغو ءطول موقو «دومثو داعك

 . ميظعلا هباقع مهب [هللا] لزنأ «مهرفك دتشاو «مهيغب
 ءاّملظ هنم اوفاخي الف ايب اح ووایم بوب كر قكو#

 .هولمع ام ىلع مهبقاعي هنأو

 رو رر عاب ر

 نمل ءا ام ایف مل الجع لجامع درب ناک نیا (۲۱-۱۸)

 رفا دارأ ْنَمَو © اًروْحْدَم اومدم اهدلصب هج م المج دُ دي

 م ار كير اع 36 ا ادي لع ني ةلؤمو وع د
 رکا تحرم رکا خلد ني لع منہ اتلسم کیک زظأ
 4جال # ايندلا 4دي ن نّم## نأ ىلاعت ربخي «اًليِضَقَت
 «ىهتنملاو أدتبملا يسنو «ىعسو اهل لمعف «ةلئازلا ةيضقنملا

 امم «هديريو اڭ ا اهعاتمو اهماطح نم هل لجعُي هللا نأ

 الو عفان ريغ عاتم هنكلو ظوفحملا حوللا يف هل [هللا] بتك

 .هل مئاد

 اهباذع رشابي : يأ اهلي ٌممَهَجل ةرخآلا يف هل لعجي مث

 نم مذلاو ةحيضفلاو يزخلا ةلاح يف : يأ اَروْحَدَم اًموُمْدَم#

 باذعلا نيب هل عمجيف هللا ةمحر نع دعبلاو «هقلخ نمو ءهللا

 . ةحيضفلاو

 اه مسو ايندلا ىلع اهرثآو اهيضرف 4ةَرْديآْلا دار َنَمَول
 «ةيوبنلا راثآلاو ءةيوامسلا بتكلا هيلإ تعد يذلا كاَهَيْمَس

 ءهتکئالمو هللاب یوم وهو هناكمإ ردق ىلع كلذب لمعف

 .رخآلا مويلاو «هلسرو «هبتكو
 یم الری یک 4032 ر ا و

 مهتوفي الف ءاذه عمو . مهبر دنع مهباوثو مهرجأ مهل ءاّرخدم

 هناسحإو هؤاطع هنأل ءاهنم هللا هدمي الكف ءايندلا نم مهبيصن

 عيمج لب «دحأ نم اًعونمم : يأ اروح كلير ُءاطع ناک امو

 .هناسحإو هلضفب نوعتار قلخلا

 ةعسب ءايندلا يف #ضْعب لع ْمُبَصْتَب اتلضف فك زظنا#
 لقعلاو «لهجلاو ملعلاو ءرسعلاو رسيلاو ءاهتلقو قازرألا
 مهضعب دابعلا هللا لضف يتلا رومألا نم كلذ ريغو «هفسلاو

 : اهيا صعب ىلع

 ايندلا ميعنل ةبسن الف «اليِضقَت بكا تحرم بكَ خول

 14-77 :تايآلا «ليئارسإ ينب ةروس ريسفت -۷ 1

E `7” اقش ۸6  

 دذ دیر نمل اناما ھی الجَع جالا دریک
 دارا نمو 5تمام ومدماھدک یھت
 | داك كيلو ۇموھوا هيس ان ىس ةا
 طعن لدو هلت دید ا ادوک شم میس
 اسم کر أ 9 انوع رره کاو کر

 9€ دغا وم ذم دعمر اء اھک إال ©
 ہک و ی و رے

 52 اات, ند ولا و های لاو دبع الا کیر یک و #

GAA 

 هَ رو ل
. 

 هه

 ص

 نيِطنمَشلاَنوحِأ واک

 ہر 2 ک٣ ےک یے چ 3 هص م ر

 اه لقتالفامه الرا امه دحأ بلا لدنع

 ُضِفْخَأَو امير ڪالوقام هل لَو امره الو IVS i J خس و حجب يس
 El ع شع لس هدي مل هد م

 | نارام هم را بر لقو ةمحرلا نم لذلا حانجامهل
 ر, م 2 وص وی ا ر ومع وے
 نیلا کت ن کس وهن فامیل هر( اًرِعَص

iر م م حو ل هم 8 ر  

 :هفح قرفْلا اذ تاءو ل اروفع بودا ناک
 اس و 48 2 د صر د رد ر ور ر رس م عمس

 نردد نرد الو لِسَسلاَن بو نیک سملو
 8 ى 2 و

 يف وه نم نيب مكف .هوجولا نم هجوب ءةرخآلا ىلإ ءاهتاذلو
 تاريخلاو رورسلاو «تاعونتملا تاذللاو «تايلاعلا فرغلا

 باذعلاب بذعيو ءميحجلا يف بلقتي وه نمم «حارفألاو

 نيرادلا نم لكو «ميحرلا برلا طخس هيلع لح دقو ميلألا

 .هّدع اًدحأ نكمي ال ام توافتلا نم اهلهأ نيب

 : يأ وذ اومدم دع را الإ هَل مم لَم ال 20

 الو «ةدابعلا نم اًئيش قحتسي نيقولخملا نم اًدحأ نأ دقتعت ال

 لاف .نالذخلاو مذلل عاد كلذ نإف «مهنم اًدحأ هللاب كرشت

 دشأ هلمع نم اومذو ‹«كرشلا نع اوهن دق ءهلسرو «هتكئالمو

 فاصوألاو «ةمومذملا ءامسألا نم هيلع اوبترو ءمذلا

 مهحبقأو ءافضو قلخلا عنشأ «هيطاعتم هب ناك ام «ةحوبقملا

 نم هكرت ام بسحب «هايندو هنيد رمأ يف نالذخلا نم هلو

 نم ىلإ لكو دق «لوذخم وهف هريغب قلعت نمف .هبرب قلعتلا

 نأ امكو . هللا نذإب الإ اًدحأ عفني قلخلا نم دحأ الو ءهب قلعت

 هدحو نمف .نالذخلاو مذلا هل ءرخآ الإ هللا عم لعج نم

 يف ناعم دومحم هنإف «هريغ نود هب قلعتو هلل هنيد صلخأو



 رشع سماخلا ءزجلا

 . هلاوحأ عيمج
 ر رار + یا روع ثا ی م هوو ع "لسع ا يركع

 امسح لولو هي الإ ادعت الأ كير ىضقو# )١1017(
e #4ترم زيا یک رغم مح ی 2 ور صع عءص صر  

 لَو يأ اه لفت الف امها وأ امهدحأ ريكحلا كدنع نعل ام
 ر و رے کک م وک ر روب لر رو رک

 نم لذلا حانج امهل ضفخأو © اميركح الوق امهل لقو امهر
 رع حس <2 ور

 نع ىلاعت ىهن امل «ارِعَص نار ام امنا بر لو مَا
 ءاّيئيد ءاضق كبر ئَصَقَوإ#» :لاقف ءديحوتلاب رمأ ءهب كرشلا
 ضرألا لهأ نم اًدحأ اردن ال نأ اًيعرش اًرمأ رمأو
 .تاومألاو ءايحألا تاوامسلاو

 هل يذلا ءدمصلا درفلا ءدحألا دحاولا هنأل هني و
 ال هجو ىلع ءاهمظعأ ةفصلا كلت نم هلو «لامك ةفص لك

 «ةنطابلاو ةرهاظلا معنلاب معنملا وهو «هقلخ نم دحأ ههبشي

 ءرومألا عيمجل ربدملا «قزارلا «قلاخلا «مقنلا عيمجل عفادلا

 .ءيش كلذ نم هل سيل هريغو هلك كلذب درفتملا وهف

 ٍيَدَوليَوأم :لاقف «نيدلاولا قحب مايقلا هقح دعب ركذ مث
 يلوقلا «ناسحإلا هوجو عيمجب امهيلإ اونسحأ :يأ اًتسخإ
 دلولل ةبحملا نم امهلو ءدبعلا دوجو ببس امهنأل «يلعفلاو

 بوجوو قحلا دكأت يضتقي ام «برقلاو «هيلإ ناسحالاو
 1 .ربلا

 اذإ :يأ 4امْمالك وأ اهدا بلآ دنع نعل امإ#

 ناجاتحيو ءامهاوق هيف فعضت يذلا ء«نسلا اذه ىلإ الصو

 «ّيأ انه لفت ال فورعم وه ام ءناسحالاو فطللا نم
 ال ىنعملاو .هاوس ام ىلع هب هبن «یذألا بتارم ىندأ اذهو

 . ةيذأ ىندأ امهذؤت

 اًنشخ اًمالك امهل ملكتتو ءامهرجزت :يأ اهر الولف

 فطلتو «بدأتو «هنابحي ظفلب 4اًميِرَك الو اَمُهَّل فول
 ءامهسوفن هب نئمطتو «امهبولق ىلع ذلي نسح نيل مالكب
 .نامزألاو دئاوعلاو لاوحألا فالتخاب فلتخي كلذو

 ءامهل عضاوت : يأ سَر نب نذل حاج اَمُهَل شاول
 ءامهنم فوخلا لجأل ال ءرجألل اًياستحاو «ةمحرو امهل الذ

 رجؤي ال ىتلا دصاقملا نم كلذ وحنو ءامهل امل ءاجرلا وأ

 ۰ .دبعلا اهيلع

 اًناومأو ءايحأ ةمحرلاب امهل عدا :يأ كاَمْهَمحْنَأ تر لقول

 . اًريغص كايإ امهتيبرت ىلع ءازج
 .قحلا دادزا ةيبرتلا تدادزا املك هنأ ءاذه نم مهفو

 ةحلاص ةيبرت «هايندو هنيد يف ناسنالا ةيبرت ىلوت نم كلذكو

 . ةيبرتلا قح هابر نم ىلع هل نإف «نيوبألا ريغ
 مَنِ یلص رک نإ کسو ىف امي را كدر (15)

 هتنكأ ام ىلع علطم ىلاعت مكبر : يأ 4ارْوُفَع تيّرأل ناڪ

 ا

o۹ ۷- ۲۳-٠٠ :تايآلا «ليئارسإ ىنب ةروس ريسفت 

 «مكنادبأو مكلامعأ ىلإ رظني ال وهو «رشو ريخ نم مكرئارس

 .رشلاو ريخلا نم اهيف امو مكبولق ىلإ رظني امنإو

 ةرئاد مكدصاقمو مكتادارإ نوكت نأب يحلل ازت نل

 مكيولق يف سيلو «هيلإ مكبرقي اميف مكتبغرو هللا ةاضرم ىلع
 . هللا ريغل ةرقتسم تادارإ

 عيمج يف هيلإ نيعاجرلا :يأ 4تيّوألا ناك مَنِ
 هيف سيل هنأ ملعو «هبلق ىلع هللا علطا نمف . «اروفَع# تاقوألا

 ىرج نإو «هنإف ءهيلإ برقي ام ةبحمو «هتبحمو هيلإ ةبانالا الإ

 هللا نإف «ةيرشبلا عئابطلا ىضتقم وه ام تاقوألا ضعب يف هنم

 . ةرقتسملا ريغ ةضراعلا رومألا هل رفغيو «هنع رفعي

 الو ٍلِيسلأ بو ٌنيكَسِْلاَو ُمَّفَح رفا اذ تاو (۳۰-۲0

 وبر ُنطْمَّشلأ ناو َنيِطْبَّشلا نوحي اونا تردا نإ © اب رد
 ود رول لف ا كيو ني وخر ةا بع یر ااو 6 وک
 السلا لك اهب الو كع لإ ةلولغم كدي ْلَحْحَي الو © اوسم
 ن 2 ردو ا نمل فورا اظنني كبَر نإ + ا اوا دع

 روحو م

 ربلا نم 4مّفَح رفا اد تاو : ىلاعت لوقي اصب اح ءودابعپ
 توافتب توافتي قحلا كلذو «نونسملاو بجاولا «ماركالاو
 .ةنمزألاو ءاهمدعو ةجاحلاو ءبراقألاو «لاوحألا

 هتنكسم لوزتل ءاهريغ نمو ةاكزلا نم هقح هتآ :4َنيكَسِمْلاَو#'

 ىطعيف «هدلب نع هب عطقنملا بيرغلا وهو «ٍليِبَسلَا بأول
 نوكي الو «يطعملا رضي ال هجو ىلع «لاملا نم عيمجلا

 هنع هللا ىهن دقو ءريذبت كلذ نإف «قئاللا رادقملا ىلع اًدئاز

 : ربخأو

 وعدي ال ناطيشلا نأل 4 نيِطْنَّشلَأ َنوْخِإ أَوْنك نرمل نإ

 لخبلا ىلإ ناسنإلا وعديف «ةميمذ ةلصخ لك ىلإ الإ
 هللاو .ريذبتلاو فارسإلا ىلإ هاعد ءهاصع اذإف «كاسمإلاو

 يف امك «هيلع حدميو ءاهطسقأو رومألا لدعأب رمأي امنإ ىلاعت
 ملو ارس ل ومَا آكإ تیلو :راربألا نمحرلا دابع نع هلوق

 . امار كللذ ےب ناو اورق

 ةدش نع ةيانك كمع لإ ةلولعم كدي لعب لول : انه لاقو

 ال اميف قفنتف بلا لك اه الو لخبلاو كاسمإلا
 . يغبني ام ىلع ةدايز وأ « يغبني

 تلعف ام ىلع مالت : يأ #َموْنَم8 كلذ تلعف نإ دعمل

 نم كدي يف ام يقب الف ءاهغراف ديلا رساح :يأ اَروُسْإ»
 . ءانثو حدم هفلخ الو لاملا

 عم امأف . ىنغلاو ةردقلا عم «ىبرقلا يذ ءاتيإب رمألا اذهو

 اًدر اوُدَرُي نأ ىلاعت رمأف «ةرضاحلا ةقفنلا رسعت وأ «مدعلا

 : يأ امو كير ني تر مَآ منع نصر اًمَِول :لاقف اليمج



 رشع سماخلا ءزحلا

 ريسيت هللا نم هيف وجرت «رخآ ٍتقو ىلإ مهئاطعإ نع ضرعت
 .رمألا

 «ليمجلاب دعوو «قفرب اًقيطل : يأ  اًيوُسَم لوق مهل لثك#

 تقولا يف ناكمإلا مدعب راذتعاو «ةصرفلا حونس دنع

 : ىلاعت لاق امك ءمهرطاوخ ةنئمطم كنع اوبلقنيل ءرضاحلا

 . ىدا أ آهعِبتي َةَفَدَص نم ر ريح ةرفْشَمَو ُكورعَم لوق

 راظتناب مهرمأ دابعلاب ىلاعت هللا فطل نم اًضيأ اذهو

 ْمُهُدُعَو كلذكو «ةدابع كلذ راظتنا نأل ءهنم قزرلاو ةمحرلا

 مهلا نأل «ةرضاح ةدابع ءرسيتلا دنع فورعملاو ةقدصلاب

 ردقي ام لعفي نأ ناسنالل يغبني اذهلو 00

 ىلع باثيل «هيلع ردقي مل ام لعف يونيو «ريخلا نم
 هس وشر

 هردقيو «هدابع نم ءاشي نمل قزرلا طسبي هنأ ىلاعت ربخأ مث

 ارب اخ -ودابعب ناک مل هنم ةمكح ءءاشي نم ىلع هقيضيو

 . همركو هفطلب رو مهل اخلاتع بلكي او ىلع مهيرست
 مهلك نل SEES َةَيْسَح دوا القت الو# (۳۱)

 محرأ ناك ثيح «هدابعب هتمحر نم اذهو اک اًكظِخ ناڪ

 نم افوخ مهدالوأ اولتقي نأ نيدلاولا ىهنف «مهيدلاو نم مهب

 ناك مهلتق نأ ربخأو .عيمجلا قزرب لفكتو .قالمالاو رقفلا

 نم ةمحرلا لاوزل «بونذلا رئابك مظعأ نم :يأ ءاّريبك أطخ
 نيذلا ءلافطألا لتق ىلع ؤّرجتلاو «ميظعلا قوقعلاو «بلقلا

 "يصعب الو ی مهل خي ل

 يهنلاو #اليبَس ءاسو هس نك ُهّنِإ نرل ارق الو (۳۲)

 لمشي كلذ نأل «هلعف درجم نع يهنلا نم غلبأ هنابرق نع
 لوح ماح نم» :نإف «هيعاودو هتامدقم عيمج نع يهنلا

 يف يذلا ءرمألا اذه اًصوصخ ««هيف عقي نأ كشوي ىمحلا

 . هيلإ عاد ىوقأ سوفنلا نم ريثك
 : يأ 4َف ناك هنأب هحبقو ىنزلا هللا فصوو

 0 ؤرجتلا هنمضتل ءرطفلاو لقعلاو عرشلا يف شحفتسي

 ءاهجوز وأ ءاهلهأ قحو «ةأرملا قحو هللا قح يف ةمرحلا

 .دسافملا نم كلذ ريغو باسنألا طالتخاو «شارفلا داسفإو

 0 «ليبسلا سئب : يأ «اَلِببَس َءاسو# :هلوقو

 . ميظعلا بنذلا اذه ىلع

(rلم نسو 4 لإ دن مرح قا َسْفّنلأ الق الو  

 نا ُهَنِإ لتا يف فرم ال اطا وبول اَنلَمَج دق اًموُلظَم

 ريغص نم اهلتق هلا َمَرَح سفن لكل لماش اذهو 4 اًيوُضنم

 .دهع هل رفاكو ملسمو «دبعو رحو «ىثنأو ركذو «ريبكو

 ءنصحملا يتازلاو ءسفنلاب سفنلاك يلا إو

or1 ۷- :۳۱-٠٤ تایآلا «ليئارسإ ىنب ةروس ريسفت 

 لا ا

 3 ر وو

 اوره لقا وج كير نوَ ا

YAo 
 أ

 1 e كقنع لإ هلوُلعم كدي لع و اروسن
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 وهو 4 هيَ اتم َدقْمأ قح ريغب : يأ 4اًموْلظَم لم نو

 ىلع ةرهاظ ةجح : يأ «امنطنس»# هيلإ هتثروو هتابصع برقأ

 «كلذ ىلع اًيردق اًطلست اًضيأ هل انلعجو لتاقلا نم صاصقلا

 دمعلاك «صاصقلل ةبجوملا طورشلا عمتجت نيح كلذو

 .ةأفاكملاو «ناودعلا

 ارض ناك مَن دنقلا نط يلولا «فرتم اَ»
 ريغب هلتقي وأ «لتاقلاب لثمي نأ امإ ءدحلا ةزواجم فارسالاو

 . لتاقلا ريغ لتقي وأ «هب لتق ام

 الف «يلّولل لتقلا يف قحلا نأ ىلإ ليلد «ةيآلا هذه ىفو

 لوتقملا َيِلَو نأو . صاصقلا طقس افع نإو «هنذإب الإ صتقي
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 رشع سماخلا ءزجلا

 فراع ريغ «ريغص وهو «هدلاو دقف يذلا ميتيلاب ىلاعت

 ق هططب هناا رمأ نأ ءاهب مئاق الو ءهسفن ةحلصمب

 نم *ُنَسْحَل ىه لب الإ هوبرقي ال نأو «هحالصإو هلام
 ا ا ءراطخألل هضيرعت مدعو «هيف ةراجتلا

 «هغولب : يأ 4ا كا ی نأ ىلإ دتمم كلذو

 راصو «ةيالولا هنع تلاز «هدشأ غلب اذإف «هدشرو «هلقعو

 . هلام هيلإ عفدو «هسفن يلو

 را متل اعضا اشو مم منها نإ : یلاعت لاق امك

 قلخلا متدهاع يذلاو «هيلع 0 يذلا «ِدْهَمْلاِ و

 هب ءافولا نع نيلوؤسم :ي أ ارسم ثم تراک دهَمْلا نل هيلع

 «اوفت مل نإو «ليزجلا باوثلا مكلف «متيفو نإف .همدعو
 EEN تالا مكعب

 رح كيد يقتل نياطتقلاب اورو مك اإ لكلا و (۳)
 نيزاوملاو ليياكملا ءافيإو لدعلاب رمأ 23 الوات ُنَسَحَلَو

 ل ا ا
 رمألاو ءهيلع دوقعم وأ «نمثم وأ ءنمث يف شغ لك نع يهنلا
 . ةلماعملا يف قدصلاو حصنلاب

 «ةبقاع نسحأ : يأ 4اَليِوأت ُنَسْحّلَول همدع نم بح كلل
 . ةكربلا لزنت هبو «تاعبتلا نم دبعلا ملسي هب

 داول رص مسا َّنِإ لع هب كل سل ام فق الوو (©)

 لع هب كل سيل ام عبتت الو :يأ ال رشم هع 36 كيلو لک
 كل ال بهذي كلذ نظت الف هلعفتو هلوقت : ام لك يف تّ

 وسم هع ناک کہو 04 ٌداَوفْلاَو َرَصِلَو َعَمَّسلأ نإ كيلع الو

 امعو «هلعفو هلاق امع لوؤسم هنأ فرعي يذلا دبعلاب قيقحف

 لاؤسلل َّدِعُي نأ «هتدابعل هللا اهقلخ يتلا هحراوج هب لمعتسا
 صالخإو «هللا ةيدوبعب اهلامعتساب الإ نوكي ال كلذو ءاًباوج
 . ىلاعت هللا ههركي امع اهفكو «هل نيدلا

 صيدا قر نأ َكّنِإ ارم ٍضاْلا يف شمت الو (۳۹-۳۷)
 ه اموركم كير نم مس کک ل« الرع کیل ےک کک

 قل رح اهل هلل مم لمي و ةا ن كبر كي إ حكت اتم كلذ

 ا ضر يف شمت الو : ىلاعت لوقي اروحَدَم امولم هج يف

 ىلع اًمظاعتمو «قحلا ىلع اًربكتم ءاّرطبو اًهيتو اًربك :يأ
 .قلخلا

 لل مَ لو ضل قرص نو كلذ كلعف يف 4إ

 «قلخلا دنع اًرقتحمو هللا دنع اًريقح نوكت لب كربكت يف لوط

 تيستكاو «قالخألا رشأ تبستكا دق ءاّتوقمم اًضوغبم
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 ةليلجلا ماكحألا هذه نم هانحضوو هانيب يذلا كل 0

 نساحمب رمألا ءةمكحلا نإف تکل یم کر كَكإ ىا انما

 «قالخألا لذارأ نع يهنلاو «قالخألا مراكمو «لامعألا

 .لامعألا أوسأو

 ةمكحلا نم «تايآلا هذه يف ةروكذملا لامعألا هذهو

 فرشأ يف «نيلسرملا ديسل نيملاعلا بر اهاحوأ يتلا ءةيلاعلا

 نم يتلا ةمكحلا نم يهف «ممألا لضفأ اهب رمأيل «بتكلا
 . اًريثك اًريخ يتوأ دقف اهيتوأ
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 ةكئالملا نم هسفنل ذختاو «لماكلا مسقلاو ةوفصلا مكل
 هللا تانب ةكئالملا نأ اومعز ثيح ءاًنانإ

Stيح «هللا ىلع ةأرجلا مظعأ هيف *ًميِظَع الو ووم  

 تاقولخملا ضعب ءانغتساو «هتجاحل نمضتملا دلولا هل متبسن

 يذلا وهو ء«ثانإلا ّنهو «نيمسقلا أدرأب هل اومكحو «هنع

 نوملاظلا لوقي امع هللا ىلاعتف «روكذلاب مكافطصاو «مكقلخ

 . اًريبك اًرلع
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 رشع سماخلا ءزجلا

 هللا تايآ اوريعي ملو «مهلطابل اوبصعت ىتح «لطابلا نم هيلع

 . الاب اهل اوقلأ الو ءاًعمس مهل

 وه يذلا ديحوتلا «ةلدألاو تايآلا هيف فرص ام مظعأ نمو

 نم هيلع ماقأو ءهدض نع ىهنو «هب رمأف ءلوصألا لصأ

 ىلإ ىغصأ نم ثيحب ءاّريثك ايش ةيلقنلاو ةيلقعلا ججحلا

 . اير الو اًكش هبلق يف عدت ال < ناهض
 ءانه هركذ يذلا يلقعلا ليلدلا اذه «كلذ ىلع ةلدألا نمو

 ْوَل :رخآ الإ هللا عم نولعجي نيذلا نيكرشملل 4ٌلُث# : لاقف
 مهئارتفاو مهمعز بجوم ىلع : يأ دوف اك ةا عم ناک

 هللا ىلإ اًليبس اوذختال : يأ ايس شما ىذ لإ وسل اإ
 لعجي فيكف «ةليسولا ءاغتباو برقتلاو «هيلإ ةبانالاو هتدابعب
 !؟هللا عم الإ ءهبر ةيدوبعل هراقتفا ةدش ىري يذلا ريقفلا دبعلا
 .!؟هفسلا هفسأو ملظلا ملظأ نم الإ اذه له

 کچو : o ا

 برأ مآ ةكيسولا مهي

 هلأ نود نم ترتبي امو 6-0 ب : ىلاعت هلوقكو

 اولا ه يسا أُنَصص مه مآ الوت یداکع ٌملَلْصَأ مشن مسن ا2 لوتيف

 . ايوا نب كلود ني دكت نأ آن یب ناک ام َكَحَبْس

 انك ماع عم نک ول لق : : هلوق يف ىنعملا نأ لمتحيو

 اوعسو «ليبسلا اوبلطل : يأ اليس شعلا ىذ لإ وعدل اد َنوُوَُي

 ءرهقو الع نم نوكيف هيلع اولعي نأ امإف «ىلاعت هللا ةبلاغم ىف

 يتلا مهتهلآ نأ نورقي مهنأ اوملع دقو امأف .هلالا ا

 رمألا نم اهل سيل «ةبولغم ةروهقم هللا نود نم “"نودبعي
 هلوقك اذه نوكيف ؟لاحلا هذهب يهو وا ملف «ءيش
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 . ضب لع ْحُهْضَتَب المو اح اَمي لإ لک
 هفاصوأ تلعو هزنتو سدقت :يأ دعو محبس

 ًولغ# هعم دادنألا ذاختاو ءهب كرشلا نم 4تولوقي اعم

 نأ رداقت ال يتلا هؤايربك تّلجو ءمظعو هردق الَعَف بڪ
 ملظو ءاّئيِبم اَلالض كلذ لاق نم لض دقف «ةهلآ هعم نوكي

 اي اكل
 ىدل ترغصو «ةميظعلا تاقولخملا هتمظعل تلءاضت دقل

 نمو عبسلا نوضرألاو «نهيف نمو جبنا تاوامسلا هئايربك
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 © ادي دج ل وذو عمل ان ارو امظعانک ادو اواو

 مهدوبعم نوكي نأ ىلإ «رارطضالا ةهج نم رقفو «ريبدتلاو

 «نوعزفي لاح لك يف هيلإو «نوبرقتي هيلإ يذلا « مهبوبحمو

 :لاق اذهلو

 ْعبَسلا تولا هل يشل

 ءدماجو «تابنو ءراجشأ نمو «قطان ريغو قطان ناويح

 لاقملا ناسلو «لاحلا ناسلب ع ميش للل تيمو ّيحو
 يتلا تاقولخملا يقاب حيبست : يأ 4 هَحِسبَن َنوُهَمْفت ال نكلو#

 .بويغلا مالع اهب طيحي لب «مكتغل ريغ ىلع
 هيف لاق نم ةيوقعلاب لجاعي مل ثيح «اروُفَع اًميِلَح نك ُمّنِإ

 «لابجلا هل رختو هنم رطفتت ضرألاو تاومسلا داكت اًلوق

 مهاعدو ءمهقزرو «مهافاعو ءمهيلع معنأو ءمهلهمأ هنكلو

 باوثلا مهيطعيل «ميظعلا بنذلا اذه نم اوبوتيل «هباب ىلإ

 تطقسل «هترفغمو هملح الولف ءمهبنذ مهل رفغيو «ليزجلا

 . ةباد نم اهرهظ ىلع كرت املو «0ضرألا ىلع تاومسلا
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 ىلاعت ربخي الی ر e نإ 5 ودم ویچ ب 0 روق ورک لع اولو مدحو ناقل ف ر يرد | او ا
 لوقي ذإ وج م ولو کل نوعيت ذل دب نوعي امب امي كلم ن 4 جام سلا يوب يدم ح

 لامل کک رص فک رظنأ ه | ا نإ | يل
 نيبذكملل هتبوقع نع ىلاعت ربخي الرس َنوُعيِطتسي الف اول
 نيبو مهنيب لوحي هنأ «هنع اوضرعأو «هودر نيذلا قحلاب
 :لاقف «ناميالا

 ىدهلاو ء«ريكذتلاو ظعولا هيف يذلا نارمل تارق اَول

 ي ملعلاو ريخلاو «ناميالاو

 E ناوي رود فقل ندا نيو كني اجل

 امل دايقنالاو «هقئاقحب ققحتلا نعو «ةقيقح همهف نع مهرتسي

 . ريخلا نم هيلإ وعدي
 نوهقفي ال ءةيشغأو ةيطغأ : يأ ّةَّنِكأ ميو لع اَنلَعَجَو»

 قول ةجحلا مهيلع هب موقت اًعامس هنوعمسي لب «نآرقلا اهعم

 نا لآ أ ف كيو رَ ادو هعامس نع اممص : يأ ارق انام

 نم اوف رب لع ووا هب كرشلا نع اًيهان «هديحوتل اًيعاد
 لاق امك «لطابلا نم هيلع مه امل مهتبحمو هل مهضغب ةدش
 تروثمقب "ل نذل ولف ترأَمْنا هدو هلآ رف ادو : ىلاعت

 7 € نور شبس تس د مه ادل ونود نم نسل ر د د ادل لا

 عافتنالا نم مهانعنم امنإ : يأ دب َنوُعِمَسْي امي دلع 0

 نأ نوديري «ةئيس مهدصاقم نأ ملعن اننأل «نآرقلا عامس دنع

 لجأل مهعامتسا سيلو «هب اوحدقيل ءيش لقأ ىلع اورثعي
 . هعابتا مدع ىلع نودمعتم مه امنإو «قحلا لوبقو داشرتسالا

 :لاق اذهلو ايش عامتسالا هدفي مل «ةلاحلا هذهب ناك نمو

 لتي إال نيجاتم :يأ تربك م ذلك كلا وشی ل
 تناك اذا < ثتت ةلجردلا نومي نإ مهتاجانم يف نمل

 «روحسم هنأ ىلع اهونب دقو «مهنيب اميف ةملاظلا مهتاجانم هذه

 يردي ال ءيذهي هنأو .لاق امل نيربتعم ريغ مهنأ نومزاج مهف
 .لوقي ام

 ىتلا لالا كل رص فک ]+ اًبجعتم زظ : ىلاعت لاق

 « كلذ يف اسل باوصلا نع اهدعبأو ءلاثمألا لضأ يه
 ينبملاو .مهرمأ اهيلع اونب مهنأل .مهلالضل اًببس تراصف وأ

 .هنم لسفأ «دساف ىلع

 ءءادتها يأ نودتهي ال :يأ للا م نع الفل

ESهاك يعل  

E: (o-4).لَ نوم 5 اًشقرو المع کا ا  

 يف ڪپ ان اقل وأ © اًديِدَح وأ اج أنك لف هاد َديِدَج
 و مو ع 6

 وضيف قرم لوأ مکر یا ل ا ْنَم نولوقيسف و

 لو مهحاعتماو نب تكنو «كعبلل نيركملا لوق نع
 لح َنوُثوعَمل انو ةيلاب اًداسجأ :يأ ا سم اك او
 اولهجف «مهمعزب لام وهو «كلذ نوكي ال : يأ ايدج

 هللا تايآ اودحجو هللا لسر اوبذك ثيح «لھجلا دشأ

 ةفيعضلا مهتردقب ضرألاو تاومسلا قلاخ ةردق اوساقو

 «هيلع نوردقي ال مهيلع عنتمم اذه نأ اوأر املف «ةزجاعلا

 . كلذك هللا ةردق اولعج

 ولوأ مهنأ نومعزي ءهقلخ نم اًقلخ لعج نم ناحبسف
 ءاهالجأو ءايشألا رهظأ لهج ىف الاثم «بابلألاو لوقعلا

 هقيفوت الإ مّن ام هنأ هدابع ىريل ءاهالعأو نيهارب اهحضوأو
 .لالضلاو كالهلا وأ ءهتناعإو

 ل ر

 ثعبلل نيركنملا ءالؤهل لوقي نأ كي هلوسر رمأ اذهلو بام

 : اًداعبتسا

 مظعي : يأ ڪڪ ام امل وا 00 | ٥

 مكلانت نأ نم «مكمعز ىلع كلذب اوملستل ك

 يف هللا يزجعم ريغ مكنإف «هتئيشم مكيف ذفنت وأ هللا ةردق

 يف مكل سيلو .نولوحتت فصو ٍّيأ ىلعو ءنونوكت ةلاح يأ
 .تامملا دعبو ةايحلا ةلاح يف ريبدت مكسفنأ

 ءريدق ءيش لك ىلع وه نمل فيرصتلاو ريبدتلا اوعدف
 يف ةجحلا مهيلع ميقت نيح وفيس . .طيحم ءيش لكبو

 ءمكرطف امكف 4ْؤَرَم وأ مكره ىلا لف ندي : َّنَمأ8 : ثعبلا

 انک اًديدج اًقلخ مكديعيس هنإف ءاروكذم اًئيش اونوكت ملو
 ايف یک لوا اب

 امم اًبجعتو اًراكنإ اهنوزهي : يأ سرن اإ نومطخسسف

 همعزت يذلا ثعبلا تقو ىتم : يأ وه یم م تۈلوقيو # . تلق

 «مهنم ٌدَمَس كلذ لب «ثعبلا لصأل مهنم م اًرارقإ ال ؟كلوق ىلع

 «ةدئاف هتقو نييعت يف سيلف ارو ت کي نأ ىس لف زيجعتو

 ىتابثإو ءهب رارقالاو «هريرقت ىلع «رادملاو ةدئافلا امنإو
 . بيرق هنإف «تآ وه ام لكف الإو

 روصلا يف خفنيو ءروشنلاو ثعبلل 4َمُكَوْعَدَي موي
EEنوصعتست الو ءهرمأل نوداقنت يآ ود  

 ام ىلع «ىلاعت دومحملا وه :يأ ودمي :هلوقو . هيلع
 . دانتلا مويل مهعمج اذإ ءدابعلا هب يزجيو «هلعفي

 ىلعو نرده الق بف ىرخأ هيك ىلإ تالا همر - عيفلا ملقا ويس () ف
 . ةيآلا تبوصو ءوه امك ريسفتلا تيقبأف ءاهرشف كلذ

 E رور سر ل
 تنأ كتإ ا كلا ت ا و ا ا ف عكا

 درودص فو



 oo رشع سماخلا ءزحلا

 رم يذلا نأو ءهعوقو ةعرس نم يق لإ رسل نإ وتطول

 هنع لوقي يذلا اذهف .ناك ام هنأك ءميعنلا نم مكيلع

 ند يال ا

 وبكت هب مک ییا اه : مهل

 غب بلا ب سخا ني ىلا 7 كيبل وو( |
 اَ نإ کب دلع کیر ه اًميِبم ودع نضال ترآ ّنلطَيَّشلأ 1

 كيو © اليكحو مَع گلسر اک بدم اسي نإ ا

 اتيا ضب لع َنيَيلا ضعب اتصف دقو ضرألاو ٍتاومّسلا يف نسب رع

 نسحأب مهرمأ ثيح «هدابعب هفطل نم اذهو ارور 0-8

 ايندلا يف ةداعسلل ةبجوملا لاوقألاو ءلامعألاو قالخألا

 رمأ اذهو # ْنَسْحَأ ىه ىلا الوفي یوبل لَو :لاقف «ةرخآلاو

 رمأو ءملعو ءركذو «ةءارق نم ءهللا ىلإ برقي مالك لكب

 ‹قلخلا عم «فيطل نسح مالكو ءركنم نع يهنو «فورعمب

 نيرمأ نيب رمألا راد اذإ هنأو . مهلزانمو مهبتارم فالتخا ىلع

 عمجلا نكمي مل نإ ءامهنسحأ راثيإب رمؤي هنإف «نينسح

 نإف «حلاص لمعو «ليمج قلخ لكل عاد نسحلا لوقلاو

 .هرمأ عيمج كلم «هناسل كلم نم

 ءدابعلا نيب ىعسي : يأ n عني َنطِيَشل َّنِإ 8# :هلوقو

 . مهايندو مهنيد مهيلع دسفي امب

 يتلا ةنسحلا ريغ لاوقألا يف هوعيطي ال نأ ءاذه ءاودف

 يذلا ناطيشلا عمقنيل «مهنيب اميف اونيلي نأو ءاهيلإ مهوعدي

 a مهودع هنإف «مهنيب غزني

 . 4 ريعَسلا بأ نم الل مهوعدي هنإف
 ىعسو «مهنيب اميف ناطيشلا غزن نإو مهنإف «مهناوخإ امأو

 ءمهودع دض يف يعسلا «مزحلا لك مزحلا نإف «ةوادعلا يف

 نم ناطيشلا لخدي يتلا «ءوسلاب ةرامألا مهسفنأ اوعمقي نأو

 تودهيو «مهرمآ ميقتسيو «مهبر نوعيطي كلذبف ءاهلّبَق

 ام الإ مكل ديري ال كلذلف مكسفنأ نم كي دلع کیر
 نوديرت دقو .مكل ةحلصم هيف امب الإ مكرمأي الو «ريخلا وه

 .هسكع يف ريخلا اًنيش

 ءاش نم قفويف گن كي نإ ذأ کن ای ني
 قحتسيف ءاهنع لضيف ءءاش نم 0 «ةمحرلا بابسأل
 . باذعلا

 موقتو ءمهرمأ ربدت البكر لع كاسا امو

 طارص ىلإ داه غلبم تنأو «ليكولا وه هللا امنإو ‹مهتازاجمب

 : میدیم

 ٥۳-٠۷ :تايآلا «ليئارسإ ىنب ةروس ريسفت -۷

 ١ :  YAYلدا دوش 4

 رڪ اسال ادو ائ
 2 e ت م م م

 رم و مکر یا لقا يبس نووي ا
 وور ورو جا رے ر دو

 أسس روم یم تووشی سوم کرو شوت

 ودم ص توب نسف مکو عدی موب ل ابرد تروي
 يىل ارنا خب ديف
 نضال كر کک 0 5 ام

 أَكَيِدِلَ ام 0 ااغ
 اعا كرو 05 € اليك مَع کتلسرآ امو مکی دعب

 نبل لا صعب تضف دقو ضرألآو تولا مب

 دق ونود نمش نیز وعدا لف 9€ رداد اا
Oیکی دارا ہکعر رك  

 ن نورو برق مآ کک ةليس ا aS تروغدي

O GHEE 52 
 ةا لف اَموُكِِلُْم نالا يرن منو

 رسمي تکلآ فكنا یدک 8 انأ اياَدَعاَمَوَدَعَم وَ

 فانصأ عيمج نم لاو تملا ىف ني لَم كوو
 «هتمكح هيضتقتو ءهقحتسي ام مهنم الك يطعيف ‹قئالخلا

 ةيسحلا لاصخلا عيمج يف ضعب ىلع مهضعب لضفيو

 ىلع هيحوب نيكرتشملا نييبنلا ضعب لضف امك «ةيونعملاو

 نم «مهيلع هب َّنَم ام ىلإ ةعجارلا صئاصخلاو لئاضفلاب ضعب
 لامعألاو ءةيضرملا قالخألاو ءةحودمملا فاصوألا

 ءمهضعب ىلع بتكلا لوزنو «عابتألا ةرثكو ءةحلاصلا

 لزنأ امك ةيضرملا دئاقعلاو «ةيعرشلا ماكحألا ىلع ةلمتشملا

 .فورعملا باتكلا وهو «ءاّروبز دواد ىلع

 مهضعب ىتآو «ضعب ىلع مهضعب لضف دق ىلاعت ناك اذإف

 امو هيلع هللا هلزنأ ام ءب دمحمل نوبذكملا ركني ملف ءاّبتك

 . باتكلاو ةوبنلا نم هب هلضف

 َفْنُك تو ب داف هنو نت شمر اا وغدا لق 01 ى>)

 هنر ل وغ وعدي دل كيلو 0 اليو الو 0 رص

 كير َباَدَع نإ عباد تاو مسح تيوب ها يول
a 

 اروذحم نك

 هنود نم اوذختا نيذلا هللاب نيكرشملل له 500



 رشع سماخلا ءزجلا

 «هنوعدي امك مهنوعديو هللا نودبعي امك مهنودبعي اًدادنأ

 :نيقداص اوناك نإ هودقتعاو هومعز ام حيحصتب مهل اًمزلم

 لم اورظناف هللا نود نم ةهلآ «رْثَمََر ني وعدا
 تشك تّكليي» ال مهنإف ءرضلا مكنع نوعفدي وأ « مكنوعفني

 الف «كلذ وحنو ةدش وأ ءرقف وأ «ضرم نم *مكَسَع رضا
 ىلإ صخش نم هليوحت اًضيأ نوكلمي «الو ] ةيلكلاب هنوعفدي
 . اهنود ام ىلإ ةدش نمو «رخآ

 ؟هللا نود نم مهنوعدت ءيش يألف ةفصلا هذهب اوناك اذإف

 يف صقن مهذاختاف «ةعفان لاعف الو ءمهل لامك ال مهنإف
 دنع هفسلا نأ «بجعلا نمو .يأرلا ىف هفسو «لقعلاو نيدلا
 هاري «لوبقلاب نيلاضلا ءابآلا نع هيّقلَتو .ةسرامملاو دايتعالا

 .ديفملا لقعلاو «ديدسلا يأرلا وه «هبحاص

 معنملا لماكلا دحألا دحاولا هلل نيدلا صالخإ ىريو
 بجعتملا رمألاو ءهفسلا وه ءةنطابلاو ةرهاظلا معنلا عيمجب
 مدل اده نإ ايو الإ َدْلبآلا لما :نوكرشملا لاق امك «هنم

 با
 لغش يف «هللا نود نم مهنودبعي نيذلا نأ ءاًضيأ ربخأ مث

 ةليسولا ءاغتباو هللا ىلإ راقتفالاب مهمامتهاب ءمهنع لغاش
 :لاقف هيلإ

 ةكئالملاو نيحلاصلاو ءايبنألا نم توشي نا كوا
 يف نوسفانتي : يأ هنر ا ًةيسَولا ٌمِهّيَر لِ روغ #

 لامعألا نم هيلع نوردقي 1 نولذبيو ءمهبر نم برقلا
 نوفاخيو ءهتمحر ىلإو ىلاعت هللا ىلإ ةبرقملا «ةحلاصلا

 نك َكْيَر َباَدَع َّنِإ# باذعلا ىلإ لصوي ام لك نوبنتجيف «هباذع
 نم ىقوتلاو هنم رذحلا ةدش يغبني يذلا وه : يأ اروع

 ۰ . هبابسأ

 ىتلا «ةبحملاو ءءاجرلاو «فوخلا «ةثالثلا رومألا هذهو

 يف ةداملاو لصألا يه «هدنع نيبرقملا ءالؤه اهب هللا فصو
 ءاهنم بلقلا الخ اذإو «هرومأ هل تمت .هل تمت نمف .ريخ لك
 ةبحملا ةمالعو .رورشلا هب تطاحأو .تاريخلا هنع تلحرت
 للا ىلإ هبرقي لمع لك يف دبعلا دهتجي نأ ها هركذ ام
 ءاهيف حصنلاو هلل اهلك لامعألا صالخإب هبرق يف سفانيو

 هنأ معز نمف .اهيلع رودقملا هوجولا لمكأ ىلع اهعاقيإو
 يف وهف قلل رعبا تحب

 وأ ةعمسبقلا مو لَم اَمركِلْهَم ن لِ ِةّبَرَه نم نو (08)

 ةيرق نم ام : يأ طس بكل يف كلذ نك اديس ادع اًمْوبَِعُم

 موي لبق كاله مهبيصي نأ دب ال الإ ءلسرلل ةبذكملا ىرقلا نم
 دب ال ءهمربأ ءاضقو «هللا هبتك باتك «دیدش باذع وأ «ةمايقلا

o۳٦ ۷- ٥۸-٦٠ :تابآلا .لیئارسإ ىنب ةروس ريسفت 

 ءهلسر قيدصتو هللا ىلإ ةبانالاب نوبذكملا ردابيلف «هعوقو نم

 .لوقلا مهيلع قحيو «باذعلا ةملك مهيلع متت نأ لبق

 اي بد نأ لإ ِتبآلاي لِي نأ انتم امو (1009)

 لإ باب لين امو أبي وطمس ةا هونت اتیا تولوا
 ولأ أ اَنلَمَج اَمَو سالا طاح ليو َّنِإ ت اف و © اون

 اه فرش نيرثلا ف ملنا جلا ںيئز ا لإ کتا
 ر رد

 هلازنإ مدعب ءهتمحر ىلاعت ركذي بک اًنَْيُط الا مدر
 الإ اهلسري نأ هعنم ام هنأو «نوبذكملا اهب حرتقي يتلا تايآلا

 «باقعلا مهلجاع ءاهب اوبذك اذإف .اهل مهبيذكت نم فوخ

 . اهب اوبذك نيذلا نيلوألاب لعف امك ءريخأت ريغ نم مهب لحو

 يهو ءدومث ىلإ هللا اهلسرأ يتلا ةيآلا «تايآلا مظعأ نمو

 ةليبقلا عيمج اهنع ردصت تناك يتلا ةرهابلا ةميظعلا ةقانلا

 يف انيلع هللا صق ام مهباصأف ءاهب اوبذك كلذ عمو ءاهعمجأب

 ءاونمؤي مل «رابكلا تايالا مهتءاج ول «كلذك ءالؤهو . هباتك

 هابتشاو لوسرلا هب ءاج ام ءافخ ناميالا نم مهعنم ام هنإف

 لد ام «ةريثكلا نيهاربلا نم ءاج دق هنإف ؟لطاب وأ قح وه له

 اهريغف ةيادهلا بلط نم ةيادهل بجوملا «هب ءاج ام ةحص ىلع

 اهلازنإ كرتف ءاهريغب اوكلس ام اهب اوكلسي نأ دب الف ءاهلثم
 عفنأو مهل ريخ هذه ةلاحلاو

 دصقلا نكي مل : يأ اسير الإ بَل ُلِْر امو : هلوقو
 ءاهب الإ لصحي ال يذلا ناميالل ةبجومو ةيعاد نوكت نأ اهب

 مه ام نع اوعدتريل .بيهرتلاو فيوختلا ءاهنم دوصقملا لب

 . هيلع

 سيلف «ةردقو اًملع الاب طاحأ تبر نإ كل اف لول
 فاك اذهو .هنع هب نوذولي ذالم الو «هيلإ نوأجلي أجلم مهل

 ..سانلابطاحأ يذلا اللا ههركي امنع تنافكنالا يف لقع هل نمل

 ىلع نيرسفملا رثكأ 4ًَ الإ َكَيَرَأ َىَلأ يلا امج امو

 . ءارسالا ةليل يف اهنأ

 رشا يف» تركذ يتلا ومل شلل
 . ميحجلا لصأ يف تبنت يتلا موقزلا

 سانلل ةنتف اراص دق ءنارمألا ناذه ناك اذإ «ىنعملاو

 ناك نم ضعبو «مهرش دادزاو .مهرفكب رافكلا جلتسا ىتح

 رومألا نم هب مهربخأ ام نأ ببسب هنع عجر ءاًفيعض هناميإ

 ىلإ مارحلا دجسملا نم ءارسالا نمو «ءارسالا ةليل تناك يتلا

 .ةداعلل اًقراخ ناك «ىصقألا ديلا

 نم ءاًضيأ ميحجلا لصأ يف تبنت ةرجش دوجوب رابخالاو
 اودهاش ول فيكف «بيذكتلا مهل بجوأ يذلا اذهف «قراوخلا

 نأ ىلوأ كلذ سيلأ !؟ةميسجلا قراوخلاو ةميظعلا تايآلا

 ةرجش يهو نار



 رشع سماخلا ءزحلا

 . مهنع اهفرصو هللا مهمحر كلذلف ؟مهرش هببسب دادزي
 ركذب «ةنسلاو باتكلا يف حيرصتلا مدع نأ ملعت انه نمو

 ىلوأ «ةرخأتملا ةنمزألا يف تثدح يتلا ةميظعلا رومألا

 ال امبر ءاّريظن اهل سانلا دهاشي مل يتلا رومآلا نأل ءنسحأو

 يف اير كلذ نوكيف ءاهعوقو لبق اهب اوربخأ ول مهلوقع اهلبقت

 «مالسالا لخدي مل نم عنمي اًعنامو «نينمؤملا ضعب بولق
 SS هنع اًرفنمو

 لإ فيوختلا 4در امَمط تايآلاب 4 َحهَوْغَم»
 ضغبو «هتبحمو رشلاب يلمتلا يف نوكي ام غلبأ اذهو ايك
 لاقل مدعو لا

 إو 3 اودجسا ةڪقلملل 55 لو (105-505)

 َتدَّرَك ىلا اده کیا لاق © اًميِط تفلح ْنَمِل جس َلاَق سیل

 لق ه ايق الإ هير َّنكَيَنْحَأل ِةَسِْمْلا رو لإ نَا ني جڪ

 ه اووم رج رواج َرَئَهَج ت مُهْنِم كع
of 2 

 تكلجتو فكي متع بيجو وصب مهتم تعا ن

 اإ ُنَّطِيّشلأ ْمُهُدَِي اَ ْمُهَدِعَو كوالا لوما يف ر

E A Eكرب  

 «ناطيشلا ةوادع ةدش ىلع هدابع ىلاعتو كرابت هبني ديكر

 نع ربكتسا مدآ هللا قلخ امل هنأو ءمهلالضإ ىلع هصرحو

 : يأ «انبط َتَقَلَح ْنَمِل ُدْجْسَأَ# :اًربكتم لاق و هل دوجسلا

 مدقت دقو .ران نم قلخ هنأل ءهنم ريخ هنأ همعزبو ءنيط نم

 .هجوأ ةدع نم لطابلا سايقلا اذه داسف

 : هلل اًبطاخم لَم مدآل هللا ليضفت سيلبال نيبت املف
 ٍةَمعْلا موي لإ ِنَئرَخَ نيک لع ترڪ ىلا اده کتبر

 مهنيوغألو «لالضالاب مهنلصأتسأل :يأ (ُدتَيَرُد کْ

 نم مهنم نوكي نأ دب ال هنأ «ثيبخلا فرع يلق إل

 .هيصعيو هيداعي

E 

 ر و ی رک ا چا

 هبر ىلع كراتخاو مهم كعب نمف بهذا # :هل هللا لاقف

 هرج هج تإ .قحلا هيلوو
 . مكلامعأ ىلع ءازج اًرفوم ءمكل

 يا يا م

 اًرخدم : يأ «اروفَوَم ارج ر

 عاد لك اذه يف لخديو كص مهتم َتَمْطَتْسأ نم ْرِزْفَتْساَو#
 . ةيصعملا ىلإ

 بكار لك هيف لخديو 4تَلِلِجَتَو َكِيَع مع بلبلو
 . هلجرو ناطيشلا ليخ نم وهف « هللا ةيصعم يف شامو

 يضادلا تلا ردها ةيبشاعلا لاا نأ هرضقملاو
 1 .هلاعفأو هلاوقأب «هللا ةيصعم ىلإ مهل

 ةيصعم لكل لماش كلذو 4دلوَأْلاَو لمل يف كراو

ov ۷- 51-56 :تايآلا ءليئارسإ ىنب ةروس ريسفت 

  AA EEA Xلقلة 3

 والا يسلك لال اراک

 ا اواو اا امف ةر ةقاثلا دو متان و ١

 و ا فلير كلا دإَوع)اَسوَحاَلِ
 رور E ين 54 4 0

ed00 7 ا  
 رو م ت رل ا اا

 الإ همومك فروا 21
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TEيل  

 نومهم عيف بهذا ا6 9 5ا يت اإ هير
 َتعطَتِساِ مْرِزفَتْسَاَو 9€ اروم ارجو ارج مت ھج

 م
 1 ت ٌرهكراَسَو تلچرو كلی مولع بلوک كيوصب منم

 ریا مم د یبامر مش دعو رکوال ومالا ف
 O ©9 اًرورغ

E E 

 هن هل ضف نم ًاوعتبتلر حبلا يف 67 یی كي كاك ع

 «تارافكلاو ةاكزلا عنم نم ..مهدالوأو مهلاومأب تقلعت

 ءريخلا ىلع مهتيبرتو ءدالوألا بيدأت مدعو ةبجاولا قوقحلاو

 ءاهقح ريغب اهعضو وأ ءاهقح ريغب لاومألا ذخأو ءرشلا كرتو
 . ةيدرلا بساكملا لامعتسا وأ

 ناطيشلا ةكراشم يف لخدي هنأ «نيرسفملا نم ريثك ركذ لب

 بارشلاو ماعطلا دنع ةيمستلا كرت ءدالوألاو لاومألا يف

 «ناطيشلا هيف كراش «كلذ يف هللا مسي مل اذإ هنأو . عامجلاو

 .ثيدحلا هيف درو امك

 اذهلو ءاهل ةقيقح ال يتلا ةفرخزملا “ووعولا 4 فدعو»

 ET : يأ وع لإ ٌندطَيَشلا مهدي امو :لاق

 اهيلع مهدعيو «ةدسافلا دئاقعلاو يصاعملا مهل نيزي نأك

 :ىلاعت لاقو .قحلا ىلع مهنأ نونظي مهنأل 00

 ره 0 د هاو r 2 لاب مڪار مكذوب طبس

 . %# سَ ر و ا

iام ركذو «دابعلاب لعفي نأ ناطيشلا ديري امع ربخأ  

 خاب ءو
 َرمفلا

 .داعوألا :نيتخسنلا يف )١(



 0۳۸ رشع سماخلا ءزجلا

 ناميالاب مايقلاو ءهللا ةيدوبع وهو «هتنتف نم هب مصتعي

 : يأ 4ٌخدطلس لع كل سل یوا َّنِإ# :لاقف «لكوتلاو
 لك - هتيدوبعب مهمايقب - مهنع عفدي هللا لب ءءاوغإو طلست

 .مهتيافكب موقيو «ميجرلا ناطيشلا نم مهظفحيو ءرش

NESE 
 ارثتبتل رخبلا يف كللثلا مك ىز كل میو ۹-7

 لص رخل يف شل مکس الو © ایی مکی تک لک :هلَف نم

 0 وفك نسال 4 و ضرع لا لإ 2 اف هاي الإ وغ

 ال ف ايا مڪي لم وا لآ باج مكي فی أ ریان

 لسيف یر نات هيف مکی أ ريا را © ايڪو كل د

 وپ اتع کل أوذحي ال م رف کرعیف جيرلا نم قصا مک

 نم مهل رخس امب a رع
 رخسو «اهتعنص ةيفيك مهمهلأو «بكارملاو «نفسلاو «كلفلا

 يف اهب دابعلا عفتنيل «هرهظ ىلع اهلمحي ءمطتلملا رحبلا اهل
 «هدابعب هتمحر نم اذهو .ةراجتلاو ةعتمألل لمحلاو بوكرلا

 هب تقلعت ام لك نم مهيتؤي ءاقوؤر اًميحر مهب لزي مل هنإف
 . مهعفانمو مهتدارإ

 «هاوس ام نود «دوبعملا هدحو هنأ ىلع ةلادلا هتمحر نمو

 مكارتل «كالهلا نم اوفاخف ءرحبلا يف رضلا مهسم اذإ مهنأ

 لاح يف هللا نود نم نوعدي اوناك ام مهنع لض «جاومألا

 يف مهنوعدي اونوكي مل مهنأكف ءتاومألاو ءايحألا نم ءاخرلا

 فشك نع نوزجاع ءءافعض مهنأ مهملعل تاقوألا نم تقو

 يذلا تاومسلاو ضرألا رطاف ةوعدب اوخرصو ءرضلا

 هل اوصلخأو «تاقولخملا عيمج اهدئادش يف هب ثيغتست

 .لاحلا هذه يف عرضتلاو ءاعدلا

 ام اوسن «ربلا ىلإ مهاجنو ءرضلا مهنع هللا فشك املف

 ءرضي الو عفني ال نم «هب اوكرشأو «لبق نم هيلإ نوعدي اوناك
 مهبرل صاالخالا نع اوضرعأو « عنمي الو يطعي الو

 روفك ناسنالا نإف «هرفكو ناسنالا لهج نم اذهو . مهكيلمو

 ىدتهاو «ميلسلا لقعلاب هيلع نمف هللا ىده نم الإ «معنلل

 «دئادشلا فشكي يذلا نأ «ملعي هنإف . ميقتسملا طارصلا ىلإ

 هل صلختو درفي نأ قحتسي يذلا وه «لاوهألا نم يجنيو

 .رسعلاو رسيلاو «ءاخرلاو ةدشلا يف لامعألا رئ

 ظحلي مل هنإف «فيعضلا هلقع ىلإ لكوو «لذخ نم امأو
 .لاحلا كلت ىف هءاجنإو «ةرضاحلا هتحلصم الإ ةدشلا تقو

 ا
 «ةيويندلا بقاوعلا نم ءيش هبلقب رطخي ملو «هللا زجعأ دق

 .ةرخآلا رومأ نع الضف

 55-7١ :تايآلا «ليئارسإ ينب ةروس ريسفت -۷

 2 كليو 1 2اا
 ر 2 2 جرس حو 0 مع 2

 | كلاما 310 18 وعدن نم ٌلَصرحَبْلاِف رص اَدِإَو

 تما ل اوفر تضإلاَن كو مضر ربا اإ
 هو وو به ر ص ر e د

 وجال ابا مڪي والا باج کی
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 لسوف ئرخأ لتوفيق سر دل يڪَو

 ےیل هس جويس 020

 اود اکے ر فک مب فرخ حيل ناقصا مکی

 معو گاد © © اسيد
 E aS e وار ء صرب موو

 لع مهتئلضفو تلا مفرور حاول

 E ك يري ڻڪڪ
 وع ع
 هد وم عم ع داس ء

 ےک ر Ed 2 و ص رک

o 1ا  

 اا ر5ا يسا مة ريل اف وهف ىمعأ
4 

Iا و کر وخ 0 0  

 | کک هي کد وایی وشی
 ت

0 

 فس نأ تنم

 عرس ر

 ا

 9 الِلَخ كود اَذِإَو

 ر سا 02 مے مر > مے رر جم

 © بيتام دمال 4 تاَمَسلأَقْعِضَو ةوحلا

 َباَج کب قی نأ متنا :هلوقب كلذ هللا مهركذ اذهلو

 ءريدق ءيش لك ىلع وهف : يأ اًح مڪي لس وأ ري
 نم وأ ءفسخلاب مكنم لفسأ نم ءاّياذع مكيلع لزنأ ءاش نإ

 اوحبصيف «مهبصحي يذلا باذعلا وهو «بصاحلاب مكقوف
 .رحبلا يف الإ نوكي ال كالهلا نأ اونظت الف «نيكلاه

 رحبلا يف 4 َمُكَديِمي نأ نم“ نونمآ متنأف «كلذ متننظ نإو
 ةديدش اًحير : يأ 4حيَرلأ ني اًمِصاَ مك لس ئرخأ هرات

SS 

 : يأ ايب -هب اع كل أوذحي ال مث مرق امي مکقرغیفل
 ل ءةبلاطمو ةعبت

 مهتكدرو ٍرْخَسْلاَو لا يف متلو مدا نب اک 0 :

 نم اذهو (اليضفَت انقل نمم رشڪ لع ْمُهَتْلَصَيَو تبطل املأ رم

aSمدآ ينب مرك ثيح «هردق رداقي  

 لاسرإو «لقعلاو ملعلاب مهمركف «ماركالا هوجو عيمجب

 ءءايفصألاو ءايلوألا مهنم لعجو «بتكلا لازنإو «لسرلا

 .ملعأ هللاو . ماهفتسالا - هللا همحر - خيشلا دارم(١)



 رشع سماخلا ءزحلا

 .ةنطابلاو ةرهاظلا معنلاب 8 ع معنأو

 نادل يل ايوا 0 e ا «لاغبلاو «لبالا نم «باكرلا ىلع 4ر يف ر

E ا e 
 ريسيتلا ةياغ مهل هرسيو « هب هللا مهمركأ دقو .

 نم هب مهصخ امب اضفت اتق نمم ردكم لع هتل
 نم مهريغل تسيل يتلا لئاضفلا نم هب مهلضفو «بقانملا
 . تاقولخملا عاونأ

 الو ءمقنلا عفدو «معنلا ىلوأ نم ركشب نوموقي الفأ
 لب «مهبر ةدابع نع اهب اولغتشيف معنملا نع معنلا مهبجحت

 . هيصاعم ىلع اهب اوناعتسا امبر
(V۷)ُمبَتِحم وأ نم ميمِإب سا لڪ اود مي  

 نَمَو ه ايي َنُمَلْظي الو دهبتڪ دوق E دن

 ىلاعت ربخي اليس لس نع ةَرْخَآْلا یف وهف ئَمَمَأ وزله ف تاك
 مهعم «سانآ لك وعدي هنأو ءةمايقلا موي قلخلا لاح نع
 ضرعتف «مهباونو لسرلا مهو .دشرلا ىلإ مهيداهو مهمامإ
 مهلامعأ ضرعتو «مهاعد يذلا مهلوسر اهرضحيو «ةمأ لك

 ؟ال مآ هل ةقفاوم يه له «لوسرلا هيلإ وعدي يذلا باتكلا ىلع

 : نيمسق اذهب نومسقتيف

 ىلإ يداهلا «همامإ عبتا هنوكل وني ةَ وأ نمل
 تلقو ءهتانسح ترثكف «هباتکب ىدتهاو « ميقتسم طارص

 ىلع «ةجهبو رورس ةءارق # مهب نومي كيال هتائيس

 . مهرسيو مهحرفي امم اهيف نوري ام

 . تانسحلا نم هولمع امم ايي َنوُمَلَظي اَلَو#

 «هلبقي ملف «قحلا نع يأ ايندلا وم ىف تاک نر
 كولس نع مَ ةر ف وهم لالضلا عبتا لب «هل دقني ملو
 نإف يبس ُلصْأَول ايندلا يف هكلسي مل امك ةنجلا قيرط
 .نادت نيدت امكو «لمعلا سنج نم ءازجلا

 اهنيد ىلإ ىعدت ةمأ لك نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 . ؟ال مأ هب تلمع لهو ءاهباتكو

 ال هللا نأو «هعابتاب اورمؤي مل يبن عرشب نوذخؤي ال مهنأو

 . اهل هتفلاخمو «هيلع ةجحلا مايق دعب الإ اًدحأ بذعي
 نم مهل لصحيو مهناميأب مهبتك نوطعي ءريخلا لهأ نأو

 «كلذ سكعب رشلا لهأ نأو «ميظع ءيش رورسلاو حرفلا

 مهنزحو مهمغ ةدش نم «مهبتك ةءارق ىلع نوردقي ال مهنأو

 . مهروبثو

 تلت نصي ىل نع كتونتفل وداڪ نإو#» (۷۷-۷۳)

 ۷١-۷۷ :تايآلا «ليئارسإ ينب ةروس ريسفت 4 1۷

 نقلا كنت ¿ أ لوو ه کیک گودال او ةَ تع فرن

 رحل ٌفَعِص كتفدأل اإ ه اليف اس ا نڪ تیک

 أوزاك ناو ه اات e قابلا ٌفْعِضَو

ATEالإ كش كروت  
 ا اليف

 نم هل هظفحو لب دمحم هلوسر ىلع هتنم ىلاعت ركذي#اروع
 اوداك نإّو# :لاقف «قيرط لكب هتنتف ىلع نيصيرحلا هئادعأ

 اوداك دق : يأ كاع ىر كيا اوا ىزا نع َكَئْوِتْمَب

 ريغ هللا ىلع يرتفت نأ ىلع «كل اوليحتو «هوكردي مل اًرمأ كل
 لزنأ ام عدتو «مهءاوهأ قفاوي امب ءيجتف .كيلإ انلزنأ يذلا

 . كيلإ هللا

 اًبيبح :يأ اليخ كوتال نووهي ام تلعف ول 4رط
 مراكم نم هيلع هللا كلبج امل «مهبابحأ نم مهيلع زعأ ءاّيفص
 «ديعبلاو بيرقلل ةببحملا .«بادآلا نساحمو «قالخألا

 .ودعلاو قيدصلاو

ARSهد ال  

 ُمَنِإ ملَس دق## :ىلاعت هللا لاق امك «كتاذل ال ءهب تئج يذلا

 هلآ تا نيم ESF تلنودکن ال م 5 یل نحل

 نو

ihاننتماو ء«قحلا ىلع 4كك نأ الو ف اذه عم  
 اس هَل نكت تدك ڌقلل مهيعادل ةباجإلا مدعب كيلع

 مهتيادهل كتبحمو «ةجلاعملا ةرثك نم اليت

 ةرّيحلا فض كفل نووهي امب مهيلإ تنكر ول اإ
 يف ءفعاضم باذعب كانبصأل :يأ ه؛ِتاَمَمْلأ َفَعِضَو

 لامكو «كيلع هللا ةمعن لامكل كلذو «ةرخآلاو ايندلا

 . كتفرعم

 نمو لآ تا نم de E هللا نكلو «باذعلا

 مهيلإ نكرت ملو «ميقتسملا طارصلا كادهو كتبثتف «رشبلا

 و ل ل

 ن ی ا ا شالا وي ودا اراك نإو#
 نم كوجرخي نأ اوداك دق «مهرهظأ نيب ب كماقمل مهضغب

 . اهنم كولجيو ءضرألا

 لحت ىتح ءاليلق الإ اهيف كدعب اوئبلي مل «كلذ اولعف ولو
 يف لدبت الو لوحت ال يتلا هللا ةنس يه امك «ةبوقعلا مهب

 هللا اهلجاع «هتجرخأو اهلوسر تبذك ةمأ لك ءممألا عيمج

 . ةبوقعلاب
 ءاليلق الإ اوثبلي مل «هوجرخأو ءاورفك نيذلا هب ركم املو



 رشع سماخلا ءزجلا

 ‹ مهتضيب ضفو «مهديدانص لتقو «ردب» ب مهب هللا عقوأ ىتح

 .دمحلا هلف

 تيبثت ىلإ دبعلا راقتفا ةدش ىلع ليلد «تايآلا هذه يفو
 0 هبرل اًقلمتم لازي ال نأ هل ىغبني هنأو «هايإ

 ايك يبنلا نأل كلذ ىلإ لصوم ببس لك يف اًيعاس ءناميالا
 تدك دل تنبت نأ لولو :هل هللا لاق «قلخلا لمكأ وهو

 !؟هريغب فيكف 4 اس هل یر
 لدف .رشلا نم هتمصعو «هيلع هتم هلوسرل هللا ريكذت اهيفو

 - مهيلع هماعنال اونطفتي نأ هدابع نم بحي هللا نأ ىلع كلذ

 ىلع تابثلاو «هنم ةمصعلاب - رشلا بابسأ دوجو دنع
 ۰ :تاميألا

 نم هيلع معنلا رتاوتو «دبعلا ةبترم ولع بسحب هنأ :اهيفو
 نأل ءهيلع مالي ام لعف اذإ .همرج فعاضتيو «همثإ مظعي هللا

 اً :هلوقب - كلذ نم هاشاحو - لعف ول هلوسر رگذ هللا
2 al:مر مو ررر چ کک  nين  

 انِيَلَع كل دمي ال ّمث ِتاَمَمْلآ فعِضَو ةزيحلا فعَص كتفذأل

 مظعو ءاهمرج فعاضت «ةمأ كالهإ دارأ اذإ هللا نأ اهيفو

 يه امك «باقعلا اهب عقويف هللا نم لوقلا اهيلع قحيف ءربكو

 َناَرفَو للا تسع لإ نیلا كولدل واصلا يقأ## (۸۱-۷۸)

 ةف Ek نمو ٥ ا سر رجلا داش نإ رجلا

 ٍقْدِص َّلَخَدُم یخ تر لفو © اًدوُمْحَع امام كير كع نأ مَع كل

 اج فو + ايف نط قتل نب ل لجأت ونص اع وقل
 اًدمحم هيبن ىلاعت رمأي اوهر ناک لطبلا ّنِإ لطنبلا َقَعَرَو حلا

 ِكوُلُدِإ## اهتاقوأ يف اًنطابو اًرهاظ ءةمات ةالصلا ةماقإب اي
 لخديف «لاوزلا دعب يبرغلا قفألا ىلإ اهناليم : يأ «سيَمَّشلَ

 .رصعلا ةالصو رهظلا ةالص كلذ يف

 ةالص كلذ يف لخدف .هتملظ :يأ 4ّا يسع إل
 ءرجفلا ةالص :يأ رجلا َناَرْفَو# ءاشعلا ةالصو برغملا

 ءاهريغ نم لوطأ اهيف ةءارقلا ةلاطإ ةيعورشمل ءاّنآرق تيمسو
 ةكئالمو ليللا ةكئالمو هللا اهدهشي ثيح ةءارقلا لضفلو
 .راهنلا

 تاولصلل ةسمخلا تاقوألا ركذ ةيآلا هذه يفف

 اهصيصختل «ضئارف اهيف ةعقوملا تاولصلا نأو «تابوتكملا
 .رمألاب

 ببس هنأو «ةالصلا ةحصل طرش تقولا نأ اهيفو

 رهظلا نأو .تاقوألا هذهل اهتماقإب رمأ هللا نأل ءاهبوجول

 هللا نأل ءرذعلل «كلذك ءاشعلاو برغملاو «ناعمجي رصعلاو

 هع
 م14 :تايآلا « ليئارسإ ىنب ةروس ريسفت -اا/

 . اًعيمج امهتقو عمج

 نأو ءاهيف ةءارقلا ةلاطإ ةليضفو ءرجفلا ةالص ةليضف : هيفو
 لد ءاهئازجأ ضعبب تيمس اذإ ةدابعلا نأل «نكر اهيف ةءارقلا

 . كلذ ةيضرف ىلع

 رئاس يف هب لص :يأ و َدَّجَهَتَف لن ا َنِيَول :هلوقو
 ولع يف كل ةدايز «ليللا ةالص نوكتل : يأ ك ة6 هتاقوأ

 ةرافك نوكت اهنإف «كريغ فالخب تاجردلا عفرو ءردقلا

 . هتائيسل

 ضرف سمخلا تاولصلا نأ :ىنعملا نوكي نأ لمتحيو

 ضرف اهنإف «ليللا ةالص فالخب «نينمؤملا ىلعو كيلع

 رثكأ كتفيظو لعج نأ هللا ىلع كتماركل ءصوصخلاب كيلع

 وهو «دومحملا ماقملا كلذب لانتو «كباوث رثكيلو «كريغ نم
 ةعافشلا ماقم ءنورخآلاو نولوألا هيف هدمحي يذلا ماقملا

 «ميهاربإ مث «حونب مث «مدآب قئالخلا عفشتسي نيح «ىمظعلا

 ىتح ءاهنع رخأتيو رذتعي مهلكو .ىسيع مث «یسوم مث

 .هبركو فقوملا مه نم هللا مهحيريل «مدآ دلو ديسب اوعفشتسي
 نولوألا هب هطبغي ءاّماقم هميقيو ءهعفشيف ءهبر دنع عفشيف
 . قلخلا عيمج ىلع ةنملا هل نوكتو .نورخالاو

 4 ٍقَدِص رم نِجْْمَلَو ٍقَدِص َلَعَدُم ىلا بر لُثول :هلوقو
 ىلعو كتعاط يف اهلك يجراخمو يلخادم لعجا

 .رمألا ةقفاومو «نضالخالا اتتا كلذو «كتاضرم

 «ةرهاظ ةجح :يأ 4ارب اطلس َكنْدَل نب ىل لَمْجََو

 .هرذأ امو هيتآ ام عيمج ىلع اًعطاق اًناهربو

 اهلك هلاوحأ نوكت نأ .دبعلا هللا اهلزني ءةلاح ىلعأ اذهو

 نم ةلاح لك ىلع - هل نوكي نأو «هبر ىلإ هل ةبرقمو ءاّريخ
 لمعلاو «عفانلا ملعلل نمضتم كلذو ءاّرهاظ اًليلد - هلاوحأ

 .لئالدلاو لئاسملاب ملعلل «حلاصلا

 هاحوأ ام وه قحلاو ليلا َّيَعَرَو نحل كج لقول :هلوقو

 ءاج دق «نلعيو لوقي نأ هللا هرمأف هِدِكَي دمحم هلوسر ىلإ هللا
 لحنمضا :يأ لطابلا قهزو «ءيش هل موقي ال يذلا قحلا
 ْ .ىشالتو

 دق هنكلو «لطابلا فصو اذه : يأ 4اًوُهَر ناك لِطنبلا نإ

 ءيجم دنعف «قحلا هلباقي مل اذإ ءناجورو ةلوص هل نوكي

 جوري ال اذهلو .كارح هل ىقبي الف «لطابلا لحمضي قحلا
 هللا تايآب ملعلا نم ةيلاخلا ةنكمألاو نامزألا يف الإ لطابلا

 . هتانيبو
 ءو رد ماد وه عم

(AY)تونم ةمجرو ءاقش وه ام ناءرقلا نم لرو : و  

 ءافشلا ىلع لمتشم نآرقلاف ا لإ نيا 9 الو



 رشع سماخلا ءزجلا

 هب نيتمؤملل كلذ امنإو ءدحأ لكل كلذ سيلو .ةمحرلاو

 قيدصتلا مدعب نوملاظلا امأو .هب نيملاعلا ءهتايآب نيقدصملا

 موقت هب ذإ ءاراسخ الإ هتايآ مهديزت الف هب لمعلا مدع وأ «هب

 .ةجحلا مهيلع

 ءهبشلا نم «بولقلا ءافشل ماع نآرقلا هنمضت يذلا ءافشلاف

 دوصقلاو .«ءىّيسلا فارحنالاو ةدبسافلا ءارآلاو ءةلاهجلاو

 لك هب لوزت يذلا ينيقيلا ملعلا ىلع لمتشم هنإف .2''ةئيسلا

 ةوهش لك هب لوزي يذلا ريكذتلاو ظعولاو «ةلاهجو ةهبش
 . اهماقسأو اهمالآ نم نادبألا ءافشلو هللا رمأ فلاخت

 ثحي ىتلا لئاسولاو بابسألا نم هيف ام نإف «ةمحرلا امأو

 «ةيدبألا ةداعسلاو ةمحرلاب زاف دبعلا اهلعف ىتم ءاهيلع

 . لجآلاو لجاعلا باوثلاو

 رل ُهَّسم او يا اتو َضْرعَأ نالا لع انشا الرا (87)

 . هللا هاده نم الإ وه ثيح نم «ناسنالا ةعيبط هذه ايو نك

 اهب رطبيو «معنلاب حرفي - هيلع هللا ماعنإ دنع - ناسنإلا نإف

 ار هركذي الو «هرکشی الف «هبر نع هبناجب ىأنيو ضرعيو

 عطق دق ءريخلا نم كاني نك هوحنو ضرملاك ولأ ُهَّنَس
 . اًدبأ مئاد هيف وه ام نأ نظو «هءاجر هبر نع

 ركشيو «هبرل عضخي - معنلا دنع - هنإف هللا هاده نم امأو

 ام ةلازإو «هتيفاع هللا نم وجريو «عرضتي ءارضلا دنعو «هتمعن

 مديل اع تخير تال دب هلو

 نمي معا مير ويش لڪ لمعي لڪ لقا (4)
 0 يأ ا لء لمي سانلا نم 4ک لق :يأ يس
 مل «راربألا ةوفصلا نم ناك نإ ءلاوحألا نم هب قيلي ام ىلع

 نم مهريغ نم ناك نمو .نيملاعلا برل مهلمع الإ مهلكاشي

 الإ مهقفاوي ملو «نيقولخملل لمعلا الإ مهبساني مل نيلوذخملا
 . مهضارغأ قفاو ام

 ؛ةيادهلل حلصي نم ملعيف (يبس د وْ ني من مَ
 .هيدهي الو هلذخيف اهل حلصي ال نمو «هيدهيف

 َنَم شيو امو ٍقَر رسا نم حبلا لف حولا نع كتولکشیو ل (19)
 ال يتلا لئاسملا لأسي نم عدرل نمضتم اذهو يق لإ رأي
 ءمهملا نع لاؤسلا عديو ءزيجعتلاو تنعتلا الإ اهب دصقي

 نقتي ال يتلا «ةيفخلا رومألا نم يه يتلا حورلا نع نولأسيف
 يذلا ملعلا يف نورصاق مهو ءدحأ لك اهتيفيكو اهفصو

 . دابعلا هيلإ جاتحي

 لَا يف :هلوقب مهلاؤس بيجي نأ هلوسر هللا رمأ اذهلو
 نوكت نأ اهرمأ يتلا هتاقولخم ةلمج نم :يأ بر ٍرَمَأ نم

 مكملع مدع عم «ةدئاف ريبك اهنع لاؤسلا يف سيلف .تناكف

1۷ o4١ 
 ۸۳-۸۸ :تايآلا «ليئارسإ روب را

 3ا31
 اهنيك يرن کتور اداکار

 دقن ہنس 69 ال يقال كفل < E الاذإَو

 رادو ایس دی کوا تیس نی کاک اتاس را
 هي اص و ممر ر

 نإرجفلا نارو للا قس إس مَلا ولد ةوَلَصلَ

 يدك لَو ا ونمت رجلان رف

 ٌرلفوكؤلا دومَحك اماقم كير َكَكَعِبي نأ يسع كل ةلفات

 نمل لجأ ٍق َدِص حرم جرحا ٍقْدِصَلَحْدُم یخ
 ا
 للا قهرو یل ا اج لو ا ارتا طلس كند

 هاتووم نابل © 9 كودك لیلا و
 ادر © لاد زدر نيزم E ہے رج
 ا

 نارا هما دلوی داو ضرع نضال لعاتمعنأ روح
 و هم

 ادهني ام هيلكس لملم لڪ
 قبرص نم ځورلا يلف خورلاٍن ع كلت ولسو 09 لبس

 نهد اَنْتِش نينو 9 ا لش

 © اليكم ایک وردی کی لامس ئز

 ءرمأ نع لئس اذإ لوؤسملا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 ام ىلع هلديو «هباوج نع ضرعي نأ هريغ لئاسلاب ىلؤألا

 . هعفني ام ىلإ هدشريو ءهيلإ جاتحي

 هه
 دَّ ال م كَل اوا ىلا بهذ اش نيلو## (۸۷ ۸7

 َكِيلَع تاک ملصق َّنِإ | كير نم ةر اَّلِإ © يڪو اع وہ کک

 ىلإ هاحوأ يذلا يحولاو نآرقلا نأ ىلاعت ربخي 4ارب

 ىلغ معنلا ربكأ وهو «هدابع ىلعو هيلع هنم ةمحر «هلوسر
 .هردق رداقي ال «ريبك هيلع هللا لضف نإف «هلوسر ىلع قالطالا

 دجت ال مث «هب بهذي نأ ىلع رداق «ءكيلع هب لضفت يذلاف

 هب رمو هب طبعت . هيف هللا دنع هجوتي اًليكو الو «هدری ادار

 «نيلاضلا ءازهتساو «نيبذكملا بيذكت كنزحي الو «كنيع
 هللا ىلع مهناوهل اهودرف «معنلا لجأ مهيلع تضرع مهنإف
 . مهل هنالذخو

(AA)ادله ٍلثِمِب أني ن ا ُنِجْلَاَو شالا بعم 95 لق  

 )١( ةئيدرلا : ب يف .



 رشع سماخلا ءزجلا

 هما هوز حل سا مرو در

 ليلد اذهو «ريِهْظ ِضْعَ مصعب تاک ولو هيْنِمِ نواب ال نرل

 .هقدصو لوسرلا هب ءاج ام ةحص ىلع « عطاس ناهربو «عطاق

 ال مهنأ ربخأو «هلثمب اوتأي نأ نجلاو سنالا هللا ىدحت ثيح
 .هيلع اوردقي مل كلذ ىلع مهلك اونواعت ولو «هلثمب نوتأي

 ىهب نيبذكملا هئادعأ يعاود نإف «هللا ربخأ امك عقوو

 ناسللا لهأ مهو «ناك هجو ياب هب ءاج ام در ىلع ةرفوتم

 «كلذ نم نكمتو لهأت ىندأ مهدنع ناك ولف .ةحاصفلاو

 ءاّمركو اًعوط «ناعذالا ةياغ اونعذأ مهنأ «كلذب ملعف

 . هتضراعم نع اوزجعو

 عيمج نم صقانلا بارت نم قولخملا ردقي فيكو
 الو ةدارإ الو «ةردق الو ملع هل سيل يذلا «هوجولا

 بر مالك ضراعي نأ ءهبر نم الإ ءلامك الو مالك الو «ةئيشم
 هل يذلا تايفخلا رئاس ىلع علطملا «تاومسلاو ضرألا

 ول يذلا ميظعلا دجملاو «قلطملا دمحلاو «قلطملا لامكلا
 اهلك راجشألاو ءاّدادم رحبأ ةعبس هدعب نم هدمي رحبلا نأ

 . هللا تاملك دفنت ملو «مالقألا تينفو ءدادملا دفنل «مالقأ

 ءهفاصوأ ىف هلل الثامم نيقولخملا نم دحأ سيل هنأ امكف

 كل .دحأ اهيف هلئامي ال ىتلا ءهفاصوأ نم همالكف

 «نيلاقو كرات هلاعف ار ا ا قوة وش

 معزو .قولخملا مالكب قلاخلا مالك هيلع هبتشا نمل اًبتف
 . هسفن نم هقلتخاو هللا ىلع هارتفا ةع اًدمحم نأ

 ریو روتر هم ع
 لم لک نم ناءرقلا اذه ىف ساّنلِل فرص دلو (45-85)

 رات رت یک كك كس لاو + وتس لل ال کا

 ره رين بع لحي ني لج كل هک ؤا ٠ انوي يال
 ENS ل رك ها اخ آ6 اھ

iهد ے4  

 ِءاَمَسلَا ىف قرت وأ يفرح نم تيب كل ني وأ ٥ اليم د ةكيكملاو هاب

E TTله قر ناک لف  
 ر دا خاج ةر ايي نأ سلق عم اتر © وشک یک ہک تک

 ڪم ضر را ا

E Eل ٠ رش اكسل اک  
 4 یب أرح واب 54 مَن 6 يتب اديِبَش هلا نك

 لكم لک نم نمثل اده يف سيدي فرص دقو : ىلاعت لوقي
 ىتلا ىناعملا هيف انينثو ءلاثمألاو ظعاوملا هيف انعون :يأ

 الإ ركذتي ملف ءاوقتيو اورّكذتي نأ لجأل ءدابعلا اهيلإ رطضي
 مهناعأو ءةداعسلا ةقباس هللا نم مهل تقبس نيذلا مهنم ليلقلا

 يتلا ةمعنلا هذهل اًروفك الإ اوبأف سانلا رثكأ امأو . هقيفوتب هللا

 ©0[محارتقاب] هيلع نوتنعتي اولعجو «معنلا عيمج نم ربكأ يه

o4۲ د ةروس ريسفت - ١١ ۸٩-٩٩ :تايآلا «ليئارسإ ينب 

 لقا ابك کیل تاک
 | ب ل 5

 أ دقو 200007 ْ
 EE لكوريا ف ںی لق
 نمانل جفت وح كل ےک | نيات ىح كل موت لأ ولاه رومال
 ا توو ليج نهج كَ کتو اع وبن ضرالآ

 | َمُكَءاَمَسلا طِقتْشَوَأ 6 رجا هك خر دهن لارج عف

 © دليم ڌڪ يملأ اب قابو امس الع تْمَعَر

 آملا فقرأ رر نم تيب كا 17 نوا
 1211111111 ہو وو ےک ين ارم ی عر اع دي ا

 ا خذا تانك ام © ج وس ابا ا كَ
2 

 تایل لف 9€ اوسر شرار افا تعبأ ول اق تأ للى دلا

 عاق لطم رشم شم ة ڪڪ رام ٍضْرْاْلا ف

 e 09 الوسراكحلم امسا ري
 ِ 9 7 وم e حس مس دس

 © صبای ووا اک هل ڪیو نبي <

 .ةلهاجلا ةملاظلا مهسفنأ ءاقلت نم اهنوعرتخي «هتايآ ريغ تايآ

 لمتشملا نآرقلا اذهب ىتأ يذلا ةي هللا لوسرل نولوقيف

 ٍضْرَدْل أ نم ا جفت ی كل 2 ریو یک :ةيآو ناهرب لك ىلع

 . ةيراج اًراهنأ : يأ امون

 نع اهب ينغتسف ينمو لي ني هنج کت ال
 .ءيجملاو باهذلاو قاوسألا يف يشملا

 نم اًعطق : يأ 4321 م تنعي اگ هآَمَسلأ طم رأل

 ةلباقم وأ ءاًعيمج : يأ 2 لاب َقَأَت وأ باذعلا

 تئج امب كل نودهشي « ةنياعمو

 عل مصعب

 و ضعبأ مهضعب

 هريغو بهذلاب فرخزم يأ ی د ES ي وأ

 مو ر نآإ# ف اذه عم «وإ» اًيسح ابتر 4مل ىف قر زأ»

 . 4ر اتك اع در ی كبي
 سانلا ِهَمسأ َمالكو «تازيجعتو «ټاتنعت هذه تناك املو

 نأو ءهللا عم بدألا ِءوسو «قحلا درل ٌةنمضتم «مهملظأو

 :لاقف ههزني نأ هللا هرمأ - تايآلاب يتأي يذلا وه ةي لوسرلا

 )١( قايسلا اهيضتقي ةدايز .



 رشع سماخلا ءزحلا

 نوكت نأ هناحبسو ءاّريبك اًولع نولوقت امع 4و َناَحْبْس لفل
 نم ةلاضلا مهئارآو «ةدسافلا مهئاوهأل ةعبات هتايآو هماكحأ

 . رمألا نم ءيش يديب سيل هلو اب الا تنك
 ثيح «ناميالا نم سانلا رثكأ عنم يذلا ببسلا اذهو

 نم اذهو .اًرشب مهسنج نم مهيلإ لسرت يتلا لسرلا تناك
 نوقيطي ال مهنإف «مهنم اًرشب مهيلإ لسرأ نأ «مهب هتمحر
 . ةكئالملا نم يقلتلا

 نوتبثي 4َنئَمظُم نودي ڪپ ضرلا يف تاک ولف
 اسلا ىي رهي ارل مهنع يقلتلاو «ةكئالملا ةيؤر ىلع

 .هنع يقلتلا مهنكميل رر اكلم

 امو «تازجعملا نم هب هديأ ام هلوسرل هتداهش نمف اوب
 لوقت ولف .هأوانو هاداع نم ىلع هرصنو «تايآلا نم هيلع هلزنأ

 .نيتولا هنم عطقل مث «نيميلاب هنم ذخأل «ليواقألا ضعب هيلع

 . ةيفاخ دابعلا لاوحأ نم هيلع ىفخت ال «ريصب ريبخ هنإف

 دم نلف ٌلدَضَي نمو ِدَمِهَمْلا وهف هلا د نموا (۱۰۰-۹۷)
 اکو ع مههوجو ص ٍَمَِبقْلا موب مرو ونود نم هيو ك

 روب ماد و2 و 2

 نأ خلع روا َضْيأْلاَو توسل َّقَلَح ىلا هلل الأ اورہ ملأ © اًديِدَج
 ه وفك اَّلِإ َنوُمليطلا كك هيف بر ال ای هَل َلَعَجَو هلْ یل
 ناو نالا يح كسل اذ] تر ةر نرخ هلم مآ ول لف

 نمف .لالضالاو ةيادهلاب درفنملا هنأ ىلاعت ربخي ارون ننال

 ىلع يدتهملا وهف «ىرسعلا هبنجيو ىرسيلل هرسييف «هدهي

 هل يداه الف ء«هسفن ىلإ هلكيو «هلذخيف «هللضي نمو . ةقيقحلا
 نيح هللا باذع نم هرصني يلو هل سیلو .هللا نود نم

 ال ءاّمكبو اًيمع .ةناهإو اًيزخ مههوجو ىلع هللا مهرشحي
 .نوقطني الو «نورصبي

 لك تعمج يتلا 4ُوَئَهَجل مهرادو مهرقم :يأ 4 مهم
 .باذعو «مغو ءمه

 ارس مهتدر# ءافطنالل تأيهت : يأ 4ْتَح انك

 مهيلع ىضقي الو باذعلا مهنع رتي ال مهب اهانرعس :يأ

 «ىلاعت هللا مهملظي ملو ءاهباذع نم مهنع ففخي الو اوتوميف

 هب تربخأ يذلا ثعبلا اوركنأو هتايآب اورفك امب مهازاج لب
 .هتردق مامت اوركنأو مهبر اوزّجعو بتكلا هب تقطنو لسرلا

 ال : يأ 4اًديِدج امل َنوُثوعبمل نول ارو اظ اک ادل ولاول
 .ةدسافلا مهلوقع دنع دعبلا ةياغ يف هنأل اذه نوكي

 لع لع تت م یک ام

ofr ۷- ۹۷-٠١٤ :تايآلا ‹لیئارسإ ىنب ةروس ريسفت 

 ل والت ل
 11 52 3 م 1 2 0 ت >0 جرا مرا داو حرص موب

 َءايِلوأ مهد نلف للضي نمو دتهملأ وهف هاه نمو
 و کھ < وو 01م و

 امكبوايمع د وحج نع ةمليقلا موي مهرشحنو ءدنود نم
 دع

 - كك هذ هه ا

 ر2 < نو ميلا < < رت نسب
 ميج ى اس مريم حا 2< asl .٠

 © ویس رهت دز تامل ڪج مھ وا امو

 20004 صر ہو تر ر ر خا 8: خب عار 4 مسرع ص س

 امظعا اولويات مشؤارج كلذ
 هان وري ملو أ 48 50 اًديِدَج امل نودوعبمل انو انو eA RN E بج قس 4 4 2 هع

 د 2 - دھر ےس ر ر م هورس مرو سم ع

 مهلتم قلع نأ جلع رواق ضرألاو توم سلا یلخ یدل
e AL Eشش ر ت ص  S$ 

 ونک" الإدوملظلا ىبأف هيفبسرال الجاهل َلَعَجَو
 97 رس س هس حس r >3 وچ ب ع تي لاس حاس ت

 ةيشخ ةكتسأل ادر ر نیازخن ا متناول لق

 هد حج رد ل كتم كاع وحج ى لم لس ومس صل ب ص

 اھ هد ج 50 9 رس رس جي 5 ١ هن TR اص صصص ر
 نوعرف. لاقف مه َءاج ذإ لی رس نب لكشف ينيب تاباء : 5 : كف و و نهاد

 RO د عام هم FS ماس ص عاش ص س

 لزناام تملعدقللاق اروحسم سومني تظل فا

 DAE رخص ص ا ت رم حصر 20 e ت ور

 كنظأل ينور اصب ضرألاو تاومَّسلابرالإ ي اوه

sls,ىو  $ S> ililس  

 ضرالا نم مهزرفتس ن دارأف اروبشم تروعرفتي

 ا مر دم دو ےک ل ور ر ع جے

 سیل هدب نم انلقو € امیج عم نمو هت ۴

SS 1 ر سار ہی ےہ 7 یو ےک د رس ص سس کک اس ھ٥ ھے 

 69 ایفل رک باتور خل ادعو هج اذا ضر اا ونكت أ
 ےس

 كلذ ىلع هنإ «ىلب 4دَمَلْي َقْلَحي نأ جلع روا . سانلا قلخ

 .ريدق

 كش الو «ديف بير ال بأ كلذل 4َلَمَجل دق هنكل 4ول
 ىلع ةلدألاو ججحلا هتماقإ عمو «ةتغب هب مهءاجل ءاش ولف الإو

 . ءارتفاو مهنم اًملظ وفك لإ َنوُمِلَلا نأ ثعبلا
 ۶ ديبت الو دفنت ال يتلا جير ِةَمْحَب نرخ َنْوْكِدْمَت مس ول لفل

 ءهنم نوقفنت ام دفني نأ ةيشخ : يأ 4قاّفنإلا َةَيْدَح كسل اإل
 عوبطم ناسنالا نكلو هللا نئازخ دفنت نأ لاحملا نم هنأ عم

 . لخبلاو حشلا ىلع
 ب لس بب تيا مشي سوم اَننياَ دقوا ١1-٠١4

 لاق © اًيوْحَسَم یوم تنشأ ْنِإ وعرف مل لاق مهداج ذإ لی

 قو باص ٍضرالاَو تاوْمَّسلا بر الإ لوتس لأ آم تم دَ
 او توو كنا
 ج اإ َصْرَْلا أوُكَسأ لیون قبل وحب نم اتو © اعم مَعَ نمو

o 3e2 
 ديؤملا لوسرلا اهيأ تسل :يأ يَ دب انج ةرخألا دعو

U te 

IIo o رع 

 ضرالا نم مهّرْفَتسي نأ داراق ©
> 

 د ماك ا
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 تلیاء عني هانيتآو «هموقو نوعرف ىلإ «ميلكلا نارمع نبإ نم ربكأ يهو *َصْرَأْلاَو تون لا َقَلَح ىلا هما نأ أري موا



 رشع سماخلا ءزحلا

 «ةيحلاك : قحلا عابتا هدضق نمل يفكت اهنم ةدحاو لك تي

 «مدلاو «عدافضلاو لَمُقلاو «دارجلاو نافوطلاو ءاصعلاو

 لَكَ كلذ نم ءيش يف تككش نإف .رحبلا قلفو ءزجّرلاو
 نإ تايآلا هذه عم درر مل اقف ْمُهَدآَج ذل لیس نب

aK 

 اًروحَسَم ئسومني نظا

 4 لوم لأ ام نوعرق اي تّ 2 قو سرع «لةجذ

 سيلف «هدابعل هنم كر َصَب ٍضْرَاْلاَو توسل بر لإ تايآلا
 «كموق ىلع اًجيورت كلذ تلق امنإو «ةقيقحلاب اذه كلوق
 اًئوقمم :يأ اوبس ثويني كنك نول مهل اًقافختساو
 .ةنعللاو مذلاو ليولا كل «باذعلا يف ىقلم

 مهيلجي :يأ «ِضْيأْلا ني مُهَِتْسي نأ نوعرف دارا

 ليئارسإ ينب انئروأو احم ٌمعَم نمو ُهَنيرعأْ ل . اهنم مهجر خيو

 . مهرايدو مهضرأ

 ادِإَ صر أوكسأ لب رسا بل ودعي نم فو : لاق اذهلو
2 
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 و يعم ل حرس ر TT ءاًعيمج : يأ هائل كب اج

 . هلمعب
 ) )3١١اردو اثم الإ كَكلسَرأ امو لر يلو هلأ لبو 4

 «مهيهنو ءدابعلا رمأل «ميركلا نآرقلا اذه انلزنأ قحلابو : يأ

 «لدعلاو قدصلاب :يأ 4 ّقَحلابَو# مهباقعو «مهباوثو

 ميجر ناطيش لك نم ظفحلاو .

 لجاعلا باوثلاب هللا عاطأ نم ريم الإ َكَنلَسرَأ امو
 «لجآلاو لجاعلا باقعلاب هللا ىصع نمل 4اًرِذَبَو» لجكلاو
 EEE «كلذ نم مزليو

 ّلَع شن نقر مانام )١١4-1١5(

 E لق يا اقرأ تلا ل ادن ال ذأ دب ایا ل م ليزك

 ا ا م اس نقال رج مع
 ت نقدا ندعم ه اَْعَتَمل

 , اًقراف اًقرفم نآرقلا اذه انلزنأو

 ر

 و غ

 :يأ 8€ اوسخ ردو

 قحلاو «لالضلاو ىدهلا نيب

 «هوربدتيل « لهم ىلع : يأ «نكُم لع نيا لع رقت لطابلاو

 . همولع اوجزختسيو «هيناعم يف اوركفتيو

 نيرشعو ثالث يف اًقرفم ءاّئيشف اًئيش : يأ داي هتلر
 . ةئس

 اذإف . بيَ َنَحَلَو حلا كج الإ ٍلَمَمِب تواب اول
O CENE 

 کل وَ دوب او ءا :هنع ضرعأو هب بذك نمل ¢

 ررض امنإو ءاًيش هيّراضب متسلو مكيف ةجاح هلل سيلف ارث
 ملعلا هللا مهانآ نيذلا مهو «مكريغ اًدابع هلل نإف . مكيلع كلذ

 هب نورثأتي : يأ «ادَّجس نال ورخ ْمَلَع لي اإ : عفانلا

o4 ٠٠١-١١١ :تايآلا «ليئارسإ ىنب ةروس ريسفت -۱۷ س 

 ل دقات 4 چ <
 ر ر نو ر رہے ریس اط ےک ن رج م

 09 ایذا م الإ كاسر امو لر ی ايو هتلر یاب و

 (3 دايز هارو کم لع سالت نفر اناء
 دل د ر 2 و

 نلتیاڌإع دلم ميلو وادار ونموت الوأ دوب أوسم اَءلَ
 ےک يب وو 2 ھل يس و 2و

 نکن ابر نلبس ووشو هس نادال دور کس

 رکو نادال رورو اي ©3 الوعفملا ر دعو

 داوم دامي نمت او غ داوا ا هوم

 خاو امر تفاعالو كزالصير هت الو ئسلك املا

 يلوذ لیلا ايف یو ( اليس کلک
 ْ ع . د

 دص سرس سس

 ود ٍدبع لع لزنأ ىز
 ا

 هر 70 ّ ا م ا و ر 4

 َنيِدَلاَن نم 0

 یک
 © دا لات

 .هل نوعضخيو «رثأتلا ةياغ

 هيلإ هبسن امم «هلالجب قيلي ال امع آر َنَحَبْس تولوق
 لامعألاب ءازجلاو ثعبلاب اير ُدَعَو نك نإ# نوكرشملا

 . كش الو هيف فخ ال #اوعقمل إل

 رهو توک مههوجو ىلع : يأ نادل وخيول
 لهأ ينمؤم نم مهيلع هللا َّنَم نيذلاك ءالؤهو #«اًءوُشْح# نآرقلا

 يبنلا تقو يف ('"نمآ نمم «هريغو مالس نب هللا دبعك باتكلا
 . كلذ دعبو 0

 كلذ نب 0 م E كيل رَ الو ىل األ
 ولآ يف كبر م ی 1و و ذيب ل كك رکو تلک یو ٥ دایی
 59 ا 4اب كو لذ دو هَل كي كَ
 امالا لف وعدم ا ایا . متئش امهيأ : يأ نمل اومد دا وأ هَل

 «هب هئاعد نع ىهني ىتح ءنسح ريغ مسا هل سيل :يأ سل

 :يغبني يذلاو ءدوصقملا هب لصح هب هومتوعد مسا يأ لب

 .ملسأ :ب يف )١(



 رشع سماخلا ءزجلا

 . مسالا كلذ بساني امب «بولطم لك يف ىعدي نأ
 EE د 8 5 مب ربع لن جاما صر

 يف نإف بي توام الو كتءارق : يأ 4َكِناَلَصِب رَت الو

 نيبذكملا نيكرشملا نإف «رهجلا امأ . اًروذحم نيرمألا نم لك

 .هب ءاج نم اوبسو ةو «هوعمس اذإ هب

 هعامتسا دارأ نمل دوصقملا لصحي ال هنإف «ةتفاخملا امأو

 تافخالاو رهجلا نيب :يأ #كلد نب عبار .ءافخالا عم

 . امهنيب اميف طسوت : يأ اً
 دمحلاو ءءانثلاو ءلامكلا هل ىلا هِي دلا لقول

 . صقنو ةفآ لك نع هزنملا «هوجولا عيمج نم دجملاو

 هلك كلملا لب كما يف كر مل قي و او دس زل یا
 نوكولمم مهلك «يلفسلاو يولعلا ملاعلاف .راهقلا دحاولا هلل

 .ءيش كلملا نم دحأل سيل «هلل
 دع

 ءهقلخ نم اًدحأ ىلوني ال : يأ 4لا نم لَو ُمَل كي رلو# رو

 دحأ ىلإ جاتحي ال يذلا ديمحلا ينغلا هنإف .هنواعيو هب ززعتيل

 ذختي هنكلو «تاوامسلا يف الو ضرألا يف .تاقولخملا نم

 ا كربلا 33 ا فب ةو مهلا هم ااا ايوا
 . «رولا لإ تملا ني مهجر

 هفاصوأب رابخإلاب هلجأو همظع :يأ ابكت كول
 هلاعفأب هديجمتبو «ىنسحلا هئامسأب «هيلع ءانثلابو «ةميظعلا
 فل كيرش ال «هدحو هتدابعب هلالجإو هميظعتبو ءةسدقملا

 .هل هلك نيدلا صالخإو

 نسحلا ءانثلاو ةنملاو دمحلا هللو «ءارسإلا ةروس ريسفت مت

 رفغ يدعس نب هللا دبع نب رصان نب نمحرلا دبع هعماج دي ىلع
 ملسو دمحم ىلع هللا ىلصو نيملسملا عيمجلو هيدلاولو هل هللا

 . 1" 44 ىلوألا ىدامج ۷ يف كلذو اًميلست

 ريسفت نم نمحرلا ميركلا ريسيت نم سماخلا دلجملا
 رصان نب نمح رلادبع هللا ىلإ ريقفلا هعماجل نانملا مالك

 ."يدعسلا

2 

 هل لتي دو بتكلا ودع ع ليك رل
 ديبلا نورنا E فاك وك ان نر كنق ط دس كم ر وجم دور ودعم زر عا د ني ا دخلا ا 2

 2 8 04 re جرم E 2 در هس
 ه ادَبأ هيف ك ه اًنَسَح اجا مهل نأ ٍتَحِللَصلأ تول

 ١-5 :تايآلا ءفهكلا ةروس ريسفت -۸ هه

 ل ىلع نم هدي حل اق هاو هذآ ا لاق تملا قوم

 ه ابزک لل تولوق نإ هوا نب جر ةملڪ ترک مهيب

 «لامك تافص اهلك يه يتلا هتافصب هيلع ءانثلا وه هلل دمحلا

 ىلع همعن لجأو ةيويندلاو ةينيدلا «ةنطابلاو ةرهاظلا همعنبو
 دمحم «هلوسرو هدبع ىلع ميظعلا باتكلا هلازنإ :قالطالا

 ىلع هودمحيل دابعلا داشرإ هنمض يفو ءهسفن دمحف ءاي
 اذه فصو مث .مهيلع باتكلا لازنإو «مهيلإ لوسرلا لاسرإ

 عيمج نم لماكلا هنأ ىلع «نيلمتشم نيفصوب باتكلا
 «ميقتسم '''ميق هنأ تابثإو ءهنع جوعلا يفن امهو .هوجولا

 هرماوأ يف الو «بذك هرابخأ يف سيل هنأ يضتقي ٍجّوِعلا يفنف

 .ثبع الو ملظ هيهاونو
 لجأب الإ رمأي الو ربخي ال هنأ يضتقي ةماقتسالا تابثإو

 اًناميإو ةفرعم بولقلا ألمت يتلا رابخألا يهو تارابخإلا

 بويغلا اهنمو «هلاعفأو هتافصو هللا ءامسأب رابخالاك ءالقعو

 دمحم خيشلا نم ۱۳۷١/۲/۳۱ يف بلط دق -هللا همحر - خيشلا ناك )١(

 نم ةخسن فآلا ةسمخ ةعابط ىلوتي نم راتخي نأ - هللا همحر - فيصن

 دماح خيشلاو بيطخلا نيدلا بحم ركذو «ريسفتلا نم سماخلا دلجملا

 باتكلاب - هللا همحر - فيصن دمحم خيشلا ثعبف - هللا امهمحر - يقفلا

 «ه١۷١١ ماع لعفلاب عبطو «هتعابطل بيطخلا نيدلا بحم ذاتسألا ىلإ

 لوصأ اهيف ةمتاخب هعبتأو «ةمدقم ءزجلا اذهل - هللا همحر - خيشلا لعج دقو

 ءءزجلا اذهل خيشلا ةمدقم يه هذهو ءريسفتلا تايلكو لوصأ نم تايلكو

 :-هللا همحر - لاق ءريسفتلا رخآ ىف اهتلعج دقف ةمتاخلا امأو

 هلآو دمحم ىلع ملسأو يلصأو هلل دمحلا ءميحرلا نمحرلا هللا مسب)
 قالطإلا ىلع مولعلا فرشأ نآرقلل ريسفتلا ملع ناك املف دعب امأ .هبحصو

 «ديمح ميكح نم اًليزنت هنوكل «هینابم مهفو هيناعم قيقحتب اهقحأو اهمهأو
 يف هنوجاتحي ام لكل اًليصفتو «ءيش لكل اًنايبتو دابعلل ةمحرو ىده هلزنأ

 ةفئاطو هضعب مهف نأ نآرقلا ملع ةصاخ نم ناكو ءمهارخأو مهايندو مهنيد '

 ريرقت ىلع رودي هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلا نأل «هعيمج مهف ىلع نيعي هنم

 دئاقعلاو ةنسحلا ماكحألاو رابكلا عئارشلاو قئاقحلاو ةعفانلا لوصألا

 ريرقت ديعيو ءرش لك نم مهرذحيو ءريخ لك ىلإ دابعلا هجويو «ةحيحصلا
 رسيلا ةياغ يف ةبسانم فيراصتو ةعونتم بيلاسأب اهيدتيو رومألا هذه

 نم لاؤسلا ّىلع رركت دقو .هيلع ديزم ال يذلا نسحلاو ماكحالاو ةلوهسلاو

 ةدئافلا نم هنوري امل اوحلأو هعيمج اذه انريسفت رشن يف باحصألا نم ريثك

 هذه يف اًضيأو ءطوسبم هنأل اًدج بعصي كلذ نأب ترذتعاف «ةريبكلا

 مهتباجإ تببحأ كلذل «ةلوطملا بتكلا يف سانلا تابغر تلق تاقوألا

 ءريسفتلا اذه ءازجأ نم دحاو ءزج ىلع راصتقالا وهو ءاوبلط ام ضعب رشنل

 ال امف «لمنلا رخآ ىلإ فهكلا ةروس نم طسوألا ءزجلا ىلع رايتخالا عقوو

 داوج هنإ « هقيفوتو هتيانعو هنوعب اندمي نأو ءانناوخالو انل اًعفان ء ههجول

 ام كاردتسال ريسفتلا تايلك نم لوصأو تايلكب هتعبتأو . ميحر فوءر ميرك

 اهيلع ىنبت تايلكلاو لوصألا نإف ءءزجلا اذه ريغ ىف 'ئراقلا توفي هلعل

 ال ام اهراصتخا ىلع ةدئافلاو عفنلا نم اهب لصحيو «تايثزجلاو عورفلا

 . ميقم :ب يف (۲) . ليكولا معنو انبسح وهو «ليوطلا مالكلا يف لصحي



 رشع سماخلا ءزحلا

 ‹«سوفنلا يكزت هيهاونو هرماوأ نأو «ةرخأتملاو ةمدقتملا

 لدعلا لامك ىلع اهلامتشال ءاهلمكتو اهيمنتو اهرهطتو

 ال هدحو «نيملاعلا بر هلل ةيدوبعلاو ءصالخالاو ءطسقلاو

 هللا دمحي نأ ءركذ امب فوصوم باتكب قيقحو .هل كيرش
 .هب هدابع ىلإ حدمتي نأو «هلازنإ ىلع هّسفن

 نآرقلا اذهب رذنيل : يأ «ُهندَل نَي اديس اأ رل : هلوقو
 فلاخ نم ىلع «هاضقو هردق : يأ «هدنع يذلا هباقع «ميركلا

 اًضيأ اذهو «ةرخآلا باقعو ءايندلا باقع لمشي اذهو «هرمأ

 .مهكلهيو مهرضي ام «مهرذنأو «هدابع فّوَح نأ همعن نم

 :لاق - رانلا فصو نآرقلا اذه يف ركذ امل - ىلاعت لاق امك

 نأ «هدابعب هتمحر نمف نوما راعي مدام دي لا كوب كلل
 «مهل اهنيبو «هرمأ فلاخ نم ىلع ةظيلغلا تالا ضيق

 . اهيلإ ةلصوملا بابسألا مهل نيبو
 اجا مهل نأ تحلدّصلا_ترلمستي ديلا ٌنيِمْوْمْلا رسو

 «هب نينمؤملا رشبيل «باتكلا هدبع ىلع هللا لزنأو : يأ «#اًسَح

 لمع مهل بجوأف «مهناميإ لمك نيذلا «هبتكو «هلسربو
 «بجاو نم «ةحلاصلا لامعألا يهو «تاحلاصلا

 .ةعباتملاو صالخالا تعمج يتلا «بحتسمو

 ىلع هللا هبتر يذلا باوثلا وهو اس اَ ْمُهَل نأ
 ا «حلاصلا لمعلاو ناميإلا

 «تعمس نذأ الو «تأر نيعال ام اهيف يتلا «ةنجلا لوخدو

 ال هنأ ىلع ةلالد نسحلاب هفصو يفو .رشب بلق ىلع رطخ الو

 ءيش هيف دجو ول ذإ ءهوجولا نم هجوب صغنم الو ءهيف ردكم
 . اًمات هنسح نكي مل «كلذ نم

 لوزي ال اَدَبَأ هذ يكلم نسحلا رجألا اذهف كلذ عمو

 يفو «ديازتم تقو لك يف مهميعن لب «هنع نولوزي الو ءمهنع

 وهو .هب رشبملل ةيجوملا لامعألا ركذ يضتقي ام ريشبتلا ركذ

 امل لصوم «حلاص لمع لك ىلع لمتشا دق نآرقلا اذه نأ

 . حاورألا هب حرفتو «سوفنلا هب رشبتست

 دوهيلا نم 4او هلل دا لاق تبا ردوا
 «ةعينشلا ةلاقملا هذه اولاق نيذلا نيكرشملاو «ىراصنلاو

 ملع الو .مهنم ملع ال «نيقي [الآو ملع نع اهولوقي مل مهنإف

 ًامو نظلا الإ نوعبتي نإ لب «مهوعبتاو مهودلق نيذلا مهئابآ نم

 . سفنألا ىوهت
 اهتعانش تمظع :يأ ههو نب ج هم تربك 8

 ذاختالاب ءهفصو نم مظعأ ةعانش يأو ءاهتبوقع تدتشاو

 صئاصخ يف هل ريغ ةكراشمو ءهّصقن يضتقي يذلا "دلولل

 !؟هيلع َبذكلاو «ةيهلالاو «ةيبوبرلا

 AY : ناتيآلا ‹فهكلا ةروس ريسفت -۸ °

 رو

 : انه لاق اذهلو «ابْزك لأ لع ئَرتْنأ نم ٌُرَلْظَأ نمم

 قدصلا نم هيف ام اًضحم اًبذك :يأ 4ك لإ تولوق نإإل
 نم لاقتنالاو جيردتلاب لوقلا اذه لطبأ فيك لمأتو «ءيش

 الو ولع نم -هب مل ای هنأ :اًلوأ ربخأف «هنم لطبأ ىلإ ءيش

 «هنالطبز هعنم يف كش ال «ملع الب هللا ىلع لوقلاو 4 هبال

 حر ةملڪ ترک : لاقف عينش حيبق لوق هنآ « اناث ربخأ مث

 e وهو «حبقلا نم هتبترم اًنلاث ركذ مث #ّةههّروفأ نم
 . قدصلل يفانملا

 يف اًيعاس «قلخلا ةياده ىلع اًصيرح ءاي يبنلا ناك املو

 «نيدتهملا ةيادهب رسيو حرفي ايب ناكف «يعسلا مظعأ كلذ

 يب هنم ةقفش «نيلاضلا نيبذكملا ىلع فسأيو نزحيو

 فسألاب هسفن لغشي ال نأ هللا هدشرأ «مهب ةمحرو «مهيلع

 ةيالا يف لاق امك «نآرقلا اذهب نونمؤي ال نيذلا ءالؤه ىلع

 .ىرخألا

 كفن بهذ الف# :لاقو «َنيِمْؤُم اوكي الأ سس حب كعلم

 ايتن“ يأ (َكَسْنَن محب كمل : : لاق انهو ترس مَع
 هللا ىلع بجو دق كرجأ نأ كلذو «مهيلع اًمسأو اًّمغ

 ال مهنأ ملع هنكلو .مهادهل اًريخ مهيف هللا ملع ول ءالؤهو

 كلاغشإف ءاودتهي ملف ءمهلذخ كلذلف ءرانلل الإ نوحلصي

 ةيآلا هذه يفو .كل ةدئاف هيف سيل «مهيلع اًمسأو اًمغ كسفن

 .ةربع اهوحنو

 يعسلاو «غيلبتلا هيلع ءهللا ىلإ قلخلا ءاعدب رومأملا نإف

 ةياوغلاو لالضلا قرط دسو «ةيادهلا ىلإ لصوي ببس لكب
 اَهبَق اودتها نإف «كلذ يف هللا ىلع لكوتلا عم «هنكمي ام ةياغب

 فعضُم كلذ نإف .فسأي الو نزحي الف الإو ءْتَمْعْيَو

 «هلعف ىلع يضمي لب «ةدئاف هيف هل سيل «ىوقلل مداه « سفنلل

 نع جراخ وهف «كلذ ادع امو «هيلإ هجوتو هب فلك يذلا
 . هتردق

 كتل : هل هللا لوقي ييي يبنلا ناك اذإو

 « أَو ىبفت الإ كَما ل نإ بر :لوقي مالسلا هيلع ىسومو
 :ىلاعت لاق «ىرحأو ىلوأ باب نم «مهادع نمف ءةيآلا

 .4 رطِيَصُمِي مهل تسل ه ُدَكَلُم ت ام گدو
 نس أ ا اھ اَز ٍضرَأْلا َلَع اَم اَنَْمَج اإ (۸۷)

 ل «ىلاعت ربخي ارج اًدِيِعَص اَ ام َنوُلِعَجَل اَذإَو © مَع
 «براشمو «ةذيذل لكآم نم «ضرألا هجو ىلع ام عيمج

 رظانمو «رامثو «عورزو «راهنأو «راجشأو «ةبيط ("”نكاسمو

 4 تريل نم ید ل کت

 .سبالم :ب يف (؟) .دلولا :أ يفو ءب يف اذك )١(



 رشع سماخلا ءزجلا

 ءةحيلم روصو «ةيجش تاوصأو «ةقينأ ضايرو «ةجيهب

 ةنيز هللا هلعج عيمجلا ءاهوحنو لبإو ليخو ءةضفو بهذو

 . اًرابتخاو ةنتف «رادلا هذهل

 عمو «هبوصأو هصلخأ :يأ المع نح مْ روبل

 «ةلحمضم ةيناف «تاروكذملا هذه عيمج هللا لعجيس كلذ

 تبهذ دق اًررج اًديعص ضرألا دوعتسو «ةيضقنم ةلئازو

 ءاهميعن لازو ءاهراثآ تسردناو ءاهراهنأ تعطقناو ءاهتاذل

 انرذحو «نيع أر اهنأك انل هللا اهالج دق ءايئدلا ةقيقح هذه

 .اهميقم دعسيو ءاهميعن مودي راد يف انبغرو ءاهب رارتغالا نم

 ىلإ رظن نم اهتنيزو ايندلا فرخزب رتغاف .انب ةمحر كلذ لك
 «مئاهبلا ةبحص ايندلا اوبحصف ءاهنطاب نود ءايندلا رهاظ

 الو «مهبر قح يف نورظني ال «مئاوسلا ّنمَت اهب اوعتمتو

 هجو يأ نم «تاوهشلا لوانت مهمه لب «هتفرعمل نومتهي
 مهدحأ رضح اذإ ءالؤهف «تقفتا ةلاح يأ ىلعو «تلصح

 فادي تمدق امل ال ءهتاذل تاوفو «هتاذ بارخل قلق «توملا

 .تائيسلاو طيرفتلا نم

 «هنمو اهنم دوصقملا ملعو ءايندلا نطاب ىلإ رظن نم امأو

 ةصرفلا زهتناو ءهل قلخ ام ىلع هب نيعتسي ام ءاهنم لوانت هنإف
 يي لا ا ل

 ذيفنتو «هبر ةفرعم يف هدهج لذبف «ةماقإ لزنم ال رفس ةّفش ةَ

 وهو ادع لزا نسيانه «لسلا ناسا رار

 نطاب ىلإ رظنف «ميركتو رورسو «ميعنو ةمارك لكب هنم قيق

 نيح «هترخآل لمعو ءاهرهاظ ىلإ رتغملا رظن نيح 7
 قرفلا دعبأ امو «نيقيرفلا نيب ام ناتشف «هايندل لاطبلا لمع

 ! !نيتفئاطلا نيب

 نما ري يل د امل 1

 فكل ر يا ع كيرف ٠ اك أ 3 یک

 ارث ن نست رطل ذأ لق نكس 236 2 كو
 ا ی . يهنلاو «يفنلا ىنعمب ماهفتسالا اذهو

 ةعيدبو «هللا تايآ ىلع ٌةبيرغ ءمهل ىرج امو فهكلا باحصأ

 ىلاعت هلل لب ءاهل سناجم الو ءاهل ريظن ال هنأو ءهتمكح يف
 e يرحل ةودسملا كايألا

 نم هدابع يري هللا لزي ملف ءاهنم مظعأو «فهكلا باحصأ

 «لطابلا نم قحلا هب نيبتي ام «مهسفنأ يفو قافآلا يف تايآلا

 نوكت نأ نع يفنلا اذهب دارملا سيلو «لالضلا نم ىدهلاو
 ا نهرب الا نم فعلا تاحعا هد
 اهعم فوقولاف ءاَّدج ريثك اهسنج نأ .دارملا امنإو .ةبيجعلا

 2 ا
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 ملعلا يف صقن «بارختسالاو بجعلا ماقم يف ءاهدحو

 اعد يتلا «هللا تايآ عيمجب ركفتلا نمؤملا ةفيظو لب «لقعلاو

 ملعلا قيرطو «ناميالا حاتفم اهنإف ءاهيف ركفتلا ىلإ دابعلا هللا
 ؛لبجلا يف راغلا وه يذلا فهكلا ىلإ مهفاضأو .ناقيالاو

 مهؤامسأ هيف تمقر دق يذلا باتكلا :يأ «ميقرلاو

 . اًليوط اًرهد هل مهتمزالمل «مهتصقو
 ىوأ إل :لاقف كلذ دعب اهلصفو ءةلمجم مهتصق ركذ مث

 نصحتلا كلذب نوديري بكل ىلإ «بابشلا : يأ 4دي
 . مهل مهموق ةنتف نم زرحتلاو

 نم انظفحتو اهب انتبثت : يأ همن َكندَل نم اناء ابر اولاقف#

 لك انل رسي : يأ 4اَّدََسَر ارم َنِم اتل هو ريخلل انقفوتو رشلا
 ءانايندو اننيد رمأ انل حلصأو ءذشرلا ىلإ لصوم ببس

 نكمي لحم ىلإ «ةنتفلا نم رارفلاو يعسلا نيب اوعمجف
 ؛مهرومأ َريسيت هلل مهلاؤسو مهعرضت نيبو ؛هيف ءافختسالا

 . قلخلا ىلعو .مهسفنأ ىلع مهلاكتا مّدعو

 يف نكي مل ام مهل ضيقو «مهءاعد هللا باجتسا كلذلف

 مهانمنأ : يأ 4ٍقْهَكْلا ىف هناء جلع ارض :لاق مهباسح

 ضرألاو توم



 17-18 :تايآلا .فهكلا ةروس ريسفت -۸ ه8 رشع سماخلا ءزجلا

 امل ابذ لآ ىلع كرف ِنَمِم مطا ْنَمَه نب نطلس مھم مونلا يفو «نينس عستو ةنس ةئامثالث يهو «اَدَدَع ينس
 مهل ظفحو «فوخلاو بارطضالا نم مهبولقل ظفح روكذملا

 . ةنيب ةيآ نوكيلو مهموق نم
 اَمِل صَل نيرا نأ ولعل مهمون نم :يأ هتتم مث
 لاق امك «مهتدم رادقمل ىصحأ مهيأ ملعنل : يأ 08 رش

 للا يقو تالا 0 او و كراكو ىلاحن
 «ىلاعت هللا ةردق لامكل ةفرعمو «باسحلل طبض مهثبل رادقمب

 لصحي مل «مهمون ىلع اورمتسا ولف .هتمحرو «هتمکحو
 مص نم كلف نمد يش ىلع عالطالا

 انماء يت مّ لاب مما َكلَع ضقت غا )۱٤۱۳(

 بر اولاقف اوما ول رهو لع اَنَظطَيَرَو ه ىَدُه رهندو مور

 4ا اإ ال دَقَل الإ ینوُد نم وعدن نأ ٍضْيدْلاَو توسل بر
 قحلاب هيبن ىلع اهصقي هللا نأو «مهتصق ليصفت يف عورش اذه
 .هوجولا نم هجوب ةهبش الو كش هيف ام يذلا ءقدصلاو

 لدي «ةلقلا عومج نم اذهو «ْرِهَيَرب اوما هيَ ملل
 كيرش ال هدحو هللاب أوما «ةرشعلا نود مهنأ ىلع كلذ

 .ىده مهدازف «مهناميإ مهل هللا ركشف ءمهموق نود نم «هل

 .ىدهلا نم هللا مهداز ناميالا ىلإ مهئادتها لصأ ببسب :يأ

 :ىلاعت لاق امك «حلاصلا لمعلاو «عفانلا ملعلا وه يذلا
 .4ئَدُه أودَْمَأ تيرا هلأ دزو

 انلعجو «مهانتبو مهانرّبص :يأ * ٌرِهِيولُق لع اَنَظَبَرَو
 ىلاعت هفطل نم اذهو «ةجعزملا ةلاحلا كلت يف ةنئمطم مهبولق

 «تابثلاو ربصلاو «ىدهلاو ناميالل مهققو نأ ءهّريو مهب
 . ةنينأمطلاو

 انقلخ يذلا : يأ «ٍضِرَأْلاَو ٍتومَسلَ بر ار ْاوُلاَمَم أوماق ْذِإ©

 درفتملا ؛ضرألاو تاومسلا قلاخ وه ءانابرو انربدو ءانقزرو
 «مانصألاو ناثوألا كلت ال ءةميظعلا تاقولخملا هذه قلخب

 اتوم الو ءاّرض الو اًعفن كلمت الو «قزرت الو قلخت ال يتلا
 ديحوت ىلع «ةيبوبرلا ديحوتب اولدتساف ءاروشن الو ةايح الو
 :اولاق اذهلو «ةيهلإلا

 قله تاقولخملا رئاس نم : يأ لإ هنود نب اوعي نإ
 برلا هنأ انملع ام دعب ءةهلآ هعم انوعد نإ :ئأ هكاَذِإ انف

 : يأ «اًطَطَسإ# هل الإ ةدابعلا يغبنت الو زوجت ال يذلا ء.هلالا

 اوعمجف «باوصلا نع ةديعب اًقيرطو «قحلا نع اًميظع اليم
 «كلذ مازتلاو «ةيهلالا ديحوتو «ةيبوبرلا ديحوتب رارقالا نيب
 لامك ىلع ليلد اذهو «لطاب هاوس امو «قحلا هنأ نايبو

 0 ا ةدايزو «مهبرب مهتفرعم

 )١( فيحصت وهو «ىوقتلاو : ب يف . واي لول ههل هنود نم نم اودا اَْمْرَه تلوم )1١(

 ىلإ ''"اوتفتلا ءىدهلا و ناميالا نم مهيلع هب هللا َّنم ام اوركذ
 «مهوتقمف هللا نود نم ةهلآلا ذاختا نم «مهموق هيلع ناك ام

 لهجلا ةياغ يف مه لب «مهرمأ نم نيقي ىلع اوسيل مهنأ اونيبو
 :يأ 4ِنَب نطلُس هيلع وأي لولا :اولاقف لالضلاو
 نوعيطتسي الو «لطابلا نم هيلع مه ام ىلع «ناهربو ةجحب
 بذكو «هللا ىلع مهنم ءارتفا كلذ امنإو كلذ ىلإ اليبس

 ئرتفأ نمم ظا نمم : لاق اذهلو «ملظلا مظعأ اذهو ءهيلع

 . كابزك هلآ لڪ

 ٍفْيَكْلا ىلإ أوو هلآ الإ ودمي امو و مشورا ذإو# (15)

 لاق : أ كاَكَقْرَم رم نم کل نو مهتَمْحَت نم کیر کل رشي

 مكماسجأ يف مكموق لازتعا مكل لصح ذإ ‹«ضعبل مهضعب

 بابسألاب ببستلاو «مهرش نم ءاجنلا الإ قبي ملف مكنايدأو
 نيب ''”مهئاقب الو مهلاتق ىلإ مهل ليبس ال هنأل «كلذل ةيضفملا

 . مهنيد ريغ ىلع مهو «مهرهظأ
 رشي هيف اوفتخاو هيلإ اومضنا :يأ ؛ٍِتْهَكلآ ىلإ اند

 نل نم ا ار : مهلوقب هوعد مهنأ ربخأ «مدقت اميفو

 مهلوح نم يّربتلا نيب اوعمجف كاَدَّسَر اَرَمأ نم اَنَل و ٌدََي
 «كلذب هئاعدو ءمهرمأ حالص يف هللا ىلإ ءاجتلالاو .مهتوقو
 نم مهل رشن هللا نأ مرج ال كلذ لعفيس هنأ هللاب ةقثلا نيبو

 «مهنادبأو مهنايدأ ظفحف ءاّمفرم مهرمأ نم مهل أيهو « هتمحر

 ام «نسحلا ءانثلا نم مهل رشنو «هقلخ ىلع هتايآ نم مهلعجو

 يذلا لحملا ىتح «ببس لك مهل رسيو «مهب هتمحر نم وه
 :لاق اذهلو ءةنايصلا نم نكمي ام ةياغ ىلع ناك «هيف اومان

 تاد ْمِهْفَمَك نع رور تعلط ادا َسْمَّشأ یو ۷)
 ني كلذ هني َووَجَه يف مهو ٍلاَمَيِلآ ك تاد مصرف تیر اڏو نيمي

 لَو م جي نلف لِلضُي نسو دملا وه هنا دبي نم ا ي تنياع ٠

 8 دو يو ر
 تاو نيمي ت و دوقر مهو اا مسو 0 ا

 تيلو مك تطأ ول ٌديِصولِب ويعو طب مهمو لالا
 «سمشلا نم هللا مهظفح : يأ ابر مُني َتنِْمَلَو ااف مهم
 دنعو ءاتيمي هنع ليمت ءسمشلا تعلط اذإ اًراغ مهل رسيف

 . اهب مهنادبأ دسفتف اهرح مهلاني الف ءالامش هنع ليمت اهبورغ

 «عسّتم ِناكم :يأ فهكلا نم :يأ 4ني ْوَوْجَم ىف مهول
 يذأتلاو ءمخولا مهنع لوزيو «ميسنلاو ءاوهلا مهقرطيل كلذو

 تايآ نم كلذو «ثكملا لوط عم اًصوصخ «قيضلا ناكملاب

 مهؤاقب الو : نيتخسنلا يف (؟)



 رشع سماخلا ءزحلا

 «مهتيادهو مهئاعد ةباجإو «مهب هتمحرو هتردق ىلع ةلادلا هللا

 «ٍرَيهمْلا وهف هلأ دهب نَم# :لاق اذهلو ءرومألا هذه يف ىتح
 دشرملا يداهلا وهف «هللا نم الإ ةيادهلا لين ىلإ ليبس ال : يأ

 .نيرادلا حلاصمل

 نم دعو O ذل ع ب عل
 ريخلا ىلإ هدشري الو «هحالص هيف ام ىلع «هربديو هالوتي

 :همكحل ار الو ؛لالضلاب هيلع ك دق للا نآل «عالفلاو

 رظانلا اهيآ وهيا + يا ر اطاق وو
 و ا ا نأاك] مهيلإ

 ءدسفت الثل «ةحتفنم مهنيعأ نأل كلذو :نورسفملا لاق

BE 0وكر  

 هظفح نم اًضيأ اذهو لالا َتاَدو ِنيميْلا َتاَد مهمو
 ا ماسجألا لكأ اهتعيبط نم ضرألا نأل «مهنادبأل

 ءمهبونج ىلع مهل نأ هللا ردق نم ناكف ءاهب

 E ل

 ىلاعت هنكلو «بيلقت ريغ نم «ضرألا نم مهظفح ىلع
 بابسألا طبريو «نوكلا يف هتنس يرجت نأ دارأ ءميكح

 . اهتاببسمب

 عم ناك يذلا بلكلا : يأ 4 ديس هيو طرب مهبول
 «هتسارح تقو مونلا نم مهباصأ ام هباصأ «فهكلا باحصأ

 :يأ ءديصولاب هيعارذ اًطساب ناكف

 هنأ ربخأف «نييمدآلا نم مهظفح امأو .ضرألا نم مهظفح

 مهيلع علطا ولف .مهيلع هللا هرشن يذلا « بعرلاب مهامح

 بجوأ يذلا اذهو ءاّرارف مهنم ىلوو ءاّبعر هبلق ًالتمال «دحأ

 عم ءدحأ مهيلع رثعي مل مهو «ةليوطلا ةدملا هذه لك اوقبي نأ

 امل مهنأ «مهبرق ىلع ليلدلاو .اًدج ةنيدملا نم مهبرق
 ءةنيدملا نم اًماعط مهل يرتشي «مهدحأ اولسرأ ءاوظقيتسا

 . اهنم مهبرق ةدش ىلع كلذ لدف «هراظتنا يف اوقبو

 اذه «هئانف وأ «بابلا

 بتم نياق لا مهيب ولالا رهت َكِلَدَكَول )٠١015(
 رسي امي رع م كر لك زب ی ا يب اك ا مکس

 66 وع رر

 کر يأ رطل َةَئبرَمْلا لإ ذه قروب مک مبا

 کک ب رمش الو فَْطْلَتَل او ةَ قرب مكا اماَعَط

 م نکو هم يف کک وأ ومجرب کی اورھظب نإ مینا

 E كلَدَڪو ات لوقي ادب اإ
 ةقيقحلا ىلع فوقولل اوثحابتيل : يأ مَن ب اول ءان 8 ليوطلا

 . مهثبل ةدم نم

 ارب ج کیچ ع یک ا عير ع رو سس ہر

 وب سب وأ انوي اي ألات متي مڪ مني ياق ل6»

 يف هابتشا مهدنع عقو مهنأكو «لئاقلا نظ ىلع ينبم اذهو

 ه ادحأ

 ۲۹14 :ناتيآلا ‹فهكلا ةروس ريسفت -۸

 °4 رش رس ⁄ نيكل

 اوا الل وواو
 ريا لو ا رک رشت س
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0 
 ت
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 | وج فْمُهَولاَمْلََ اد مصرف تبر غاذإ و نوما

 فرو ردهملا وهف ناد نق فا ت

 انام مُهمَسَْتَو © اد شالو ل دبن
 ص ں2 رص رع
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 انيل RE ارال
 ا

 انش كا دع

 او عبا رشي اًمِيَوَلعََ 5ک رولا وب صعب وأ امون
 26 حد £ ربات

 درا اهمارظنملف ةَ دملا اونه ہک قروي مڪر حا
£ 

 َنرِصْْماَلَو فط و ةن قوب ماي امام

 راس در لدرس قاتم تح
 © ااو ننک حلم ف مڪو ڈی يوا
 ملعلا اودرف . تنك امي ُرَدْعَأ مكبر ولاَ اذهلف «مهتدم لوط

 اعت هللا لعلو . اليصفتو ةلمج «ءيش لكب هملع طيحملا ىلإ
 اولءاستيل مهثعب هنأل «مهثبل ةدم ىلع مهعلطأ - كلذ دعب -

 راصو «مهدنع ام غلبمب اوملكتو ءاولءاست مهنأ ربخأو «مهنيب

 انملع ءاّئيقي مهربخأ دق نوكي نأ دب الف .هابتشالا مهرمأ رخآ

 نمو .اثبع كلذ لعفي ال هنأو «مهثعب يف هتمكح نم كلذ

 ءاهملع بولطملا رومألا يف ةقيقحلا ملع بلط نمب هتمحر
 اميف ركذ امبو «كلذ هل حضوي هللا نإف ءهنكمأ ام كلذل ىعسو

 يح هلل دعو تأ ومعي ملص اتراعآ َكَِدَكَر» : هلوق نم هدعب

 مل «مهلاحب ملعلا لصح هنأ الولف .#هيف بر ال َةَهاَلَ نو

 ىرجو «مهنیب اولءاست امل مهنإ مث ءركذ ام ىلع اًليلد اونوكي
 مهاردلاب :يأ .مهقروب مهدحأ اولسرأ هب هللا ربخأ ام مهنم

 يتلا ةنيدملا نم «هنولكأي اًماعط مهل يرتشيل «مهعم تناك يتلا

 هبيطأ :يأ «هاكزأ ماعطلا نم ريختي نأ هورمأو ءاهنم اوجرخ

 يف يفتخي نأو «هبايإو ءهئارشو هباهذ يف فلطتي نأو ءهذلأو

 .هنأك : نيتخسنلا يف )١(



 رشع سماخلا ءزحلا

 اوركذو .اًدحأ مهب نرعشي الو «هناوخإ لاح يفخيو «كلذ

 مهنأ «مهيلع مهروهظو «مهيلع مهريغ عالطا نم روذحملا

 «ةلتق عنشأ مهنولتقيف «ةراجحلاب مجرلا امإ «نيرمأ نيب
 ‹«مهنيد نع مهونتفي نأ امإو «مهنيد ىلعو مهيلع مهقنحل

 لب ءاّدبأ نوحلفي ال ءلاحلا هذه يفو .مهتلم يف مهودريو

 ناتاه تلد دقو ءمهارخأو مهايندو مهنيد يف نورسخي

 :دئاوف ةدع ىلع .ناتيالا

 هللا نوكل هيف ةثحابملا ىلعو «ملعلا ىلع ثحلا :اهنم

 . كلذ لجأل مهثعب

 ءهملاع ىلإ هدري نأ «ملعلا هيلع هبتشا نميف بدألا : اهنمو

 .هدح دنع فقي نأو

 يف ةكرشلا ةحصو «ءارشلاو عيبلا يف ةلاكولا ةحص :اهنمو

 . كلذ

 مل اذإ «ةذيذللا معاطملاو «تابيطلا لكأ زاوج :اهنمو

 دز يأ رطل :هلوقل هنع يهنملا فارسإلا دح ىلإ جرخت
 ال ناسنإلا ناك اذإ اًصوصخو .ك«ُهْنَم ٍقْرِرب مكاف اًماَعَط

 نيلئاقلا «نيرسفملا نم ريثك ةدمع اذه لعلو .كلذ الإ همئالي

 يتلا ةمعطألا ىكزأب هورمأ مهنوكل كولم دالوأ ءالؤه نأب

 . اهلوانتب رابكلا ءاينغألا ةداع ترج

 نع دعبلاو «ءافختسالاو ءزرحتلا ىلع ثحلا :اهنمو

 ىلع كلذ يف نامتكلا لامعتساو «نيدلا يف نتفلا عقاوم

 .نيدلا يف هناوخإ ىلعو ناسنإلا

 لك نم مهرارفو:«نيدلا يف ةيتفلا ءالؤه ةبغر ةدش : اهنمو

 . هللا يف مهناطوأ مهكرتو «مهنيد يف «ةنتف

 «دسافملاو راضملا نم ءرشلا هيلع لمتشا ام ركذ :اهنمو

 aS هكرتو .هضغبل ةيعادلا

 . ادصا اإ وحل ت نلو# : مهلوقل نيرخأتملاو ‹ نيمدقتملا

 نو یس هلآ دعو لأ اوكي مع اعا كلو )١١(

 مِتَلَع أونبأ اوُلاَقَ م e وعرب ذِإ ايف بم ال ةَ

 تاق انقل اون لق ولا قت 1 لب 1

 لهأ لاح ىلع سانلا علطأ هنأ ىلاعت هللا ربخي اَدِجَسَت

 اوثعبو ءاوظقيتسا امدعب - ملعأ هللاو - كلذو «فهكلا

 ءءافخالاو ءافختسالاب هورمأو ءاّماعط مهل يرتشي مهدحأ

 نأ :وهو «مهل رجأ ةدايزو «سانلل حالص هيف ءاّرمأ هللا دارأف

 نأ ىلع ؛نايعلاب ةدهاشملا هللا تايآ نم ةيآ مهنم اوأر سانلا

 اوناك امدعب لا 4 كسلا حما

 فان نمو «ءازجلاو دعولل تبثم نمف «مهرمأ مهنيب نوعزانتي

 ةجحو «نينمؤملل نيقيو ةريصب ا ‹مهتصق لعجف «كلذل

 ۲۲۰۲۱ :ناتيآلا .فهكلا ةروس ريسفت امل ا هو

 .ةيضقلا هذه رجأ مهل راصو «نيدحاجلا ىلع

 وا نيدلا ع وح عردق رو ءمهرمأ هللا رهشو
 . مهلآمو مهلاحب ملعأ هللا 4َنيْنب مهل أوْ اولاً و مهيلع

 :رمألا مهل نيذلا مهو - مهرمأ ىلع بلغ نم لاقو

 هب ركذتنو ءهيف ىلاعت هللا دبعن :يأ كاَدِجَسَت مهم بدخل

 اهنع ىهن «ةروظحم ةلاحلا هذهو .مهل ىرج امو «مهلاوحأ
 ءاهمذ مدع ىلع انه اهركذ لدي الو ءاهيلعاف مذو يي يبنلا

 نأو «مهيلع ءانثلاو فهكلا لهأ ميظعت نأش يف قايسلا نإف

 اًدجسم مهيلع اونبا :اولاق نأ ىلإ لاحلا مهب تلصو ءالؤه

 نم مهرذحو «مهموق نم ديدشلا فهكلا لهأ فوخ دعب

 . ىرت ام ىلإ لاحلا تلصوف «مهيلع عالطالا

 «نتفلا نم هنيدب يف نم نأ ىلع ليلد «ةصقلا هذه يفو
 نمو «هللا هافاع ةيفاعلا ىلع صرح نم نأو .اهنم هللا هملس

 لذلا لمحت نمو .هريغل ةياده هلعجو ءهللا هاوآ هللا ىلإ ىوأ

 ّرعلا «هتبقاعو هرمأ رخآ ناك «هتاضرم ءاغتباو هليبس يف

 . 4 رار رح هلأ َدنِع امو بستحي ال ثيح نم «ميظعلا
 ريعورر و وو r > اک و سرع

 هس توق هيَ ةت نولوفيس# (10)
 ل مهلك مُهنماَتَو دعس تولوفيو بيلا ام مک موا
 لو یش ہر دلا مي راکش کک لی ل ملات موتی م

 لهأ فالتخا نع ىلاعت ربخي ؛اَدَحَل َمُهْنَم مهيف َتْفَتْنَش

 مهمجر نع اًرداص افالتخا «فهكلا باحصأ ةدع يف باتكلا

 ةثالث ىلع مهيف مهنأو «نوملعي ال امب مهلّوَقتو «بيغلاب
 :لاوقأ

 :لوقي نم مهنمو .مهبلك مهعبار «ةثالث :لوقي نم مهنم

 ءامهدعب هللا ركذ «نالوقلا ناذهو .مهبلك مهسداس «ةسمخ

 . امهنالطب ىلع لدف «بيغلاب مهنم مجر اذه نأ

 هللاو - اذهو ء«مهبلك مهنماثو ءةعبس :لوقي نم مهنمو

 لدف «هلطبي ملو «نيلوألا لطبأ هللا نأل «باوصلا - ملعأ ٠

 الو ءهتحت ةدئاف ال يذلا فالتخالا نم اذهو .هتحص ىلع

 «ةيويند الو «ءةينيد «سانلل ةحلصم مهددع ةفرعمب لصحي

 اا
 ارباصأ نيذلا مهو ی اَلِ ْمُهَمَلَعي ان مهتدعب لع يَ

 جاحتو لداجت :يأ «راَمُك الق مهتباصإ ا

 نوكيو «نيقيلاو ملعلا ىلع اًيئبم : يأ رهط هم الإ فل

 مجرلاو لهجلا ىلع ةينبملا ةارامملا امأو «ةدئاف هيف اًضيأ

 ءاّدناعم مصخلا نوكي نأ امإ .اهي اهيف ةدئاف ال يتلا وأ «بيغلاب

 ةينيد ةدئاف لصحت الو ءاهيف ةيمهأ ال ةلأسملا نوكت وأ

 ةرثك يف نإف «كلذ وحنو فهكلا باحصأ ددعك ءاهتفرعمب



 رشع سماخلا ءزحلا

 اًريثأتو ءنامزلل اًعييضت «ةلسلستملا ثوحبلاو اهيف تاشقانملا

 .ةدئاف ريغب بولقلا ةدوم يف

 مُهْنَمل فهكلا لهآ نأش يف :يأ 4 مهيف تفس الو
 مهيف مهمالك ىنبم نأل كلذو «1د-آ» باتكلا لهأ نم :يأ

 اهيفف ءائيش قحلا نم ينغي ال يذلا نظلاو بيغلاب مجرلا ىلع
 هروصقل امإ «ىوتفلل حلصي ال نم ءاتفتسا نم عنملا ىلع ليلد
 سيلو «هب ملكت امب يلابي ال هنوكل وأ «هيف ىتفتسملا رمألا يف
 هيهنف «سنجلا اذه ءاتفتسا نع يهن اذإو .هزجحي عرو هدنع

 . ىرحأو ىلوأ باب نم «ىوتفلا نع وه
 اًيهنم نوكي دق «صخشلا نأ ىلع ليلد ءاّضيأ ةيآلا ىفو

 .هل لهأ وه اميف ىتفتسيف درخأ نوكا ی ىف ا قع

 ىهن امنإ ءاّقلطم مهئاتفتسا نع هني مل هللا نأل ءهريغ فالخب

 .اههبشأ امو .فهكلا باحصأ ةصق يف مهئاتفتسا نع

(E)نأ لإ ه اَدَع لد الص يل ءال لوق الو#  

 بال قر نيد نأ ورع لف ا 5 كبَر رکذاو هَ ءا

 اوتر ىص اخ ترا ناك وک ىلا 1314 5ع

 لوقي نأ هللا ىهنف «نيفلكملل ماع باطخلا نإف الب لوسرلل
 هنرقي نأ نود نم كلذ لع نإ ةلبقتسملا رومألا يف دبعلا

 ىلع مالكلا وهو «روذحملا نم هيف امل كلذو .هللا ةئيشمب

 نوكي لهو ؟ال مأ هلعفي له «يردي ال يذلا لبقتسملا بيغلا

 .؟ال مأ
 روذحم كلذو ءالالقتسا دبعلا ةئيشم ىلإ لعفلا در هيفو

 نر ها تم نأ لإ َنوُمَلَمَت امر هلل اهلك ةئيشملا نأل «روظحم

 «هليهستو رمألا ريسيت نم «هللا ةئيشم ركذ يف املو تيكا

 ناك املو ؛هبرل دبعلا نم ةناعتسالاو «هيف ةكربلا لوصحو

 نأ هللا هرمأ «ةئيشملا ركذ كرتيف ''”وهسي نأ دب ال ءاًرشب دبعلا

 عفدنيو بولطملا لصحيل «ركذ اذإ كلذ دعب ينئتسي
 .روذحملا

 رمألا تي اذ كبَر رُكَذأَو9 :هلوق مومع نم ذخؤيو
 .هنع اهس ام دبعلا ركذيو «هليزي هنإف «نايسنلا دنع هللا ركذب

 الو «هبر ركذي نأ .هللا ركذل يسانلا يهاسلا رمؤي كلذكو

 هقيفوت يف هللا ىلإ اًرقتفم مم دبعلا ناك املو .نيلفاغلا نم ننوكي

 نأ هللا هرمأ «هلاعفأو هلاوقأ يف ءأطخلا ع «ةباصإلل

 نأ هرمأف ادر اده نم قال یر نده نأ ج يسع :لوقي

 ةلصوملا قرطلا برقأل هيدهي نأ هب قثي دو ءهوجريو هللا وعدي

 ءهدهج لذبي مث ءهلاح هذه ا :كشرلا “ىلإ

 نأو «كلذل قفوي نأ ءدشرلاو ىدهلا بلط يف هعسو غرفتسيو
 . هرومأ عيمج يف هددسي نأو «هبر نم ةنوعملا هيتأت

CER ۸- ۲۳-۲٣ :تايآلا ‹فهکلا ةروس ريسفت 

 .J E 2 ع
a همسؤلا جرس ج 

 ناو ىح وادع و كوم میان راع عا كلدو
 ہر رر دع و ر وع و2 عام سس >

 اولافق مهرها ينيب توعرساب ذإاهيف برا َه َةَعاَسلأ

 وا د م 2 وع

 ص اوب يزل نهي مهب ملَعأ مهجر ايسبِمولعأونبأ

 ةى نوُلوُقِيَس () اً میک كدت رن
 مو ووا و و E ENS ا

 امر مهلك جم داس ةَ

 وک وور ءا ۶ وام ساس حرص

 اي لف مپ يلڪ ای
 اروبا يفر امال لیکل مایا م مدعي

eم 00 2 لا ا 5  

e,ٍءْىَأَسل نكون الو € ادحأ  
rَقيَررْكْذَاَو ها ءان ال 9€ ادع تلد ُلعاَ فِ سود او ھا مص ص ص  
ETا یر  

 کک

 ضروس ُب ع بامر
 كرشالو لوني نود د نيرْهْلاَم دیتی

 باتڪ نم کلیو امتار ل ادحأ ءييكخ يف

 © احتل ون د نفد ناو هيام ل كلي

 هے ر اعا دادو نست تدق

 اودادزاو تنس َوَتأِم ت َمِهْفُمَك ِك اتوا )۲ ۲)

 ا ا اا ي ملأ هَل لق © امس امس

EKامل ؛اَدَحَل  

 - فهكلا لهأ نأش يف «باتكلا لهأ ءاتفتسا نع هللا هاهن

 ملاعلا ءةداهشلاو بيغلا ملاع هللا ناكو «كلذب مهملع مدعل

 ءهدحو هدنع كلذ ملع نأو «مهثبل ةدمب هربخأ - ءيش لكب

 امف ءهب صتخم اهبيغو «ضرألاو تاومسلا بيغ نم هنإف

 ال يذلا «نيقيلا قحلا وهف ءهلسر ةنسلأ ىلع اهنع هب ربخأ

 ال قلخلا نم اًدحأ نإف «هيلع هلسر علطي ال امو ءهيف كشي

 . هملعي

 4پ رص الآ تا

 هعمس لامك نم بجعت «ٌعيْسأَو هب ريب :هلوقو
 ربخأ امدعب «تارصبملاو تاعومسملاب امهتطاحإو «هرصبو

 ةماعلا ةيالولاب هدارفنا نع ربخأ مث . تامولعملاب هملع ةطاحإب

 يلولا «نوكلا عيمج ريبدت ىلوتي يذلا يلولا وهف «ةصاخلاو

 مهرسييو رونلا ىلإ لإ تاملظلا نم مهجرخي «نينمؤملا هدابعل

 ىهسي :أ یفو ءاب یف اذك(١)



 رشع سماخلا ءزجلا

 جنود ني مُهَل ام :لاق اذهلو «ىرسعلا مهبنجيو «ىرسيلل

 هفطلب «فهكلا باحصأ ىلوت يذلا وه :يأ لَو ني
 . قلخلا نم دحأ ىلإ مهلكي ملو «همركو

 ينوكلا مكحلا لمشي اذهو ُكاَدَحَأ هيِيْكَح يف كر اول
 «هقلخ يف مكاحلا هنإف «ينيدلا يعرشلا مكحلاو «يردقلا

 «هيهنو هرمأب مهيف مكاحلاو اًريبدتو اًقلخو ءاّردقو ءاضق
 .هياقعو هباوثو

 سيلف «ضرألاو تاومسلا بيغ هل ىلاعت هنأ ربخأ املو

 - هدابع اهب ربخي يتلا قيرطلا نم الإ «قيرط اهيلإ قولخمل
 ىلاعت رمأ - بويغلا نم ريثك ىلع لمتشا دق نآرقلا اذه ناكو

 : لاقف هيلع لابقالاب
 ییا آم لئاو» (0

 نك

 ليم ال كبَر باتڪ نم کل
 : يأ «عابتالا يه ةوالتلا اتام ود دت ناو ءهيلملكلا

 قيدصتو ءاهمهفو هيناعم ةفرعمب كيلإ هللا ىحوأ ام عبتا
 يذلا «ليلجلا باتكلا هنإف «هيهاونو هرماوأ لاثتماو «هرابخأ

 ءاهلدعو اهقدصل لدبت الو ريغت ال :يأ «هتاملكل لدبم ال

 دِ َكْيَو تملک َتَسكَو ةياغ لك قوف نسحلا نم اهغولبو

 تناك ولف .ليدبتلاو ريغتلا اهيلع لاحتسا اهمامتلف الدو
 ميظعت اذه يفو .هنم ءيش وأ «كلذ اهل ضرعل «ةصقان

 . هيلع لابقالا ىلع بيغرتلا ءهنمض يف «نآرقلل

 كبر نود نم دجت نل : يأ الم ونوم نم دعت نوا

 فدحو هنأ نيعت اذإف ءهب ذوعت اًداعم الو «هيلإ أجلت أجلم

 دوبعملا هولأملا وه نوكي نأ نيعت ءرومألا لك ىف أجلملا

 عيمج يف هيلإ رقتفملا «ءارضلاو ءارسلا يف «هيلإ بوغرملا
 اف عيمج يف لوؤمملا «لاوخألا

 317 ةو مهيد توعد نيا مم كت ريضآو# )۲۸(

 مْ اکو يدل ةزمحلا ةَ دِ
 د وور

 ا ههو و نودیرب

 هيبن ىلاعت رمأي ل مآ تاكو بو عبار نع مبل انْ نم
 ريس نأ واوا الا ترا تر کا

 َوفَدَعْلاِب مهب توعد بيلا نييينملا دالا نينمؤملا عم هسفن

 . هللا هجو كلذب نوديري هرخآو راهنلا لوأ :يأ *َيِتَمْلأَ

 ةبحصب رمألا اهيفف ءاهيف صالخالاو ةدابعلاب مهفصوف
 نإو مهتطلاخمو «مهتبحص ىلع سفنلا ةدهاجمو «رايخألا

 . ىصحي ال ام دئاوفلا نم مهتبحص يف نإف «ءارقف وناك

 عفرتو «كرصب مهزواجت ال :يأ 4مْهَنَع اتبع دَ الو
 . كرظن مهنع

 عطاق «عفان ريغ راض اذه نإف ايدل ويحل ةَ بِ
 ءايندلاب بلقلا قلعت بجوي كلذ نإف

oo ۸- ۲۷-۳١ :تايآلا «فهكلا ةروس ريسفت 

 يف ةبغرلا بلقلا نم لوزتو اهيف سجاوهلاو راكفألا ريصتف

 لفغيف «لقعلا رحستو «رظانلل قورت ايندلا ةنيز نإف «ةرخآلا
 هتقو عيضيف «تاوهشلاو تاذللا ىلع ليُقُيو هللا ركذ نع بلقلا

 ةيدمرسلا ةمادنلاو «ةيدبألا ةراسخلا رسخيف ءهٌرمأ طرفنيو

 هلا نع لفغ كاَنْؤَي نع ميلف اَنلَفْعَأ نم عِش الو : لاق اذهلو

 .هركذ نع هلفغأ نأب هبقاعف

 هسفن تهتشا ام ثيح «هاوهل اًعبت راص :يأ وه بتول
 دق وهف واو «هكاردإ ىف ىعسو «هلعف

 ا ا كوتا ال لا لاق يك ةا هةول دفعا
 . ةيآلا راع ىلع هَ ُهَلَسَأَو

 ةعئاض : يأ اطرد هايندو هنيد حلاصم :يأ رم تاكو

 ىلإ وعدت هتعاط نأل ءهتعاط نع هللا ىهن دق اذهف .ةلطعم

 ةيآلا تلدو .هب فصتم وه امل الإ وعدي ال هنألو «هب ءادتقالا

 ًالتما نم «سانلل اًمامإ نوكيو ءعاطي نأ يغبني يذلا نأ ىلع

 « هللا ركذب جهلف «هناسل ىلع كلذ ضافو « هللا ةبحمب هبلق

 ظفح ام كلذب ظفحف ءهاوه ىلع اهمدقف «هبر يضارم عبتاو
 سانلا اعدو .هلاعفأ تماقتساو ا تحلصو «هتقو نم

 ءاّمامإ لعجيو عبتي نأ «كلذب قيقحف . هيلع هب هللا ّنم ام ىلإ

 ء هللا ةعاط ىلع ربصلا وه «قيآلا هذه ىف روكذملا ربصلاو

 . مانقألا يفاي م همامتو «ربضلا عاونأ ىلغأ وع يذلا
 ءراهنلا يِفّرَط ةدابعلاو ءاعدلاو ركذلا بابحتسا ةيآلا يفو

 كلذ لد «هلعاف هللا حدم لعف لكو «هلعفب مهحدم هللا نأل

 a هاف خيي اذإو حب هللا نأ ىلع

 هاش نمو نوي قي نمف رکي نم نم ّقَحْلا قو (۳۱-۲۹)

 اتسم نإ ادا e َطاَحَأ ارت يللا ادعا اإ کف

 ه اَقَقَتْرُم َتَءَسَو بارلا تا لا ىوش لملاك امي اواي

 َنَسحَأ نم َرْعَل عي ال اإ تحصل وليَعو ْأنَماَ تيا نإ

 ْنِم ابف ولم رخل مَع ني یر ِنْدَع ُتّنَج مَ کھا © المع
 َلَع امف نکنم ٍقَّربَتْسِإَو دنس نم اصح ابا وسو هَ نم دواس

 :دمحم اي سانلل لق :يأ قرم تتسحو ناول م م كيارألا

 «لالضلا نم ىدهلا نيبت دق :يأ .مكبر نم قحلا اذه

 لهأ تافصو «ةداعسلا لهأ تافصو «يخلا نم دشرلاو

 ناب اذإف ءهلوسر ناسل ىلع هللا هنيب امب كلذو «ةواقشلا

 . ةهبش هيف قبي ملو « حضتاو

 كولس الإ قبي مل : يأ رْمكَيَ هَ نمو نيلم هس نمل
 هاطعأ دقو «هقيفوت مدعو ءدبعلا قيفوت بسحب «نيقيرطلا دحأ

 .رشلاو ريخلاو .رفكلاو ناميالا ىلع ردقي اهب ءةئيشم هللا

 ءةجحلا هيلع تماق دقف رفك نمو «باوصلل قفو دقف نمآ نمف



 رشع سماخلا ءزجلا

 نيذلا ىف هاد ل :ىلاعت لاق امك «ناميالا ىلع کھ

 نمو نيو آس سف :هلوق يف سيلو يلا َنِم دس نص
 ديعوو ديدهت كلذ امنإو .نيرمألا الك يف نذالا ربكم هَ 6

 لاتق كرت اهيف سيل امك «ماتلا نايبلا دعب رفكلا راتخا نمل

 ندع اَنإإ# :لاقف نيقيرفلا لام ىلاعت ركذ مث .نيرفاكلا

 *اَهفِداَرُس e طاَحَأ ارال نايصعلاو قوسفلاو رفكلاب *َنيِملِدَّطلل

 الو «قيرط الو ءذفنم مهل سيلف .اهب طيحملا اهروس :يأ
 . ةيماحلا رانلا مهالصت ءاهنم صلخم

 مهب لزن ام ءىفطيل «بارشلا اوبلطي : يأ ارثي نإَو#

 صاصرلاك :يأ 4ِلهملك اي اواي ديدشلا شطعلا نم
 «ةوُجُوْلا ىوش هترارح ةدش نم «تيزلا ركعك وأ «باذملا
 ام وب رھصی٭ : ىلاعت لاق امك ءنوطبلاو ءاعمألاب فيكف : يأ

 .4 يدع نم عقم مو © دوو منوُطُم ىف
 ضعب عفديو «شطعلا ءىفطيل داري يذلا 4ٌُباَرَشلأ ىب #

 *«َتَءآَسَو## مهباقع ةدشو «مهباذع يف ةدايز نوكيف «باذعلا

 يذلا «لحملا تءاس اهنأ ءرانلا ةلاحل مذ اذهو كاَتَئَيْرُم رانلا

 ميظعلا باذعلا اهيف امنإو «قافترا اهيف سيل اهنإف .هب قفتري
 نم اوسيأ دق نوسلبم هيف مهو «ًةعاس مهنع رّتفي ال يذلا قاشلا

 هةر انك «تادنلا يل ر ا و و لك
 ايمو كما را ق8 :لاقف يناثلا قيرفلا ركذ مث

 «هبتكو «هتكئالمو هللاب ناميالا نيب اوعمج :يأ «ٍتَحِلَصل

 0 رو هريخ ردقلاو ءرخآلا مويلاو «هلسرو

 را رج ٌعيِض ال تإ تابحتسملاو تابجاولا نم :تاحلاصلا

 شا 0 لدقلا ناسا و413

 اًئيش الو «هللا هعيضي ال لمعلا اذهف .هللا عرش كلذ يف اًعبتم

 مهلمع بسحب ءرجألا نم مهيفويو «نيلماعلل هظفحي لب «هنم
 ندع كنج مه کولو :هلوقب مهرجأ ركذو «هناسحإو هلضفو

 35 وسلو هڏ نم َرواَسَأ ن ْنِم اف 52 ربا م مي نم یر
 رر

 كئلوأ :يأ يرل لع ايف توك قربتتإو يدش ني رن
 تايلاعلا تانجلا مهل «حلاصلا لمعلاو ناميالاب نوفوصوملا

 ءاهراهنأ ترثكو ءاهيف نم تّنَجأَف ءاهراجشأ ترثك دق يتلا

 لزانملاو «ةقينألا راجشألا كلت تحت نم يرجت تراصف

 رضخألا ريرحلا اهيف مهسابلو «بهذلا اهيف مهتيلحو . ةعيفرلا

 ام وهو «قربتسإلاو «جابيدلا نم ظيلغلا وهو «سدنسلا نم
 «ةنيزملا ررسلا يهو كئارألا ىلع اهيف نيئكتم .هنم قر

 نوكت ىتح ةكيرأ ىمست ال اهنإف «ةرخافلا بايثلاب ةلمجملا

 لامك ىلع لدي ام «كئارألا ىلع مهئاكتا يفو .كلذك

 مهيلع نوعسي مدخلا نوكو «بعتلاو بصنلا لاوزو «ةحارلا

oor ۸- ۳۲-٠٤ :تايآلا فهکلا ةروس ريسفت 

 ع AN 4۷ 7 جادا

 شوو داب مهر تودي نیز كسك
 و و ءو اع ار ع و ر

 خلا كرو لا دعتالو,ههجو نودیرب
 E و د و

 تو و هوه عیتاوار او نع هلام عال وايدلا

 اطرق.هرمأ نمو نوف ءا اندی نم یا لف و € ا طرف هرم
 اهدا موب ا و ءا

 ص ےس وزا ىو دلما واما

 اولی عو اوما لاَ( افتر مت اسو ب
 َكِيلْوَأ () المسام رشا يكل

 دواس نول نالا مَ نم یر ندع تج
Cosموس و 2  

 َنيِكَتُم قوس و سنس نَمارصَحَأَب ا نوسليو بهذ نم

 برر # 6 قرم تکو باو تو لاف

 فتو تع نم نجا مه دمال المج نجر اتم مف
 ا جماع یک © رك جاب سو سجس کک  ح س
 رواه ات تللو ون

 لاق ا تاکو 9€ ھ ٤ ارامه اخ اف 00 وعر

 كلا و ايش هنممل

 هنا

9 A ا 

 74 و 34 ا

 .ةيدبألا ةماقالاو مئادلا دولخلا كلذ مامتو «نوهتشي امب

 رم تشو نيلماعلل 4بل مي ةليلجلا رادلا هذهف
 ذلتو «سفنألا هيهتشت امم :اهيف امب نوعتمتيو ءاهب نوقفتري
 تاذللاو «مئادلا حرفلاو ءرورسلاو ةربحلا نم «نيعألا

 ىندأ «راد نم نسحأ قفترم يأو .ةرفاوتملا معنلاو «ةرتاوتملا

 «ةنس يفلأ هنيتاسبو ءهروصقو «هميعنو «هكلم يف ريسي اهلهأ

 هينامأ عيمج يطعأ دق «ميعتلا نم هيف وه ام قوف ىري الو

 عمو .ينامألا هنع ترصق ام «بلاطملا نم ديزو ءهبلاطمو

 .هنسحو هفاصوأ يف ديازتم ءماودلا ىلع مهميعنف «كلذ

 ءناسحالا نم «هدنع ام ريخ انمرحي ال نأ «ميركلا هللا لأسنف

 .نايصعلاو ريصقتلا نم اندنع ام رسب

 ةماع ةيلحلا نأ ىلع ءاههبشأ امو «ةميركلا ةيآلا تلدو

 هنأل «ةحيحصلا ثيداحألا يف درو امك «ثانالاو روكذلل

 .هوحنو ريرحلا كلذكو 4ني : هلوق يف اهقلطأ
 2201 ر

 2 ْنِم نب اهمال المج نجر التم ق َبِرْصأَو )۳۲-۳٤(

 ما ر ر و رو ر

 ا اًمرَر اَب الجو لخت اهتففحو بع

 | موس تش شرا جر محا” مر ىلاعت لوقي ر مل ب

 © ار امهلالخ انرجفو اني هني ريت د



 رسع سماخلا ءزجلا

 هللا ةمعنل زكاشلا نيلجرلا نيذه لثم سانلل برضا : ةا هيبنل

 «لاعفألاو لاوقألا نم ءامهنم لك نم ردص امو «اهل رفاكلاو

 «باوثلاو لجآلاو لجاعلا باقعلا نم كلذ ببسب لصح امو

 ةفرعم سيلو ءامهيلع لصح امب اوظعتيو ءامهلاحب اوربتعيل
 وأ ةدئاف ءهيف امه ناكم وأ نامز يأ يفو «نيلجرلا نايعأ

 ىوس امل ضرعتلاو ‹طقف امهتصق نم لصحت ةجيتنلاف . ةجيتن

 هللا ةمعنل رفاكلا نيلجرلا نيذه دحأف .فلكتلا نم «كلذ

 . بانعأ نم e ةليلجلا

 «تارمثلا لك نم نيتنجلا نيتاه يف : يأ 4ٍَ كفو
 ىف بنعلاف .لخنلاو «بنعلا :راجشألا فرفا اًصوصخو

 ير ص عدي ور ل هيكل لاو و
 حايرلاو سمشلل لخنلاو رجشلا زوربو «هئاهبو رظنملا نسح

 نيب لعج كلذ عمو «رهوجتتو جضنتو «رامثلا اهب لمكت يتلا
 رامث فيك :لاقي نأ الإ امهيلع قبي ملف . اًعرز راجشألا كلت

 . ؟امهيفكي ءام امهل لهو ؟نيتنجلا نيتاه

 اهرمث :يأ اهلكأ تنآ نيتنجلا نم الك نأ ىلاعت ربخأف

 اس هني رت مل اهنأ 4و» اًفعاضتم : يأ نيفعض اهعرزو
 يف راهنألاف «كلذ عمو .ءيش ىندأ اهلكأ نم صقنت مل :يأ

 . ةريزغ ةريثك «ةحراس امهبناوج

 امك ميظع :يأ رَت لجرلا كلذل :يأ أ تكز»
 امث هاتنج تلمكتسا دق :يأ ريكنتلا هديفي

 ىهتنم ةياغ اذهف «صقن وأ ةفآ امهل ضرعت ملو ءامهراجشأ
 حجبتو ءامهب لجرلا اذه رتغا اذهلو «ثرحلا يف ايندلا ةنيز

 . هترخآ يسنو ءرختفاو

 ّرَعأو الام كنم َُكَأ 0 و صل ف )1

 هده دي نأ نع ا

 رت :E 59 لل تدور ًةمِباَق ةعاسسلا 5 و هادی

 «نمؤملا هبحاصل نيتنجلا بحاص لاقف :يأ «اََلَقَنُم اَهْنَم

 تايرجاملا ضعب يف امهنيب ناعجارتي :يأ «نارواحتي امهو
 / . هيلع اًرختفم «ةداتعملا

 ةزعو «هلام ةرثكب رخف اَ ُرَعَأو الام كني كأ األ
 الإو «هنم لهج اذهو «براقأو «مدخو «ديبع نم «هراصنأ

 ةفص الو «ةيسفن ةليضف هيف سيل يجراخ رمأب راختفا يأف

 قئاقح ال يتلا ينامألاب يبصلا رخف ةلزنمب وه امنإو «ةيونعم

 هلهجب مكح ىتح «هبحاص ىلع راختفالا اذه هفكي مل مث
 : يأ «َديي نأ نأ آم لاقل ف .هتنج لخد امل نظو «هملظو

 يضرو ءايندلا هذه ىلإ نأمطاف كاَدَبَأ وزه لحمضتو عطقنت

 تدخر[ و ءامهر

oof ۸- ۳٤-٠۹ :تايآلا فهکلا ةروس ريسفت 

 نيَّلَو ٌةَمياَف َةَماسلأ ّنْطَأ امو :لاقف «ثعبلا ركنأو ءاهب
 4اسَمَم اهن مَع دل لثملا برض ىلع قر لإ ُثددُي
 نم ولخي ال اذهو «نيتنجلا نيتاه نم اًريخ ينيطعيل :يأ

 اذه همالك نوكيف «لاحلا ةقيقحب اًملاع نوكي نأ امإ .نيرمأ

 امإو ءهرفك ىلإ رفك ةدايز نوكيف ءازهتسالاو مكهتلا هجو ىلع

 «سانلا لهجأ نم نوكيف «ةقيقحلا يف هنظ اذه نوكي نأ

 ءاطعو ايندلا ءاطع نيب مزالت يأف ٠ «لقعلا نم اًظح مهسخبأو

 يف يطعأ اندلاع نانا هل نقر قوم را

 هئايلوأ نع ايندلا يوري ىلاعت هللا نأ «بلاغلا لب .ةرخآلا

 ةرخآلا يف مهل سيل نيذلا ءهثادعأ ىلع اهعسويو «هئايفصأو

 اذه لاق هنكلو «لاحلا ةقيقح ملعي هنأ رهاظلاو «بيصن

 َلَخَدَو# :هلوق ليلدب ءءازهتسالاو مكهتلا هجو ىلع مالكلا

 لاح يف ملظلا هفصو نأ :تابثإف ءو ملا َوْهَو ُمَنَّنَج
 هدرمت ىلع لدي «ىرج ام لوقلا نم هنم ىرج يذلا .هلوخد

 .هدانعو

 : نم كفل یزلاپ ترك روا وهو ميحاَص مل لاق ("4-90)

 قرب رش الأ کلو یر لا َوْه اکل ہ لمي بوس م وَقُل ني مث ا

- 

 هلي الإ ةو ال هلآ اس ام تلف َكَتَنَج َتْنَعَم ذِإ لولو ه ادع
 هلاح هل اًركذمو «هل اًحصان - نمؤملا هبحاص هل لاق :يأ

 مث ٍةَفْط ني مث بار ني ايندلا يف اهيف هللا هدجوأ يتلا «ىلوألا

 ءدادمالاو داجيإلا ةمعنب كيلع معنأ يذلا وهف در يوس
 كاوس ىتح ءروط ىلإ روط نم كلقنو ؛معنلا كيلع لصاوو
 «ةلوقعملاو ةسوسحملا حراوجلاو ءاضعألا لماك ءالجر

 ءايتدلا بحت نع اح اماكن اهو تا الا كل زكي كلذبر
 ىلاعت هللا لضفب لب «كتوقو كلوحب ايندلا كل لصحت ملف

 «بارت نم كقلخ يذلا هللاب رفكت نأ كب قيلي فيكف «كيلع
)0 

E 

 دحجتو الجر كاوس مث ةفطن نم مث

 ال امم اذه «كتنج نم اًريخ كيطعي هنأ كثعب نإو «كتعبي

 .قيلي الو يغبني

 هرفك ىلع هرارمتساو هلاح نمؤملا هبحاص ىأر امل اذهلو

 «هبرل ركشلا هجو ىلع ءهسفن نع اًريخم لاق «هنايغطو
 هنأ ره اكل :هبشلاو تالداجملا دورو دنع ءهنيدب نالعإلاو

 ال هنأ معزتو «هتمعن

 ءاهيف هدارفناو «هبرل هتيبوبرب رقأف كاَدَحَأ یر كرش لو یر
 نم اًدحأ هب كرشي ال هنأو «هتدابعو هتعاط لاو

 ةلق عم ولو مالسالاو ناميالاب «هيلع هللا ةمعن نأ هربخأ مث

 .مازتلاو :ب يف (۲) .لهجتو :ب يف )١(



 رشع سماخلا ءزحلا

 َضَرَعُم اهادع ام نأو «ةيقيقحلا ةمعنلا يه اهنأ - هدلوو هلام

 :لاقف «لاكتلاو هيلع ةبوقعلاو لاوزلل

 نأ جر یف ه | داوو الام كنم لأ ا نرش نإ (45-19)

 م بف ءال ني اًناَبْسح الع لرو كينج نم ار نتو

 لاو 0: ملط م َعيِطَنْنَش نف
 يعجز رک وزر

 رع ا يك

 اروع اًمُوَم يصب وأ ٥ الر

 یاب لویو ایش ورع لع یوا یو ایف یف ام ع هيك كب حصا

 ناک اَمَو لأ نود ني تورص ةف مل مل نک ْمَلَو © ال قَد 0

 . اع رخو ابو يح ET و

 ىلع ترخف نإو - تنأ :نمؤملا هبحاص رفاكلل لاق 1

 ان نا دن ادلزو الام كنم لقأ ينتيأرو «كدلوو كلام ةرثكب

 نم لضفأ هناسحإو هريخ نم ىجري امو «ىقبأو ريخ هللا دنع
 .نوسفانتملا اهيف سفانتي يتلا ءايندلا عيمج

 ىلع : يأ الع لرو كينج نم اريح ِنيْوُي نأ بر صف

 : يأ ولمس نم اتابسح# كترغو اهب تيغط يتلا كتنج

 .هريغ وأ ميظع رطمب «اًباذع
 تعلتقا دق :يأ اَمر اًدييص# كلذ ببسب 4َحيْضنل

 . اهعفن لازو ءاهعرز قرغو ءاهرامث تفلتو ءاهراجشأ
 يف اًرئاغ : يأ «ارْوَع# هنم اهتدام يذلا اهم َحِيَصِ وم

 عاطتسي ال اًرئاغ :يأ كاَلَط مَ مل ٌميِطَنَنَت نآف# ضرألا

 هتنج ىلع اعد امنإو .اهريغب الو لواعملاب ءهيلإ لوصولا

 ءاهيلإ نأمطاو ءهتغطأو هترغ اهنوكل «هبرل اًبضغ «نمؤملا
 .هرمأ يف رصبيو «هدشر عجاريو «بيني هلعل

 «باذع هباصأ : يأ « وِرَمَسب طول هءاعد هللا باجتساف
 رمثلاب ةطاحالاو «ءيش هنم قبي ملف «هكلهتساو ءهب طاحأ

 لك مدنف «هعرزو ءاهرامثو «هراجشأ عيمج فلت مزلتسي

 ابف فأ آم لع يمك بلقب حيات ةفسأ كلذل دتشاو ءةمادنلا

 تلحمضا ثيح ءاهيلع ةيويندلا هتاقفن ةرثك ىلع : يأ

 «هرشو «هکرش ىلع اًضيأ مدنو «ضوع اهل قبي ملف «تشالتو

 . دل رب رنا رك یی لوٹی : لاق اذهلو
 ( نود نم وصي دف ل كك نک ملول : ىلاغت هللا لاق

 رختفي ناك ام هنع بهذ «هتنجب باذعلا لزن امل : يأ # ريتن

 اوعفدي ملف (رَمَ رعَأو كلام كنم ثُكَأ ْأَنَأ# : هبحاصل هلوق نم هب
 ناك امو ءةجاح مهيلإ ناك ام دشأ ءاَئيش باذعلا اذه نم هنع

 ىلع - راصنأ هل نوكي : يأ

 ءامسلا لهأ عمتج

 م 3

 ناک امو هَ

 - رصتني فيكو ءارصتنم هسفنب

 دجا ول :هردقو هاضمأ اذإ يذلا هردقو هللا ءاضق

 !!؟اوردقي مل «هنم ءيش ةلازإ ىلع ضرألاو

 ةنجلا هذه بحاص نأ «هفطلو هللا ةمحر نم دعبتسي الو

 عجارو «هيلإ ةبانالا هللا هقزرو ءهلاح تنسحت ءاهب طيحأ يتلا

 ۳۹-4٤ :تايآلا .فهكلا ةروس ريسفت - 62ه

 7 هيكلة ل
 500110 2 سر

EEهديت نأ نأ املاك تسلا ا ملاظوه  

 ير لت ددر ن وکو ودَمياَف َةَعاَسلاَّنْظَأ امو 22 ادب
 3r وو هه راس هم 0 هم

 روایی یاسا ا ي ماقما نارنج

 و ا

 دال ده ءا ام تلق كنج تلخ د

 ناخ يود نر ىَسم 49 او الام کن لآ

 | ديم ق الا نانا حا ا لرو كلت

 5 لعيد ناف وعام زام حیض 9ار
 ر کر و م ر وار

 ریونا تگ کیش رکو

 کتو کک مفرط يامن علل

 ةيلولا كلامه ول ارصتنم ناکامو ها نود نمرو صب دف

 4 i غمر ابا ریو ھی ا ل
 ضد ث ایت دي O ءامشلانم هلأ اياك ادل ا

 9 ادم ءىش کل انکو يرل ور ددامی شه حصا

 ىلع مدنلا رهظأ هنأ ليلدب ‹هنایغطو هدرمت بهذو «هدشر

 ءايندلا يف هبقاعو ءهيغطي ام هنع بهذأ هللا نأو ءهبرب هكرش

 هللا لضفو .ايندلا يف ةبوقعلا هل لجع ااًريخ دبعب هللا ادارأ اذإو

 .لوهج ملاظ الإ هركني الو ءلوقعلاو ماهوألا هب طيحت ال

 كلت يف : يأ كاَبَمْع رسو باو يڪ وه يلا هي ُديَكولا كاته

 ةايحلا رثآو «ىغط نم ىلع ةبوقعلا اهيف هللا ىرجأ يتلا لاحلا

 اعدو هللا ركشو ءاًخلاص لمعو .نمآ نمل ةماركلاو . ايندلا

 ناك نمف ء«قحلا هلل ةيالولا نأ ءحضوتو نيبت «كلذل هريغ

 عفدو «تاماركلا عاونأب همركأف ءاّيلو هل ناك ءاّيقت هب اًنمؤم

 هنید رسخ .هالوتيو هبرب نمؤي مل نمو ‹تالثملاو رورشلا هنع

 | .A ل 5 :
 ىجري باوث ` ريخ يورخالاو يويندلا هباوثف «هايندو

 . لمؤيو

 هيلع هللا معنأ يذلا لاحب رابتعا «ةميظعلا ةصقلا هذه يفف

 نأ ءاهيف هللا ىصعو .هتغطأو هترخآ نع هتهلأف « ةيويند اًمَعَن

 يهو (باوث رش) تاعبطلا ضعب يف اهلعج ىلإ عفد لاكشإ ةلمجلا يف )١(
 وهف ءاّيقت اًنمؤم ناك نم كلذب دوصقملا نأ رهاظو (باوث ريخ) نيتخسنلا يف

 . باوث ريخ هباوث يذلا



 رشع سماخلا ءزجلا

 هنإف ءاليلق اهب عتمت نإو هنأو «لالحمضالاو عاطقنالا اهلآم

 . اًليوط اهمرحي
 - هل يغبني «دبعلا نأو

 ءاش ام» :لوقي نأو ءاهيدسمو اهيلوم ىلإ ةمعنلا فيضي نأ

 «هيلع هتمعن ءاقبل اًمبستم هلل اًركاش نوكيل «هللاب الإ ةوق ال « هللا

 . اب اّلإ هرم ال هَل ءا ام تلف کنج َتْلَعَم ْذإ لولو : هلوقل
 ءاهتاوهشو ايندلا تاذل نع يلستلا ىلإ داشرإلا :اهيفو

 الوو لام كن لقا اأ ٍنَرَت نإ : هلوقل ريخلا نم هللا دنع امي

 . کیس ني اربح يوب نأ نر یسعف ©

 ةعاط ىلع انيعي مل نإ ناعفني ال دلولاو لاملا نأ : اهيفو

 دنع گرفت قلاب دلو الو لوما اول : ىلاعت لاق امك «هللا

 . امص ليمو اء نم الإ حلر
 هرفكو هنايغط ببس هلام ناك نم لام فلتب ءاعدلا هيفو

 رخفو «نينمؤملا ىلع هببسب هسفن لصف نإ اًصوصخ «هنارسخو

 اذإ ءاهتجيتن حضتت امنإ ءاهمدعو هللا ةيالو نأ : 000

 شد مهرج ولالا دوو دارا حو رانا لما

 .الآمو ةبقاع : يأ ه4اًبمْع رسو ابان ريح وه لأ ل هيلو

 الا نم ُدَلَرَأ كك يذلا نيل ل کمک ترشا ۹ )

 لك لع ن ناو یا ورد اميه ا ضا تاب دي طا
 تحلدّصلا تّيَمْلاو يدل زحل هَ ةنبز نوتا ُلاَمْل ه رِدَيَقُم ءىش

 نملو ءالصأ هلك هيبنل ىلاعت لوقي الما ریو ابان كير دنع ری

 ءايندلا ةايحلا لثم سانلل برضا :اًعبت هدعب هتثاروب ماق

 اوسيقيف ءاهنطابو اهرهاظ اوفرعيو ءروصتلا قح اهوروصتيل

 لثم نأو «راثيالاب ىلوأ امهيأ اورثؤيو «ةيقابلا رادلا نيبو اهنيب
 طلتخيف ضرألا ىلع لزني ءرطملا لثمك ايندلا ةايحلا هذه

 رست اهفرخزو اهترهز انيبف ءجيهب جوز لك نم تبنت ءاهتابن

 ذإ «نيلفاغلا نويعب ذخأتو ءنيجرفتملا حرفتو «نيرظانلا
 ءرضانلا تابنلا كلذ بهذف «حايرلا هورذت اًميشه تحبصأ

 ءاربغ ضرألا تحبصأف «يهبلا رظنملاو «رهازلا رهزلاو
 تشحوأو ءرصبلا اهنع فدصو «رظنلا اهنع فرحنا دق «اًبارت

 .بلقلا

 قافو ءهبابشب بجعأ دق اهبحاص امنيب ءايندلا هذه كلذك

 فطتقاو ءاهرانيدو اهمهرد لصحو «هبارتأو هنارقأ ىلع اهيف

 «هتاقوأ عيمج يف تاوهشلا يف ضاخو ءاهراهزأ هتذل نم

 فلتلا وأ توملا هباصأ ذإ ؛همايأ رئاس اهيف لازي ال هنأ نظو

 شحوتساو «هروبحو هتذل تلازو «هرورس هنع بهذف .هلامل

 وأ حلاصب درفناو «هلامو هتوقو هبابش قرافو مالآلا نم هبلق

 - هدلو وأ هلام نم ءىش هبجعأ اذإ

 48-44 :تايآلا .فهكلا ةروس ريسفت -4 ممك

 ملعي نيح «هيدي ىلع ملاظلا ضعي كلانه ؛هلامعأ ءىبس

 لمكتسيل ال ءايندلا ىلإ دوعلا ىنمتيو «هيلع وه ام ةقيقح

 ةبوتلاب تالفغلا نم هنم طرف ام كردتسيل لب كالا

 .تاحلاصلا لامعألاو

 «ةلاحلا هذه هسفن ىلع ضرعي «قفوملا مزاحلا لقاعلاف

 يأف «يتومت نأ دب الو ءّتِم دق كنأ يرّدق :هسفنل لوقيو

 اهب عتمتلاو «رادلا هذه فرخزب رارتغالا ؟نيراتخت نيتلاحلا

 اهيفو ءاهلظو مئاد اهلكأ رادل لمعلا مأ ةحراسلا ماعنألا عتمتك

 نم دبعلا قيفوت فرعي اذهبف «؟نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت ام

 . هنارسخ نم هحبرو «هنالذخ

 ءايندلا ةايحلا ةنيز نينبلاو لاملا نأ «ىلاعت ربخأ اذهلو

 هعفنيو ناسنالل ىقبي يذلا نأو «ءيش كلذ ءارو سيل :يأ

 تاعاطلا عيمج لمشي اذهو .تاحلاصلا تايقابلا «هرسيو

 «ةالص نم هدابع قوقحو « هللا قوقح نم : ةبحتسملاو ةبجاولا

 «ديمحتو «حيبستو «ةرمعو «جحو «ةقدصو «ةاكزو

 «فورعمب رمأو «عفان ملع بلطو «ةءارقو «ريبكتو «ليلهتو

 قحب مايقو «نيدلاو ربو ءمحر ةلصو ءركنم نع يهنو

 ىلإ ناسحالا هوجو عيمجو «مئاهبلاو كيلامملاو تاجوزلا
 هللا دنع ريخ هذهف ءتاحلاصلا تايقابلا نم اذه لك «قلخلا

 لمؤيو «دابآلا ىلع فعاضتيو «ىقبي اهباوثف المأ ريخو اًياوث
 سفانتي نأ يغبني يتلا هذهف «ةجاحلا دنع اهعفنو اهربو اهرجأ

 اهليصحت يف جيو «نولماعلا اهيلإ قبتسيو «نوسفانتملا اهب
 .نودهتجملا

 اهلاحو ايندلا لثم هللا برض اّمل فيك «لمأتو

 ءاهتنيز نم عون :ناعون اهيف يذلا نأ ركذ ءاهلالحمضاو

 امبر لب ءهبحاصل دوعت ةدئاف الب لوزي مث ءاليلق هب عتمتي
 .نونبلاو لاملا وهو هترضم هتقحل

 تايقابلا يهو «ماودلا ىلع هبحاص عقنيو ىقبي عونو

 .تاحلاصلا

 مف مهتر ةوراب ضرألا یرو لایک ريس مويو» (49- 570

 لوا تفاح انک انوش دق امص کر ع اورو ٠ کک

 َنيِمِرجُمْلا ىف بنكلا م عضوو ه ادووَت کک َلَعج نأ رش لب مرم

 ٌةَريِغَص روا ال بتكلأ اخ الم ئةو هم كم یر

 ادا كير ْمِظَي الو ارباح أولي ام ريك هم دَلِ هيك الو

 «ةقلقملا لاوهألا نم هيف امو «ةمايقلا موي لاح نع ىلاعت ربخي

 نع اهليزي :يأ لاب ريس ميو :لاقف ةجعزملا دئادشلاو

 مث «شوفنملا نهعلاك اهلعجي مث ءاّيثك اهلعجي ءاهنكادأ
 ريصتف «ضرألا زربتو ءاتبنم ءابه نوكتو «ىشالتتو لحمضت



 قلخلا عيمج هللا رشحيو .اًنمأ الو هيف جوع ال ءامصفص اًعاق

 . اًدحأ مهنم رداغي الف «ضرألا كلت ىلع

 روعقو «تاولفلا نوطب نم نيرخآلاو نيلوألا عمجي لب
 ءاوقزمت ام دعب مهديعيو ءاوقرفت امدعب مهعمجيو «راحبلا
 يف رظنيو «مهضرعتسيل ءافص هيلع نوضرعيف ءاّديدج اًقلخ

 الو هيف روج ال يذلا .لدعلا همكحب مهيف مكحيو «مهلامعأ

 الب : يأ مرم ذوا فخ انک اتوم دَ : مهل لوقيو «ملظ

 يتلا لامعألا الإ مهعم ام «ةريشع الو «لهأ الو ءلام

 امك .اهوبسك يتلا ءرشلاو ريخلا يف بساكملاو ءاهولمع

 00 رز ليَ ہکتق اک انگ یر ومش قلو ق لاق

 el E ا فس قت كو كرو و مکتلوخ
 . 4 اگر مُكِف

 : اًنايع هودهاش دقو «ثعبلل ملل نيركتملل اًبطاخم ءانه لاقو

 ىلع ءازجلا متركنأ :يأ او ٤ ركل َلَعَجي نا رشڪ ليل
 ذئنيحف «هومتقذو هومتيأر دق اهف هديعوو هللا دعوو ا

 ريطتف «ماركلا ةكئالملا اهتبتك يتلا لامعألا بك رضحت

 مصلا اهل داكتو .بوركلا اهعقو نم مظعتو «بولقلا اهل

 ةرطسم اهوأر اذإف ءنومرجملا اهنم قفشيو «بوذت بالصلا
 :اولاق < « مهلاعفأو مهلاوقأ مهيلع ىصُْخُم «مهلامعأ مهيلع

 *«ًاهَصحَ لإ هرم الو ٌةريِعص روا ال بتكحلا اذه لام ايوب ل

 هيف ةبوتكم يهو الإ «ةريبك الو ةريغص ةئيطخ كرتي ال : يأ

 .راهن الو ليل الو «ةينالع الو رس لمع اهنم سني مل ةظوفحم

 ريَ الر هراكنإ ىلع نوردقي ال ارح أوُلِمع ام ودور
 ءنوزخيو ءاهب نوررقيو ءاهب نوزاجي ذئنيحف احا كير
 سيل هللا نأو مهيديأ تمّدق امب كلذ باذعلا مهيلع قحيو

 .هلضفو هلدع نع نيجراخ ريغ مه لب ديبعلل مالظب
 نك سيب لإ اودجسف مدال طدجسا َةكْيلمْلِل الف لوا (00)

 د نم هيو ف هردو موسا دير مَ نع سقف نجلا َنِم

 ل E دع يک مهو
 اًماركإ «مدال دوجسلاب ةكئالملا رمأ هللا نأو «هتيرذو مدآل

 نم ناگ َسيِلبإ لإ كلذ اولثتماف هللا رمأل الاثتماو ءاميظعتو

 «انيط تفلح نمل جس :لاقو دمي رم ْنَع قصف نجلا

 کلو مكيبألو هلل هتوادع ءاذهب نيبتف 4ُهَنِي ع اتا :لاقو
 مهو ينو نم وأ نيطايشلا : يأ «هتيرذو هنوذختت فيكف

 مهسفنأل اوراتخا ام سئب : يأ الدب يمال ب ع دع کل

 - ركئملاو ءاشحفلاب الإ مهرمأي ال يذلا - ناطيشلا ةيالو نم
 يف رورسلاو حالفلاو ةداعسلا لك يذلا «نمحرلا ةيالو نع

 . هتيالو
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 تحل تقوا اة وحلا ةنيز رتول املأ

 ت ر وی2 6

 یرتو َلاَسْلريَش موو آيل
0110 

 ل الما ریو ابو كير دنر

 مروج < ا لح ر ەم

 شو دلل مزیت رکا ةزراب ضرالا

 E لرلو اس امك ات ومس ومسجد اقص كير ىلع

 نمر یف بتکل ا ضو ولا دیور کک لمن

 بتكحأ اڌ لام اتوب نول وقر هيفا مَنْ

 اوُلِعاَم اوُدَجوَواهلَصْحْلاَلإ رمد لو ريض رداغیال

 اودجساةك يكمل !اَنَلقْدِإَو € ادحل کبر م لظیالو ا

 دیر رمان قس نجلا مناك سيب أ اود جس مدال

 ا دعمك مهو فود نم ءآَيلَوَأ دهَسُي ردو هنو ُدِجَسْنفَأ
 ص رس جر و م د سس

 ومل ناخ مه دہشت # © الب نیو یدظال شی

 نصمم تكام حش لَا رضا
 gell soll هس 2 و ور ےس سوچ 6

 وع شتم نزا ڪر اولش ©

 e 0 e مب 2 ا

 E ل اًعيوَم العَحو مه اوج يج سما

 و ص مے

 کوا اه 59 وقار تارك رتل

 ءاودع ناطيشلا ذاختا ىلع ثحلا «ةيآلا هذه ىفو

 ل ال ا تيل كفر كالت ما عاللاو
 هودع ذختا نم ملظ نم مظعأ ملظ :يأو «ملاظ الإ كلذ
 لَو هلال : ىلاعت لاق !!؟ديمحلا يلولا كرتو ءاّيلو يقيقحلا

 7 اورقك ےس رولا لِ تكلا نم مهجرَخي يل ترد

 روم ےہ روثلا نم

 هوم د

 ادضع نيلضمل

-- 6 2 

 د مُهَنوُجِرَخُي ٌتوُعدَطلا ْمُهُوآَيلَ

 ف الأ نيطيَسلأ أ ا :ىلاعت

 و ٍضرأْلاَو ِتاومَسلا َقْلَح مدنا ائ )٥۲۰۵۱(
 نذل لكس أمات لوق و © اضع نضل دسم تك امو

 : یلاعت لوقي اقوم ا

 توسل َقَلَح# [نيلضملا ءالؤهو] نيطايشلا تدهشأ ام

 الو كلذ مهترضحأ ام :يأ 4س ىل الو شرالاو

 لب !؟كلذ نم ءيشل نيقلاخ نونوكي فيكف «هيلع مهترواش
 قلاخ هللا وه ءريدقتلاو ةمكحلاو «ريبدتلاو قلخلاب درفنملا

 ءاكرش هل لعجي فيكف «هتمكحب اهيف فرصتملا ءاهلك ءايشألا

 .راربألا :ب يف )١(



 رشع سماخلا ءزجلا

 مل مهو «هللا عاطي امك «نوعاطيو نولاوي «نيطايشلا نم .
 اذهلو !؟ىلاعت هللا اونواعي ملو 0 اودهشي ملو اوقلخي

 ‹«نينواعم :يأ #اًدضع َنْيِضْمْلا دسم تك امو# :لاق

ALقيلي الو يغبني ام :يأ  

 لالضإ يف نوعاس مهنأل «ريبدتلا نم اًطسق مهل لعجي نأ هللاب
 . مهيندي الو مهيصقي نأ قئاللاف «مهبرل ةوادعلاو قلخلا

 كرشلا اذه لطبأو ءايندلا يف هب كرشأ نم لاح ركذ املو

 مهلاح نع ربخأ «ههفسو هبحاص لهجب مكحو «لاطبإلا ةياغ
 أوداتإ# :مهل لوقي هللا نأو «ةمايقلا موي مهئاكرش عم

 ءالإو ءدسافلا مكمعز بجوم ىلع :يأ مكمعزب 4 ی اڪ رش

 : يأ ءءامسلا يف الو ضرألا يف كيرش هلل سيل «ةقيقحلابف

 رف مهوعدفإ# دئادشلا نم مكوصلخيو مكوعفنيل «مهودان

 كلمي دحأ ال «هلل ذئموي كلملاو مكحلا نأل مه اويس

 .هريغل الو هسفنل عفنلا نم ةرذ لاقثم

 4َيرَب مهئاكرشو نيكرشملا نيب :يأ مّ امو
 « ضعب نم مهضعب دعبيو «مهنیبو مهنيب قرفي ءاكلهم : يأ

 ءمهب مهرفكو مما ءاكرشلا ةوادع ذئنيح نيبتيو

 ادع ملل اونا شالا شح + ادو :ىلاعت لاق امك ءمهنم مهيّربتو

 . 4َنرفَك مودا أوك
A 

 اودي ْمَلَو اًهوعقاوم مآ ونظم َراّثلأ َنْوُمرَجُمْلا ارو (05)
 ام باسحلا نم لصحو ةمايقلا موي ناك امل : يأ انضم اع

 ةملك تقحو «مهلامعأب قلخلا نم قيرف لك زيمتو «لصح

 اوجعزناف ءاهلوخد لبق منهج اوأرف «نيمرجملا ىلع باذعلا
 لاق نظلا اذهو ءاهوعقاوم مهنأ مهنظل مهقلق دتشاو

 لَو اهولخاد مهنأ اونقيأف «نيقيلا ىنعمب هنإ :نورسفملا

 نم مهل عفاش الو «هيلإ نولدعي الدعم : يأ كاَِرْسَم اع أود
 هل دعرت ام «بيهرتلاو فيوختلا نم اذه ىفو ءهنذإ نود

 .بولقلاو ةدئفألا

 ناو لم بڪ نم سال ركل ( اده ىف اَنْفََص دقو (05)

 نآرقلا ةمظع نع ىلاعت هللا ربخي الدب ءى رك نسل

 لك نم :يأ ED هنأو «همومعو هتلالجو
 لكو «ةيدبألا ةداعسلاو «ةعفانلا مولعلا ىلإ لصوم قيرط

 ءمارحلاو لالحلا لاثمأ هيفف كالهلاو رشلا نم مصعي قيرط
 ةقداصلا رابخألاو «بيهرتلاو بيغرتلاو ءلامعألا ءازجو

 بجوي امم اذهو ءاّرونو ةنينأمطو اًداقتعا «بولقلل ةعفانلا

 ةعزانملا مدعو «ةعاطلاو دايقنالاب هيقلتو نآرقلا اذهل ميلستلا

 سانلا نم ريثك ناك «كلذ عمو ءرومألا نم رمأ يف «هل

 اوُضِحْدُيِل # لطابلاب نولداجيو «نيبت ام دعب قحلا يف نولداجي

 ٥۴۳-٠٥۹ :تايآلا .فهكلا ةروس ريسفت امل 4

 :لاق اذهلو 4 َّقَلَل مب
 هيف ةعزانمو ةلداجم : يأ الج ءيت رڪ نسل نا

 هل بجوأ يذلاو «مهنم لدع الو ءمهب قئال ريغ «كلذ نأ عم

 يف روصقل ال ءدانعلاو ملظلا وه امنإ « هللاب ناميالا مدعو كلذ

 ام مهءاجو «باذعلا مهءاج ولف الإو «هناهربو هتجحو هنايب

 : لاق اذهلو «مهلاح هذه نكت مل «مهلبق ءاج

 أوُرِففَتْسيَو ىَدُهْلا ْمُهَدآَج ذإ اوْئِمْوُم نأ سالا عم نَا )٥(
 ام : يأ البف ُباَدَعْلا مما وأ نودا كش ا ل E هَ

 هب لصحي يذلا ىدهلا نأ لاحلاو «ناميالا نم سانلا عنم

 «مهيلإ لصو دق لطابلاو قحلاو «لالضلاو ىدهلا نيب قرفلا
 مهعنم لب «نايبلا مدع مهعنمي ملف هللا ةجح مهيلع تماقو

 هللا ةنس مهيتأت نأ الإ قبي ملف «ناميإلا نع ناودعلاو ملظلا

 «باذعلاب اولجوع ءاونمؤي مل اذإ مهنأ نم نيلوألا يف هتداعو

 :يأ «ةنياعمو ةلباقم هوأرو «مهيلع لبقأ دق باذعلا نوري وأ

 باذعلا نوكي نأ لبق ءمهرفك نم اوبوُتَيلو «كلذ نم اوفاخيْلَ
 .هل درم ال يذلا

 ندا لَم و نرسم ل | َنلَسَرملا ليبر امو (0)

 اره ًاورِذنأ او تكا اودضاو E هب اوضڃديل لطلاب اورفڪ

 الو ءاًبابرأ سانلا مهذختيل الو ءاّئبع لسرلا لسرن مل :يأ
 «ريخ لك ىلإ سانلا نوعدي مهانلسرأ لب «مهسفنأ ىلإ اوعديل

 باوثلاب «كلذ لاثتما ىلع مهنورشبيو ءرش لك نع نوهنيو

 باقعلاب كلذ ةيصعم ىلع مهنورذنيو «لجالاو لجاعلا
 عمو «دابعلا ىلع هللا ةجح كلذب تماقف «لجآلاو لجاعلا

 اوضحديل لطابلاب ةلداجملا الإ «نورفاكلا نوملاظلا ىبأي كلذ

 ضحد يفو « مهنكمأ امهم «لطابلا رصن يف اوعسف «قحلا هب
 امب اوحرفو «هتاياو هللا لسرب اوؤزهتساو «هلاطبإو قحلا
 هرك ولو هرون متي نأ الإ هللا ىبأيو ءملعلا نم مهدنع

 لَا ىلع يملأ ُفِذَقَت لب لطابلا ىلع قحلا رهظيو «نورفاكلا
AI rorو 02 2  

 هضييقت نأ «هتمحرو هللا ةمكح نمو #قهاز وه اذإف هغمديف

 ىلإ بابسألا مظعأ نم «لطابلاب قحلا نيلداجملا نيلطبملا
 ءهداسفو لطابلا نيبتو «هتلدأو هدهاوش نيبتو قحلا حوضو
 . ءايشألا نيبتت اهدضبف

 رک نسم ُرلظأ ني يول (هدس ه0
 رر رھ رر

a i لع دمج .٠ 

 ام ىو اتع ضرع ہیر تاب

 قو نا نو هوُهَفْفي نأ هڪ لس مهبول لڪ امج اإ ا

 وذ روُفَعْلا کرو o ب اإ اودسه نف ىدا ل ْرَهَعَد نو

 رک ر لب يات م منَ اه انب مشب
 ألَظ

 و مج ول ةر
 ن مُک توَرَقْلا كليو ه اليوم ءهنود نم اود ل
 رر

 TT قام رغب ا( نزا يكن هت



 رشع سماخلا ءزحلا

 «لطابلا نم قحلا هل نيبو هللا تايآب رّكُذ ٍدبع نِم اًمرج ربكأ
 ءاهنع ضرعأف ءٍبْغُرو بهرو فّوُحو «لالضلا نم ىدهلاو

 ام يسنو «هيلع ناك امع عجري ملو «هب رقد امب ركذتي ملف
 اذهف «بويغلا مالع بقاري ملو «بونذلا نم هادي تمدق

 ركذي ملو هللا تايآ هتأت مل يذلا ضرعملا نم ءاّملظ مظعأ

 نوكل ءاذه نم اًملظ ''”فخأ هنإف ءاّملاظ ناك نإو ءاهب
 . كلذك سيل نمم مظعأ «ملعو ةريصب ىلع يصاعلا

 هنايسنو «هتايأ نع هضارعإ ببسب هبقاع ىلاعت هللا نكلو

 هيلع دس نأ اهب هملع عم رشلا ةلاح هسفنل هاضرو «هبونذل

 ةمكحم ةيطغأ : يأ «ةنكأ هبلق ىلع لعج نأب «ةيادهلا باوبأ

 يذلا ةقفلا هناكمإ يف سيلف اهعمس نإو تايآلا هقفي نأ هعنمت

 . بلقلا ىلإ لصي

 «تايآلا لوصو نم مهعنمي اًممص : يأ € فو مهد نوو

 سيلف «ةلاحلا هذهب اوناك اذإو عافتنالا هجو ىلع اهعامس نمو

 : ليبس مهتيادهل
 يذلا نأل ا 5 اود نلف ْئَدُهْلا ل رعد نإو#

 ءءالؤه امأو . اًملاع سيل نم «ىدهلل يعادلا بيجي نأ ىجري

 ءهوكرتف اًمح قحلا قيرط اوأرو ءاومع مث اورصبأ نيذلا

 بولقلا لافقإب هللا مهبقاعو «هوكلسف اًلالض لالضلا قيرطو
 هذه يفو .قيرط الو ةليح مهتياده يف سيلف ءاهيلع عبطلاو

 مهنيب لاحي نأو «هملع دعب قحلا كرت نمل فيوختلا نم ةيآلا

 رجازو بهرم مظعأ وه ام «كلذ دعب هنم نكمتي الو «هنيبو
 . كلذ نع

 رفغي هنأو ءهتمحرو هترفغم ةعس نع ىلاعت ربخأ مث

 هلمشيو «هتمحرب هدمغتيف «بوتي نم ىلع هللا بوتيو «بونذلا
 نم مهيديأ تمدق ام ىلع دابعلا "ذخآ ول هنأو «هناسحإب
 لجعي ال ميلح ىلاعت هنكلو «باذعلا مهل لجعل «بونذلا

 عوقو نم دب ال بونذلاو «لمهي الو «لهمي لب «ةبوقعلاب
 لا اذيلو E نار ءاقزرألا

 «دعوم مهل : يأ اوم م أوُدجي نأ دووم مهل لب#

 ءهنع مهل ةحودنم الو ءهنم مهل دب ال «مهلامعأب هيف نوزاجي

 .هنع ديحم الو ءأجلم الو

 مهلجاعي ال نأ «نيرخآلاو نيلوألا يف هتنس هذهو

 ءاوبانأو اوبات نإف «ةبانالاو ةبوتلا ىلإ مهيعدتسي لب «باقعلاب

êالإو 0  E 

 م هنود نم

 عم

 ام أ ترفل ' كلليَو» : لاق اذهلو «هسأب مهب لزنأ
 م انلَعَجَول انم ملظب ال «مهملظب : يأ أم

 ٠١-۸۲ :تايآلا .فهكلا ةروس ريسفت - ههه

 ⁄ ا
 تن 5
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 راف کیک دادام هدو ای یاهم مم
 .نورخأتي الو «هنع نومدقتي ال ءاّردقم اًنقو : يأ

 عبا نوح بأ ال ُهنَمَقِل ئموم کات دلو (45-0)

 يَ اَمِهِنَيب َمَمُحي الب امك © فح ىضمأ وأ نرحل

 نم هزار 2 ص کر حس

 انَءاَدَع اتيا ُهلَمْفِل لاق ارواج امف © ارس رل يف کیس دع ا ا

 نإ َوَرْحَّصأ َلِإ آتي I ال

 5 ا ا نأ ُنَطَِنل لإ هيأ انو تولا تي

 ه اَّضَصَق اًهراَثاَ ع انتر ع د اک ام َكِلَذ لاق ه غ را
 ا كاع عع 527 نفس يب از لع رعب

 ند نم هلنملعو اندنع نم نم ةر ا آئداَبع نم ادع ادجوف

 ےس حاصل مر د

 20000 رر زا

 لق o اًدَنيُم َتَمَلْم اسم نمل نأ جلع َكْعَبَنا له یوم مل لاق ه الع

 ل هس

a 

 20010111 را را

 الح قت +165 نب كأ تأ کک مو دع وت

 هيَ عِش ل ام لیوا كلذ :هلوق ىلإ € امر ٍةَبِبِفَسلأ ىف

 هتبغر ةدشو «مالسلا هيلع ىسوم هيبن نع ىلاعت ربخي «اَربَص
 يذلا همداخ :يأ «هاتفل لاق هنأ ءملعلا بلطو ريخلا يف

 : لصألا يف )١( .هتبثأ ام ىلع لدي قايسلاو «دشأ هنإف :ب يف )

 .ذخاو



 رشع سداسلا ءزجلا

 هللا هأبن يذلا «نون نب عشويا وهو «هرفسو هرضح يف همزالي
 ال :يأ 4ِنْيَرْحَلا َّمَمْجَم َعَبَأ ىح نبأ آلا :كلذ دعب

 ىتح «ةقشملا ينتقحلو «ةقشلا يلع تلاط نإو اًرفاسم لازأ

 كنأ هيلإ يحوأ يذلا ناكملا وهو «نيرحبلا عمجم ىلإ لصأ
 سيل ام «ملعلا نم هدنع «نيملاعلا هللا دابع نم اًدبع هيف دجتس

 . كدنع

 قوشلا نأ :ىنعملا ءةليوط ةفاسم :يأ «اًبقح َِضَمَأ وأ#
 هنم مزع اذهو «ةلاقملا هذه هاتفل لاق نأ ىسوم لمح «ةبغرلاو

e 

 ارح ا اهب َمتخيل ءاقو وه :يأ (اب النا
 دقف ىتم هنأ دعو دقو «نالكأيو هنم نادوزتي توح و
 توحلا كلذ ذختاف .هتدصق يذلا ءدبعلا كلذ وَ مثف توحلا

 . تايآلا نم اذهو ءاًيرس رحبلا ىف هقيرط 9 «هلیبس

 «هنم نادوزتي اناك يذلا توحلا كلذ نإ :نورسفملا لاق

 نذإب برستاف ءرحبلا للب هباصأ ءناكملا كلذ ىلإ الصو امل

 . اًيح هتاتاويح عم راصو ءرحبلا يف هللا

 :هاتفل ىسوم لاق «نيرحبلا عمجم هاتفو ىسوم زواج املف
 نم انبعت دقل : يأ اَ اده اَنِرَمَس نم ايمل دهل اَنَمآَدَع اناء"

 هب الصو يذلا «ليوطلا رفسلاف الإو ءطقف زواجملا رفسلا اذه

 نم اذهو ءهيف بعتلا سم ادجي مل «ءنيرحبلا عمجم ىلإ
 ءاًضيأو ءهبلطم دوجو ىلع ىسومل ةلادلا تامالعلاو تايآلا

 امهل لهس «ناكملا كلذ ىلإ لوصولاب قلعتملا قوشلا نإف
 لاق املف .ءبعتلا سم ادجو ءامهتياغ ازواجت املف «قيرطلا
 :هاتف هل لاق «ةلاقملا هذه هاتفل ىسوم

 ملعت ملأ : يأ « تول ثي نإ وحصل ىلإ اوا ذل تينا

 ثي نإ امهنيب ةفورعملا ةرخصلا كلت ىلإ ليللا اناوآ نيح
 شاو كلذ يف ببسلا هنأل 4ُنَطِيَّنلآ الإ هيس آَمَو تول
 هيف لخدو ءرحبلا يف برسنا امل : : يأ ع رحلأ ف ميس

 . بئاجعلا نم كلذ ناك

 ءابرس توحلل كلسملا كلذ ناك :نورسفملا لاق
 دنع ناكو «لوقلا اذه ىتفلا هل لاق املف ءاّبجع هاتفو ىسوملو

 لاقف ءرضخلا دجو ءتوحلا دقف اذإ هنأ هللا نم دعو ىسوم

 : ىسوم

 ع اعجر :يأ اَدَيزآَمل بلطن :يأ ب اک اَم كلذ
 هيف .ايسن يذلا ءامهرثأ ناصقي اعجر : يأ ك«اَضَصَق اًهِراَثاَ

 وهو ءاندابع نم اًدبع ادجو «هيلإ الصو املف ءتوحلا
 . حيحصلا ىلع ءاي ال < SS لا

 ءةصاخ ةمحر هللا هاطعأ : يأ «اندنِع َن ْنَم ٌةَمْحَر2] هانيتآ

 ٦۰-۸۲ :تايآلا .فهكلا ةروس ريسفت -۸ 0١

 < قالادا ۰۱ دمك <
 ك انءادغاتاء هللا ارواج اسل
 ثيل ةر ایات وأ ذل تیرا لاق (لابصن اذه
 سدا نان َطِيَملَأاَّلةنيَسأآَمَو تول
 امهراتاء عادا خاک ام كلذ لاق برخلاف
 0 ةر هناء اتوا عماد دج رف 9 ]اق

 58 كعب لع )معدل نم هتموت دنع

 اسد نأ كنق () اًدْبَر تلم ِنَمَلَعَت نأ لع
 را رر

 30 © یم

 1001 ساراس كد فدِجَتَس

N 
 عر ھر

 قطا ©)
 رو ا

 | بق لقاك ةا قار ادا

 | كَيْفَ الأ لا )ارم ايس َتْنِج دق اَهَلْهَأَ يانار

 کو ٹیداَمب نذار 1 O a یم عطس نأ

 ْ کک عل شور ند

 : يأ] 4دا نم "'4[7ُةَئَملَعَول هلمع نسحو «هملع داز اهب

 طعي مل ام «ملعلا نم يطعأ دق ناكو. 4مل [اندنع نم
 ءءايشألا رثكأب هنم ملعأ مالسلا هيلع ىسوم ناك نإو ءىسوم

 يلوأ نم هنأل «ةيلوصألاو «ةيناميإلا مولعلا يف اًصوصخو
 «قلخلا رئاس ىلع هللا مهلضف نيذلا نيلسرملا نم مزعلا

 هل لاق ءىسوم هب عمتجا املف كلذ ريغو «لمعلاو «ملعلاب
 : هبلطم نع رابخالاو ةرواشملاو بدألا هجو ىلع

 كعبتأ له : يأ «اَدْعُر َتَنَلُم ان نّمِْلَعُت نأ لع كعبتأ لَم

 «يدتهأو دشرتسأ هب ام «هللا كملع امم ىنملعت نأ ىلع

 ءاطخأ دع «ريغكلا تاكو ؟ايابشقلا كلت يف حلا هي'فرعأو
 ىلع «عالطالا هل لصحي هب ام ءةماركلاو ماهلالا نم هللا

 هيلع ىسوم ىلع ىتح «تيفخ يتلا ءءايشألا نم ريثك نطاوب
 كنكلو «كلذ نم عنتمأ ال :ىسومل رضخلا لاقف مالسلا

 «يتمزالمو يعابتا ىلع ردقت ال : يأ اص م مط نل
 يتلا رومألا نم «هيلع ربصلا ىلع ردقت ال ام ىرت كنأل

 )١( ب شماه نم ةدايز .



 رشع سداسلا ءزجلا

 : لاق اذهلو «كلذ ريغ اهنطابو ءركنملا اهرهاظ

 ىلع ربصت فيك : يأ 4اب وب لحي زل ام لع رص کول
 !؟هلآمو هنم دوصقملا تملعو هرهاظو هنطابب تطحأ ام ءرمأ

 كَل ىِصَعَأ لَو ارام هَ هلَس نإ َفدِجَتَس## :ىسوم لاقف

 مزعلاو ءهب نحتمملا ءيشلا دجوي نأ لبق «هنم مزع اذهو اأ

 هيلع ىسوم ربص ام كلذلف ءرخآ ءيش ربصلا دوجوو ءءيش
 رمألا عقو نيح مالسلا

 َّوَح ءىش نع ىل اله تعبت نو : رضخلا هل لاق ذئنيحف

 ىتح «راكنإو كنم لاؤسب ينئدتبت ال : يأ اد ُهْنِم ك َتِدَحُأ
 كرابخإ يغبني يذلا تقولا يف «هلاحب كربخأ يذلا انأ نوكأ

 .رمألا ةقيقح ىلع هفقوي نأ هدعوو «هلاؤس نع هاهنف «هب

 رضخلا علتقا : يأ اهر ةَ ىف انكر اإ يح قانال
 ربصي ملف «هنيبيس «كلذ يف دوصقم هل ناكو ءاحول اهنم

 «ةنيفشلل يع هال كش هنآ ومال نأل ماسلا هيلع يسوم
 ىسوم لاق اذهلو ءاهلهأ قرغل ببسو

 اًميظع :يأ «ارنإ ايس تن دم اًهَلْمَأ رغ بقل
 :رضخلا هل لاقف «مالسلا هيلع هربص مدع نم اذهو «اًعينش

 امك عقوف :يأ اص َم عطس نأ نإ نأ رأل
 اَمِي ندمان ال :لاقف اًنايسن ىسوم نم اذه ناكو «كتربخأ

 ءرمألا يلع رسعت ال : يأ «ارتغ ىِرمأ ني نقر د ُتِيَِص
 ينذخاؤت الف «نايسنلا هجو ىلع عقو كلذ نإف «يل حمساو

 يغبني ام هنأو «هنم رذعلاو هب رارقالا نيب عمجف .ةرم لوأ يف

 .رضخلا هنع حمسف .كبحاص ىلع ةدشلا 00

 ءرضخلا 4 ُمَئَتَم# اًريغص : يأ اُم ايل اذِإ يح اًنلَظاَتا

 لتق نيح «ةينيدلا ةيمحلا هتذخأو ا ىسومب دتشاف

 .بنذي مل ءاّريغص اًمالغ
 و . کف ايم تنج ْدَقَل نيف ريع کر افت تثق لای

CR EN E Eم  

 نكلو «نايسن ريغ هذهو ءانايسن ىسوم نم ىلوألا تناكو

 نإ كَل لأ لأ :اًركذمو اًبتاعم ءرضخلا هل لاقف ءربص مدع

 ا : یسوم [هل] لاقف

 تب دم يتبحص كرتبو «كلذب روذعم تنأف :يأ 4ّىيِسُم

 وو مارب عم ترد“ يأ «ارْذع ْنْدَل نم
 :يأ كاَهَلْهَأ اَمَمطَنْسا ِةَيْرَد لها آنأ اذل يح اًنَلَطانط

 1 نآس در ارادچ اف ادو امهوفيضي ملف مهافاضتسا

 هانب : يأ و مدهتساو باع دق ا

 رج َتَنِش ول :ىسوم هل لاقف .ا

 ٠٦١-۸۲ :تايآلا .فهكلا ةروس ريسفت -۸ هكا

 تنأو «مهيلع كلذ بوجو عم انوفيضي مل ءةيرقلا هذه لهأ

 ىسوم في مل ذئتيحف !؟اهيلع ردقت تنأو «ةرجأ نود نم هينبت

Eهل لاقف «هنم رضخلا رذعتساو : 

 «كسفن ىلع كلذ تطرش كنإف كيسو ىب ٌقارِف اًده»

 . ةبحصلل عضوم الو «رذع نآلا قبي ملف
 امب كربخأس : يأ اص ِهّيَع مس ر ام ليوا َكُتيَْسل

 لوؤي امو «برآملا نم كلذ يف يل نأب كئبنأو « ىلع تركنأ

 .رمألا هيلإ
 يف َنوَُمَعَي َنيكَسمِل تتاكف# اهتقرخ يتلا «ةَئيِفَّتلَ امأ»

 2 نأ كرا مهب ةفأرلاو «مهيلع ةقرلا كلذ يضتقي 4 ريل
 ا ع ؤ

 ىلع مهرورم ناك : يأ كاَّبَضَع ٍةَئيِفَس لک ُدْحْأَي كلم مو

 اهيف ام «هيلع رمت ةحلاص ةنيفس لكف < «ملاظلا كلملا كلذ

 اهيف نوكيل ءاهقرخأ نأ تدرأف ءاّملظ اهذخأو اهبصغ « بيع

 م نم مال اظلا كلذ « بيع
 نأ ًاريشَحَف نمم ا 5 هتلتق يذلا 4 معلا ااو

 e ااا ر

 هنأ «هيلع ردق دق 1 م ًمهقهري

 ىلع امهلمحل :يأ .اًرفكو اًنايغط هيوبأ قهرأل «غلب ول

 وأ هيلإ ةجاحلل وأ «هايإ امهتبحم لجأل امإ ءرفكلاو نايغطلا

 ةمالس «كلذ ىلع يعالطال «هتلتقف : يأ «كلذ ىلع امهدحي

 ةدئافلا هذه نم مظعأ ةدئاف يأو «نينمؤملا هيوبأ نيدل

 نإف ءامهتيرذل ٌعطقو ءامهيلإ ٌةءاسإ هيف ناك نإو وهو ؟ةليلجلا
 :لاق اذهلو ءهنم ريخ وه ام ةيرذلا نم امهيطعيس ىلاعت هللا

 : يأ امّ بوو هكر هن اب امر اَمُهَلِدي نأ درا
 ول «لتق يذلا مالغلا نإف «همجرل اًلصاو ءاّيكز ءاححلاص الو
 0 E «قوقعلا دشأ امهقعل غلب

 سما ىف َِمتَي نيس اكه هتمقأ يذلا 4راد 0
 يضتقت امهلاح TT نو اَمُهَل نک مت ب

 ءامهابأ امدع «نيريغص امهنوكل ءامهتمحرو امهب

 .امهدلاو حالصب ءاضيأ هللا امهظفحو

 اذهلف : يأ 4اًمُهَرنك اَنيْخَسْمَيَو اَمُْهَّدُشَأ اعلي نأ كير داراد#

 هتدعأو ءامهزنك نم هتحت د ام تجرختساو ء«رادجلا تمده

 : ناجي
 «هللا نم ةمحر هتلعف يذلا اذه : يأ 4 كين نك دع كل

 اًئيش "'”تيتأ : يأ «ِرْمأ َنَع ُمنلََم اَمر رضخلا هدبع هللا اهانآ

 هللا ةمحر نم كلذ امنإو «يتناوإ درجمو «يسفن لبق نم

 ا

 )١( تيتأ ام :يأ «يفنلا - هللا همحر - فلؤملا دارمو «نيتخسنلا ىف اذك .



 رشع سداسلا ءزجلا

 ص هيلع ملينَس زل ام لیوا كل هترسف يذلا )كلذ
 ا ءدئاوفلا نم ةليلجلا ةبيجعلا ةصقلا هذه يفو

 .هللا نوعب هضعب ىلع هبنن «ريثك ءيش «دعاوقلاو

 ءرومألا مهأ هنأو ءهبلط يف ةلحرلاو «ملعلا ةليضف اهنمف

 يف بصنلا يقلو «ةليوط ةفاسم لحر مالسلا هيلع ىسوم نإف

 «مهداشرإو مهميلعتل «ليئارسإ ينب دنع دوعقلا كرتو «هبلط
 . كلذ ىلع ملعلا ةدايزل رفسلا راتخاو

 ملع - ملعلا ةدايز نإف .مهألاف مهألاب ةءادبلا :اهنمو

 دوزت نود نم ميلعتلاب لاغتشالاو - كلذ كرت نم مهأ ناسنالا

 . لمكأ نيرمألا نيب عمجلاو « ملعلا نم
 ةيافكل رفسلاو رضحلا يف مداخلا ذخأ زاوج :اهنمو

 . ىسوم لعف امك «ةحارلا بلطو «نؤملا

 اذإ ءهوحن وأ داهج وأ ملع بلطل رفاسملا نأ :اهنمو

 نم لمكأ هنإف «هديري نيأو «هبلطمب رابخالا ةحلصملا تضتقا
 دئاوف هراهظإ ىف نإف ءهمتك

 ءةليلجلا ةدابعلا هذه فرشل اًراهظإو يس ا

 أ وأ ٍنَرْحَبلا َمَمْجَم ملَبَأ يح بأ ل :ىسوم لاق
 3 6 ازغ نيح - هباحصأ ايب يبنلا ربخأ امكو اًح

 . ةحلصملل عبت كلذو ءةيروتلا هتداع نأ عم «ههجوب

 هجو ىلع «ناطيشلا ىلإ هبابسأو رشلا ةفاضإ :اهنمو

 ىتف لوقل «هردقو هللا E راو «نييزتلاو ليوستلا

 . ورکو نأ | ينسف امو“ : ىسوم

 ةعيبط ىضتقم نم وه امع 1 0 زاوج :اهنمو

 هجو ىلع نكي مل اذإ «شطع وأ «عوج وأ بصن نم «سفنلا
 اذه اترَمَس نم اتي دَمَل## :ىسوم لوقل ءاًقدص ناكو طخستلا

 ا
 ءاَسيك اًنطف اًيكذ «ناسنالا مداخ نوك بابحتسا :اهنمو

 .هديري يذلا هرمأ هل متيل

 ءهلكأم نم همداخ ناسنالا ماعطإ بابحتسا :اهنمو

 ىلإ ةفاضإ «اَنَآَدَع اَنئاَدآأل :هلوق رهاظ نأل ءاًعيمج امهلكأو
 .اًعيمج وهو وه لكأ هنأ «عيمجلا

 همايق بسح ىلع دبعلا ىلع لزنت ةنوعملا نأ :اهنمو

 هريغ ناعي ال ام ناعي .هللا رمأل قفاوملا نأو ءهب رومأملاب

 رفسلا ىلإ ةراشالاو كاَبَصَت اَذَه اَنِرَمَس نم اَنَِيَل دقل» : هلوقل
 .نيرحبلا عمجمل «زواجملا

 رفسلا وه هنأل ءهلوط عم بعتلا هنم كتشي ملف «لوآلا امأو

 مهنأل «موي ضعب هنأ رهاظلاف ءريخألا امأو .ةقيقحلا ىلع

 اوتاب مهنأ رهاظلاف .ةرخصلا ىلإ اووأ نيح توحلا اودقف

 00 «هتدع هل دادعتسالا نم

o۲ ۸- ٠١۰-۸۲ :تايآلا «فهكلا ةروس ريسفت 

 ١ معلا 0

 محل ا

 e < اقطا9

 دقني نأ دير يارادجا مفا دج وقام شویی نأ
CL0  

 هر

 مل تناك هيف
 دے ہے لس حاس

 0 أف نوُكَمَعَيَني
 عل امو 9 ضيم لات

 افحص امهم نسم ا ناڪ

 0 کک دينارا نيل
 500 م م ايار

 0 0 اهل نك همك
 ١ ماد اس جم 7 EF 00 | وعر حس سر

 00 دشا

 0 مرک كتل اا
 اًركْذ نم اعا ا نيرا 1

 لاق ءادغلا تقو ءاج اذإ نج ءدغلا نم اوراس مث ءاهدنع

f 

 ا e اراها

 یذنع

 يف «هيسن هنأ ركذت ذئنيحف ات ءادغ اتاعا :هاتفل ىسوم

 .هدصق ىهتنم هيلإ يذلا عضوملا
 اًدبع لب ءاّيبت سيل ءهايقل يذلا دبعلا كلذ نأ :اهنمو

 ةمحرلاب هيلع هللا هلي ركذو «ةيدوبعلاب هفصو هنأل ءاًحلاص
 ركذل ءاّيبن ناك ولو «هتوبن الو هتلاسر ركذي ملو «ملعلاو

 .هريغ ركذ امك «كلذ

 لدي ال هنإف (ىرَمأ نع ُهُدلَعَف اموإ# : ةصقلا رخآ يف هلوق امأو

 نوكي امك ؛ثيدحتلاو ماهلالا ىلع لدي هن ونا نع
 لإ تيار :ىلاعت لاق امك «ءايبنألا ريغل

 . وي لاب نم ىِذَجَأ نأ لأ ىلإ َكْبَر یوو ۰( هيم
 ملع :ناعون ''”[هدابعل] هللا هملعي يذلا ملعلا نأ :اهنمو

 هبهي «يندل ملع و .هداهتجاو هدجب دبعلا هكردي بستکم

 . الع دَ نم ةع او :هلوقل هدابع نم هيلع نمي نمل هللا

 فطلأ هايإ ملعتملا باطخو «ملعملا عم بدأتلا :اهنمو

 أ وم ا

 )١( ب :شماه نم ةدايز .



 رس سداسلا ءزحلا

 ِنَمْلَمُت نأ لع كعبتأ لهل :مالسلا هيلع ىسوم لوقل «باطخ

 «ةرواشملاو ةفطالملا ةروصب مالكلا جرخأف كاَدْنُر َتْمَلُع اًمِم

 ءهنم ملعتي هنأب هرارقإو ال مأ كلذ يف يل نذأت له كنأو

 ملعملل رهظي ال يذلا «ربكلا وأ ءافجلا لهأ هيلع ام فالخب

 هنأ نظ امبر لب «هايإو وه نواعتي هنأ يعدي لب هملع ىلإ هراقتفا
 ةجاحلا راهظإو «ملعملل لذلاف ءاّدج لهاج وهو «هملعم ملعي
 . ملعتملل ءيش عفنأ نم «هميلعت ىلإ

 الب - ىسوم نإف هنود نمم ملعتلل لضافلا عضاوت : اهنمو

 .رضخلا نم لضفأ - كش

 هيف رهمتي مل يذلا ملعلل «لضافلا ملاعلا ملعت :اهنمو

 نإف .ةريثك تاجردب ملعلا يف هنود ناك نإو «هيف رهم نمم

 نيذلا «نيلسرملا نم مزعلا يلوأ نم مالسلا هيلع ىسوم
 نكلو ءمهاوس طعي مل ام ءملعلا نم مهاطعأو « هللا مهحنم

 اذهلف «هدنع سيل ام رضخلا دنع ناك «صاخلا ملعلا اذه يف

 «ثدحملا هيقفلل يغبني ال ءاذه ىلعف .هنم ملعتلا ىلع صرح

 نم هوحن وأ «فرصلا وأ ءوحنلا ملع يف اًرصاق ناك اذإ

 الو ا ااا

 رارقالاو < «ىلاعت هلل لئاضفلا نم هريغو ملعلا ةفاضإ : اهنمو

 امم : يأ «َتَنَلْع اسي نمْلْعت# : هلوقل اهيلع هللا ركشو «كلذب

 . ىلاعت هللا كملع

 ءريخلا ىلإ دشرملا ملعلا وه «عفانلا ملعلا نأ :اهنمو

 نع ريذحتو «ريخلا قرطل ةيادهو دشر هيف نوكي ملع لكف
 ىوس امو «عفانلا ملعلا نم هنإف كلذل ةليسو وأ ءرشلا قيرط
 ِنَمْلَمُت نأإ# : هلوقل ةدئاف هيف سيل وأ ءاًراض نوكي نأ امإف كلذ
 . 4ان ىم امم

 ملاعلا ةبحص ىلع ربصلا ةوق هل سيل نم نأ :اهئمو

 مدع بسحب هتوفي هنأ «كلذ ىلع تابثلا نسحو «ملعلاو

 نمو «ملعلا كردي ال هل ربص ال نمف ء"ملعلا نم ريثك هربص

 لوقل «هيف ىعس رمأ لك هب كردأ «همزالو ربصلا لمعتسا

 ذخألا نم ىسومل عناملا ركذب ىسوم نع رذتعي - رضخلا
 .هعم ربصي ال هنإ : هنع

 ناسنالا ةطاحإ ءربصلا لوصحل ريبكلا ببسلا نأ :اهنمو

 يذلاف الإو «هيلع ربصلاب رمأ يذلا ءرمألا كلذب «ةربخو اًملع

 هترمثو هتدئاف الو «هتجيتن الو هتياغ يردي ال وأ «هيردي ال
 هيب طع ا ل غ ةلوقلا جلا تمعن دع لل

 .رمألاب اًربخ هتطاحإ مدع «هربص مدعل بجوملا لعجف 4ح
 مكحلا ىلإ ةردابملا مدعو «تبثتلاو ينأتلاب رمألا :اهنمو

۱۸ or ٠٦١-۸۲ :تايآلا .فهكلا ةروس ريسفت 

 .دوصقملا وه امو «هنم داري ام فرعي ىتح «ءىشلا ىلع

 - دابعلا لاعفأ نم يتلا - ةليقتسملا رومألا قيلعت : اهنمو
 يف كلذ لعاف نإ  ءيحلل ناسا الوفي ال نار «ةتيشملاب

 .«هللا ءاش نإ» لوقي نأ الإ «لبقتسملا

 نإف «هلعف ةلزنمب سيل ءيشلا لعف ىلع مزعلا نأ :اهنمو

 ىلع هسفن نطوف اا هلأ َآَس نإ ةفُدِجَّتَسال :لاق ىسوم
 .لعفي ملو ربصلا

 «ملعتملل هعازيإ يف ةحلصملا ىأر اذإ ملعملا نأ :اهنمو

 نوكي ىتح «ءايشألا ضعب نع لاؤسلا ىف ءادتبالا كرتي نأ

 ناك اذإ امك : عبتت ةحلصملا نإف ءاهيلع هفقوي يذلا وه ملعملا

 اهريغ يتلا ءايشألا لاؤس يف قيقدلا نع هاهن وأ . اًرصاق همهف

 يف قلعتي ال ءالاؤس لأسي وأ .هنهذ اهكردي ال وأ . اهنم مهأ

 . ثحبلا عضوم

 فاخي يتلا ةلاحلا ريغ يف ءرحبلا بوكر زاوج :اهنمو

 . اهنم
 الو «هللا قح يف ال «هنایسنب ذخاؤم ريغ يسانلا نأ : اهنمو

 . 4 ثي اي ِفْذِاَوُن ال : هلوقل دابعلا قوقح يف
 سانلا قالخأ نم ذخأي نأ ناسنالل يغبني هنأ :اهنمو ١

 هل يغبني الو . مهسفنأ هب تحمس امو ءاهنم وفعلا مهتالماعمو

 اذه نإف «مهقهريو مهيلع قشي وأ «نوقيطي ال ام مهفلكي نأ

 هل رسيتيل ءرسيتملا ذخأي لب «ةمآسلاو هنم روفنلا ىلإ ةاعدم

 .رمألا

 قلعتو ءاهرهاظ ىلع اهماكحأ يرجت رومألا نأ :اهنمو

 نإف ءاهريغو ءامدلاو «لاومألا يف «ةيويندلا ماكحألا اهب

 لتقو «ةنيفسلا هقرخ رضخلا ىلع ركنأ مالسلا هيلع ىسوم

 ىسومو «ركنملا نم اهنأ ءاهرهاظ رومألا هذه نأو «مالغلا

 يتلا لاحلا هذه ريغ يف ءاهنع توكسلا هعسي ال مالسلا هيلع

 ىلإ ردابو «مالسلا هيلع لجعتساف ءرضخلا اهيلع بحص
 يذلا «ضراعلا اذه ىلإ تفتلي ملو «ةماعلا اهتلاح يف مكحلا

 .راكنالا ىلإ ةردابملا مدعو «ربصلا هيلع بجوي

 ريبكلا رشلا عفدي» هنأ وهو ةليلجلا ةريبكلا ةدعاقلا : اهنمو

 تيوفتب «نيتحلصملا ربكأ ىعاريو «ريغصلا رشلا باكتراب

 نع هيوبأ نتفي ىتح هءاقب نكلو ءرش مالغلا لتق نإف ءامهاندأ
 «هتمصعو لتق نود نم مالغلا ءاقبو .هنم اًرش مظعأ امهنيد

 ءامهناميإو «هيوبأ نيد ءاقبب ريخلاف «ريخ هنأ نظي ناك نإو

 (ملعلا نم ريثك . . .هتوفي هنأ) : ةلمجلا نم الدب (۲) .قيرطل :ب يف )١(
 1 : يف ةلمجلا هذه تءاجو (ملعلا يقلتل لهأب سيل هنأ) :ب يف ءاج

 .ةيوطشن



 رشع سداسلا ءزجلا

 نم ةدعاقلا هذه تحتو ءرضخلا هلتق كلذلف كلذ نم ريخ

 محازتف ءرصحلا تحت لخدي ال ام ءدئاوفلاو عورفلا
 . اذه يف لخاد ءاهلك دسافملاو حلاصملا

 يف ناسنالا لمع» نأ يهو اًضيأ ةريبكلا ةدعاقلا :اهنمو

 هنأ ةةلتسفملا ةلازإو ةحلصملا هجو ىلع ناك اذإ «هريغ لام

 ضعب فالتإ «هلمع ىلع بترت ولو ىتح نذإ الب ولو زوجي
 نم ملستف «بيعتل ةنيفسلا رضخلا قرخ امك «ريخلا لام
 وأ «قرغ وأ «قرح عقو ول اذه ىلعف .ملاظلا كلملا بصغ

 وأ ءلاملا ضعب فالتإ ناكو «هلام وأ ناسنإ راد يف ءامهوحن

 E «يقابلل ةمالس هيف «نادلا معي مدع

 لام ذخأ ملاظ دارأ ول كلذكو «ريغلا لامل اًظفح كلذ

 ولو زاج «يقابلل ءادتفا «لاملا ضعب ناسنإ هيلإ عفدو «ريغلا

 . نذإ ريغ نم
 ربلا يف زوجي امك ءرحبلا يف زوجي لمعلا نأ :اهنمو

 . مهلمع مهيلع ركني ملو رحل ىف َنوُلَمَعَيأ# : هلوقل

 الو «هتيافك غلبي ال لام هل نوكي دق نيكسملا نأ :اهنمو

 ءالؤه نأ ربخأ هللا نأل ءةنكسملا مسا نع كلذب جرخي
 . ةنيفس مهل «نيكاسملا

 لتقلا نأ 0

 . کد ایس تن
 . س رعب # : هلوقل ركنم ريغ اًصاصق لتقلا نأ : 2

 رد یر ف یف ها هپ لابملا دملا: ار

 نم لضفأ «مهب قلعتي نم وأ «نيحلاصلا ةمدخ نأ : اهنمو

 نأب ءامهرادج ةماقإو ءامهزنك جارختسا للع هنأل ءاهريغ
 . حلاص امهابأ

 ءظافلألا يف ىلاعت هللا عم بدألا لامعتسا :اهنمو

 1 فا رق هيت قل ةنيفشلا بيع فاضآ هلا
 يو دارك :هلوقل ىلاعت هللا ىلإ هفاضأف ءريخلا امأو . اأ
 لاق امك كلير ن دمر امه اَمُهَرْنَك اج شتو امه دش آغا نأ

 تلاقو فش َوَهَف تر و : مالسلا هيلع ميهاربإ
 3 5 وارا ضْرَأْلا يف يف نَمِب ا أ فردت ا قر : نجلا

 .هردقو هللا ءاضقب لكلا نأ عم كاَدَسَ

 ةلاح ىف هبحاص قرافي ال نأ بحاصلل يغبني هنأ :اهنمو

 امك د رذعيو «هبتعي ىتح «هتبحص كرتيو «لاوحألا نم

 : مالغلا لتق يف هلوقل بونذلا ربكأ نم

 . ىسوم عم رضخلا لعف
 رومألا ريغ يف «هبحاصل بحاصلا ةقفاوم نأ :اهنمو

 نأ امك ءاهدكأتو «ةبحصلا ءاقبل ببسو ءةاعدم «ةروذحملا

 .ةقفارملا عطقل ببس «ةقفاوملا مدع

 ۸۳-۸۸ :تايآلا .فهكلا ةروس ريسفت -۱۸ س ه5

 ردق يه رضخلا اهارجأ يتلا اياضقلا هذه نأ :اهنمو

 لدتسيل «حلاصلا دبعلا اذه دي نع اهلعجو هللا اهارجأ ضحم

 دبعلا ىلع ردقي هنأو «هتيضقأ يف هفاطلأ ىلع كلذب دابعلا

 «مالغلا ةيضق يف امك :هنيد حالص يهو ءاّدج اههركي اًرومأ
 اًجذومن مهارأف «ةنيفسلا ةيضق يف امك «هايند حالص يهو وأ

 هرادقأب اضرلا ةياغ اوضريو اوفرعيل ءهمركو هفطل نم
 . ةهوركملا

 ُهَنَي بلع الناس لف نْيَمَرَمْلا ىذ نع كيوتو (۸۸-)
 TT ه اًرخِذ

 0 ل ا

 و ت هي ل
 ناك رش اما نم مل لوفتسو ىلا هرج مل اص لیتو نما ور ا 1 م ت عا ج
 يذ ةصق نع ِ هللا لوسر اولأس ءنوكرشملا وأ باتكلا لهأ
 هيف اذ هن م ع التاس : لوقي نأ هللا هرمأف «نينرقلا

 ام «هلاوحأ نم مكيلع ولتأس : يأ .بيجع باطخو «ديفم أبن

 ملف «هلاوحأ نم كلذ ىوس ام امأو «ةربع نوكيو «هيف ركذتي
 . مهيلع هلتي

 نم هنكمو «یلاعت هللا هكلم :يأ 4ِّيَأْلا يف ل انکم اتل

 ءَيَش لك ني ُهَتيئاَءْوأل هل مهدايقناو «ضرألا راطقأ يف ذوفنلا

 ءهل ةلصوملا بابسألا نم هللا هاطعأ : يأ اس ميك © اس

 ةلوهسو «نادلبلا رهق ىلع نيعتسي هب ام ءهيلإ لصو امل

 يتلا «بابسألا كلتب لمعو .نارمعلا يصاقأ ىلإ لوصولا
 نم لك سيلف ءاههجو ىلع اهلمعتسا :يأ ءاهايإ هللا هاطعأ

 ىلع اًرداق نوكي دحأ لك الو .هكلسي د بابسألا نم ءيش هدنع

 هب لمعلاو «يقيقحلا ببسلا ىلع ةردقلا عمتجا اذإف «ببسلا

 . لصحي مل امهدحأ وأ ءامدع نإو «دوصقملا لصح

 الو هللا انربخي مل ءاهايإ هللا هاطعأ يتلا بابسألا هذهو

 ءاذهلف «ملعلا ديفي هجو ىلع رابخألا اهلقانتت ملو ءاهب هلوسر
 ةلقنلا هركذي امل تافتلالا مدعو ءاهنع توكسلا ريغ انعسي ال

 ةيوق بابسأ اهنأ «ةلمجلاب ملعن انتكلو ءاهوحنو تايليئارسالل
 ٍدَدَع وذ «ميظع دنج هل راص اهب ءةيجراخو ةيلخاد «ةريثك
 ليهست نمو ءادعألا رهق نم نكمت هبو ءماظنو ٍدَّدَعو

 هللا هاطعأف ءاهئاحنأو اهبراغمو ضرألا قراشم ىلإ لوصولا

 «نيعلا ىأرم يف سمشلا ىأر ىتح «سمشلا برغم هب غلب ام
 نمل داتعملا اذهو ءءادوس :يأ ءةئمح نيع يف برغت اهنأك

 سفن يف برغت اهآر ءءام يبرغلا سمشلا قفأ نيبو هنيب ناك
 دنع : يأ ءاهدنع دجوو «عافترالا ةياغ يف تناك نو ءاملا



 رشع سداسلا ءزجلا

 .اًموق اهبرغم
 امإ : يأ اًح ميف دنت نأ انو بدع نأ ام نل اد القط

 نسحت نأ امإو «هوحنو رسأ وأ «برض وأ « لتقب «مهبذعت نأ

 وأ «رافك اَمِإ مهنأ رهاظلا نأل «نيرمألا نيب َرّيْخَف مهيلإ

 ريغ نينمؤم اوناك ول مهنأل كلذ نم ءيش مهيف وأ .قاسف

 نم نينرقلا يذ دنع ناكف «مهبيذعت يف هل صخري مل «قاسف

 هل هللا قيفوتل ده تا لا «ةيعرشلا ةسايسلا

 دعشق هنر لإ درب 2ث ميد نيم ركاب 4 نأ

 ةبوقعو ءايندلا ةبوقع «ناتبوقعلا هل لصحت : يأ چ کک ابدع

 .ةرخآلا
 ر ا

 ةنجلا هلف : يأ ّىسلأ هَرَج ملم اللص َلِعَو نماء نم امو
 . ةمايقلا موي ءازج هللا دنع ةنسسحلا ةلاحلاو

 هل فطلنو «هيلإ نسحنسو : يأ رش اَنرَمَأ نم م ُلوُفَتسَو

 كولملا نم هنوك ىلع لدي اذهو «ةلماعملا هل رسينو «لوقلاب

 هللا ةاضرم قفاو ثيح «نيملاعلا نيلداعلا ءايلوألاو نيحلاصلا

 . هلاحب قيلي امب «دحأ لك ةلماعم ىف

 اَهَدَجَو نيمَّشلا َملَظَم ب اإ َهَّيَح © ایس من 2 ممول

 يدل ام اتطحأ دو كلك © اري تود ني مھل لج ل مو لع لل
 امف اند نو دم لآ نب ب نإ یک ه ايس ی 2٠ اي

 1! نارق اد اولا ه وق َّن َنوُهَفَفي 4 َيوماكي ال
 2 نأ <

 يف َدوُديفُم چم ججا نل

 یکم ام لاق ه - ماي ل لع ارح كأ لی لھ ضل

 ديول ريو نونا © ار م منيو کنن لج و ووم يوسع رخ قر وف

 شا قفا + 36 0 مج ا لع عش 1 رق ب ذيع اإ بح

 َلاَق © ابق ُمَل اوغطمسا امو هورهظب نأ اوعطسا امف ا

Û okيأ ا یر دعو نو 01و  : 

 ءاهعلطم اًدصاق ءاّعجار رگ سمشلا برغم ىلإ لصو امل

 ف سمشلا علطم ىلإ لصوف « هلا هاطعأ يتلا بابسألل اًعبتم

 اهدجو : يأ ان اود ني هَل لحي رل موف لع ملط ادو

 مدعل امإ ءسمشلا نم رتس مهل سيل سانأ ىلع علطت
 ‹مهشحوتو مهتيجمه ةدايزل كلذو «نكاسملا يف مهدادعتسا

 برغت ال «مهدنع ةمئاد سمشلا نوكل امإو «مهندمت مدعو

 «يبؤنجلا ايقيرفأ يقرش يف كلذ دجوي امك ءركذي اًيورغ
 نع اًلضف «ضرألا لهأ ملع هنع عطقنا عضوم ىلإ لصوف
 هل هللا ريدقتب اذه لكف ءاذه عمو « مهنادبأب هايإ مهلوصو

 و و ر

 : يأ i ويدل امي انطحأ دقو كلك # : لاق اذهلو «هب هملعو

 «هعم انملعو ةميظعلا بابسألاو ريخلا نم هدنع امب انطحأ

 49-44 :تايآلا «فهکلا ةروس ريسفت -۸ هدم

 0-2 )ارنوب ا 2 هلام

 ا رغم عبادی | ©

 دنن لوبد امرا ات اح
 :E وو جملا ےہ

 ا لاق )انسخ يف
 بخ مص غ ا ر رع ب حج

 ج هلام لمع و نماء نامو )ل اکیا رادع هذي

 بح € اس بسا 2 امس راك ناو ار لا
 مس سم سل وو جا سس ور مرر رم

 نره ليو مودع عطنا دو ںیم علم بال

۳ 

 عا 9 اربح وید ایات دمو كرد اوس انو

 o ترتكب كح 9 بيس

 اوج ا وتر لاا یاو اک ول الق نو ھقفی نود اکیا
 ےل مور صوص ہک جا ر د2 راو +

 ميول جدار كل لمن ل هف ضر اف رودییقم

 كلاش يفصح ىر ەيفىگمام لا6 ا
 و ا سا

 نصل نب واس ارح تیر ریز نونا مرني
 ور ص 2

 التقينا نونا اا هلعجاذإةوحأ ًاوخفنا لاق

 CESS رنآوعطسآ امف (كز)
 IK واس حم

 امو

 موس مدس

 :نورسفملا لاق نسل يب علب اذإ ىح ه انيس مب و

 نيب ام ىلإ لصوف ءلامشلل اًدصاق «قرشملا نم اًهجوتم بهذ
 كلذ يف نيفورعم لابج لسالس اناك ءنادس امهو «نيدسلا

 نود نم دجو «سانلا نيبو جوجأمو جوجأي نيب اًدس «نامزلا

 ءمهتنسلأ ةمجعل ءالوق نوهقفي نوداكي ال ءاّموق نيدسلا

 نم «نينرقلا اذ هللا ىطعأ دقو «مهبولقو مهناهذأ ماجعتساو

 «مههقفو ءموقلا كئلوأ ةنسلأ هب هقف ام «ةيملعلا بابسألا

 ءجوجأمو جوجأي ررض هيلإ اوكتشاف «هوعجارو <« «مهعجارو

 : اولاقف مدآ ينب ني داع دا امهو

 ناومألا ذخأو لتقلاب ضال يف َنوُدِيْفُم حُلم 56 ل

 تيب لمحت نأ كع» الْغُج : يأ اًح ك ُلَمَي لهنا كلذ ريغو

 ناينب 5 مهسفنأب مهرادتقا مدع ىلع كلذ لدو س مم

 لعفيل ةرجأ هل اولذبف «هيلع نينرقلا يذ رادتقا اوفرعو ءدسلا

 يف مهداسفإ :وهو «يعادلا ببسلا هل اوركذو «كلذ

 ءايندلا يف ةبغر الو «عمط اذ ن نينرقلا وذ نكي ملف .ضرألا

 ‹«حالصإلا هدصق ناك لب .ةيعرلا لاوحأ حالصإل اًكرات الو

 مهنم ذخأي ملو «ةحلصملا نم اهيف امل «مهتبلط باجأ كلذلف



 رشع سداسلا ءزحلا

 : مهل لاقف «هرادتقاو هنيكمت ىلع هبر ركشو ؛ةرجأ

 «ينوطعتو يل نولذبت امم :يأ رح قر هيف يک مڑ

 دكني لع مكيديأب مكنم ةوقب ينونيعت نأ مكنم بلطأ امنإو

 . مكيلع مهروبع نم اًعنام : يأ ادر مسو

 ىح كلذ هوطعأف ءديدحلا عطق :يأ ديل َرْيز نادل
 لاق دسلا امهنيب ينب نيذللا نيلبجلا : يأ نفصل نب ىواس اإ

 اهل ارلمعتساو ءاييظع اًداقيإ اهودقوأ يأ نانلا اشنا
 يذلا «ساحنلا باذ املف «ساحنلا بيذتف «دتشتل «خيفانملا

 اط دي عرفا نا َّلاَق# ديدحلا ربز نيب هقصلي نأ ديري

 دسلا مكحتساف ءرطقلا هيلع غرفأف ءاّباذم اًساحن :يأ

 ررض نم «سانلا نم هءارو ْنَم هب عنتماو ءالئاه اًماكحتسا

 . جوجأمو جوجأي
 مهل امف : يأ ابْن مل أوُعلطَتَسأ امو هورهظي نأ ارعا امن

 ىلع الو .هعافترال ET الو «ةعاطتسا

 رثألاو ليمجلا لعفلا اذه لعف املف «هتوقو هماكحال هبقن

 نر ني دَر اذه :لاقو اهيلوم ىلإ ةمعنلا فاضأ ءليلجلا
 . ّىلع هناسحإو هلضف نم : يأ

 معنلاب مهيلع هللا َّنَم اذإ «نيحلاصلا ءافلخلا لاح هذهو
 امك «هللا ةمعنب مهفارتعاو «مهرارقإو مهركش دادزا «ةليلجلا

 دا ا E كل

 ثك خ ركعات نول قر لش ني ام : لاق ميظعلا دعبلا
 معنلا نإف ضرألا يف ولعلاو «ربكتلاو ربجتلا لهأ فالخب
 نم هللا هاتآ امل - نوراق لاق امك . اًرطبو اًرشأ مهديزت ءرابكلا

 َمّنِإ8 :لاق ةوقلا يلوأ ةبصعلاب ءونتل هحتافم نإ ام ءزونكلا

 جوجأمو جوجأي جورخل : يأ ير ُدَعَو َهَج اذ :هلوقو

 هكد : يأ 356 نقتملا مكحملا دسلا كلذ : يأ ج

 . 4ح ر دو نو ضرألاو وه ىوتساو «مدهناف

 ريمضلا نأ لمتحي ضب يف جس نيمو ميضعب ان انکو (49)

 - سانلا ىلع اوجرخ اذإ مهنأو .جوجأمو جوجأي ىلإ دوعي

 ل اهلك ضرألل مهباعيتساو مهترثك نم
 نم مهو حُلم م تحف اإ يح :ىلاعت لاق امك

 قئالخلا ىلإ دوعي ريمضلا نأ لمتحيو تورن ٍبَدَح لَ
 مهضعب جوميو نورثكيف هيف نوعمتجي مهنأو «ةمايقلا موي
 يف مقوم :هلوق ليلدب 1 لزالزلاو لاوهألا نم «ضعبب

 نزلا © اًضْرَع َنيِفَكْلِل نیمو مج اَضَعَو ٥ هيب رولا

 خفن اذإ : : يأ انس نوعين ال ا یک نع لطي غ يف مهيأ ت تاک

 مث ءداسجألا ىلإ حاورألا هللا داعأ ءروصلا يف ليفارسإ

 99-٠١١ :تايآلا .فهكلا ةروس ريسفت -۸ ٦

 «نيرخآلاو مهنم نيلوألا «ةمايقلا فقومل مهعمجو «مهرشح
 «مهلامعأب نوزجيو اوبساحيو اولأسيل «نينمؤملاو نيرفاكلاو

 ءمهؤازج منهج نإف - مهفالتخا ىلع - نورفاكلا امأف

 . اًدذبأ اهيف نيدلاخ

 نرمل موي مھَج 52 :لاق اذهلو )٠١١٠٠١(
 تضرع : يأ 2104 َنيِواَمِْ مل ترو : یلاعت لاق امك اسرع

 ءاهريعسو اهلالغأب اوعتمتيلو ءمهلزنمو مهاوأم نوكتل مهل

 هل مكبت ام «باقعلا نم اوقوذيلو ءاهريرهمزو ءاهميمحو
 «مهلاعفأ ءازجو وويل اا اذهو «ناذآلا مصتو «بولقلا

 نيضرعم : يأ #ىرگذ نع اط + يف ميمي تناك # ايندلا يف مهنإف

 ف برف :اولاقو «ميركلا نآرقلاو ءميكحلا ركذلا نع

 ةيؤر نم مهعنمت ةيطغأ مهنيعأ يفو 4إ وعدن اَ ةا

 . 4 ُهَوَسِع مهرصتأ عو : ىلاعت لاق امك ةعفانلا هللا تايآ

 تايآ عمس ىلع نوردقي ال : يأ «اَمْمَس َنوعيِطنَي ال اكو

 نإف «لوسرلاو نآرقلا مهضغبل «ناميالا ىلإ ةلصوملا هللا

 اذإف .هضغبأ نم مالك ىلإ هعمس يقلي نأ عيطتسي ال ضغبملا

 الو عمس "مهل سيلف «ريخلاو ملعلا قرط مهنع تبجحنا
 اوبذكو «هتایآ اودحجو «هللاب اورفك دقف « عفان لقع الو «رصب
 . اًريصم تءاسو « منهج اوقحتساف «ةلسر

 اوا فود ب داب اوب نأ أورَفُك نیلا بیا (١٠؟)

 ىوعد نالطبل «نايبو ناهرب اذهو ا فک هج ان 0

 نيرفاكلا نيكرشملا
 ءءايلوأ مهل نونوكي مهنأ نومعزيو ءمهنودبعي هلل ءاكرش
 هللاب اورفك دق مهو «هباوث مهنولينيو هللا باذع نم مهنوجني
 .هلسربو

 هنالطب ررقتملا يراكنالا ماهفتسالا هجو ىلع مهل هللا لوقي

 يود تي ىا اود نأ ارَمك َنيِْلا َبِيَحَحَأط :لوقعلا يف
 هلل اًيداعم هللا يلو يلاوي الو «كلذ نوكي ال :يأ 4ر
 ءهطخسو ءهاضرو «هتبحم يف «هلل نوقفاوم ءايلوألا نإف ءاَدبأ

 موو :ىلاعت هلوقل اًهباشم « ىزععلا اذه ىلع نوكيف «هضغبو

 الا ه نودع واڪ كي يلوا کامل لوب مث امیج مرشح

 ڈنر نم اشو تأ كتحبس
 وهف «هلل داعم وهو ىل الو هللا لَو ذختي هنأ معز نمف

 رافكلا بسحفأ : ىنعملا نأ - رهاظلا وهو - لمتحيو «بذاك

 ءايلوأ هللا نود نم اوذختي نأ ءهلسرل نوذبانملا ءهللاب
 ؟ىذألا مهنع نوعفديو للا نود نم مهنوعفنيو «مهنورصني

 .ملق قبس وهو (تزرب ميحجلا اذإو) :نيتخسنلا يف )١(
 .هل : نيتخسنلا

 .ءايلوألاو ءايبنألا ضعب اوذختا نيذلا

 يف (0)



 رشع سداسلا ءزجلا

 نا ا ی و و طارت ونوح 0
 ٍلُقل : یلاعت هلوقك اذه نوكيو «ءيش رضلاو عفنلا نم مهديب

 الو کی ا قلك تروس الف قو نت رم ند از

 وحنو 4ةَعْفّتلا هنوذ نم توُعَدَي تريلا فمي وال « البو

 الو هنود نم ذختملا نأ ءاهيف :| ركذي يتلا تايآلا نم كلذ

 ضعبل لئان ريغ ءءاجرلا بئاخ لاض «هيلاويو هرصني
 ش . هدوصقم

 لزنلا سشبف «ىرقو ةفايض : يأ (ال يفك هج ادع إ3
 . مهتفايض منهج تسئبو «مهلزن

 معَ لص لا © عا كا مك له لفل )-1١5(

 رف بدلا كيلو © امن وسخ من وبس ھو ايدك وویل یف
2 

 ed 42 ج زم موج يد يي ددو < رک ا ر

 کرد ٠ زو ةا م مل من اه معآ تطبخ ویال مود تیا
 وو وو

 اي لق :يأ اره سو قل أودع أوك انب هج ضو
 مكربخأ له :- راذنالاو ريذحتلا هجو ىلع - سانلل «دمحم

 ؟قالطالا ىلع الامعأ سانلا رسخأب

 ام لك لحمضاو لطب : يأ ايدل ويلا يف ْميْيَعَس لص نا

 فيكف «هعنص يف نونسحم مهنأ نوبسحي «لمع نم «هولمع
 ءهلسرو هلل ةداحم اهنأو «ةلطاب اهنأ نوملعي يتلا مهلامعأب

 اورسخف «مهلامعأ ترسخ نيذلا ءالؤه مه نمف ؟ةاداعمو

 .نيبملا نارسخلا وه كلذ الأ ؟ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ

 اودحج :يأ 4بال مير تب ورفك يأ کوال
 ناميالا بوجو ىلع ةلادلا «ةينايعلا تايآلاو ةينآرقلا تايآلا

 .رخآلا مويلاو «هبتکو ءهلسرو «هتكئالمبو «هب

 41:5 ميلا مب مك مق الم ماتا كلذ ببسب (تيق#
 يف رظنلاو «تائيسلاب تانسحلا ةلباقم :هتدئاف نزولا نأل

 مدعل مهل تانسح ال ءءالؤهو «حوجرملاو اهنم حجارلا

 َنِم لسع و :ىلاعت لاق امك ءناميالا وهو ءاهطرش

 دعت نكل «؛اَمْضَه الو اماظ فاح الق یوم وهو تحصل

 سوؤر ىلع اهب نوزخيو ءاهب نوررقيو ءىصحتو «مهلامعأ

 : يأ 4مُهْزآَرَج كلذ : لاق اذهلو ءاهيلع نوبذعي مث ءداهشألا

 مهتراقحل يرو ةمايقلا موي مهل ماقي ال هنأو «مهلامعأ طوبح

 اوزه ءهلسرو هتايآ مهذاختاو « هللا تايآب مهرفكب «مهتسخو

 تايآ يف بجاولا نأ عم ءاهنم '”نورخسيو ءاهب نوؤزهتسي
 متأ اهب مايقلاو ءاهل ميظعتلاو ءاهب ماتلا ناميالا ءهلسرو هللا

 اوسعتو «مهرمأ سكعناف ةيضقلا اوسكع ءالؤهو «مايقلا
 .باذعلا يف اوسكتناو

 نينمؤملا لامعأ نّيَب ءمهلامعأو نيرفاكلا لآم نيب املو

 :لاقف مهلامو
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 و <
 ی ااو ا

 روا یف حو مب ف جوین موي مصعب ارت 6 اح
 اسرع نیرفک لیمو ماج اترو امج ھم

a Nمس م درع تمر 8  

 فود نم یرابعاو دخن نأ اورفك نذل اب يحفأ لامس
 اس موو > ص رو حرر کک ےک رور یک رر رع ر اک ور یک ج

 رضا ون له لف 7 رن ترک مه ادعای 1

4 NEE ۳٤ 

 ومب و ےک رک و ص رر 2 . یوو هه ل ل ا رمل سس

 مآ نوبسحم مهوايندلا وع ايف ههبعَس رض نذل 79 الئمعأ

 ويآَمِلومِهَيَر تیا أورفک تذل کریو 9 امص و

 مفر كلذ 9€ او ميلا مو منك قناه مهم تطيح
 اونم یزد 7 ره یزو ییا او داو ورکا مب ھج
 ري 0 زن سور فلا تج مه تاک حصو
 ین تملک ادا د مریلا كول لف( اوج ایت نوک اف
 له 9 اد مسهل غمبات تج کو ر تدق ناریل قا

0 
 ہہ لل ل 2ك ارم وود روا

rra 

 اور نا نف دیو هلل كهل زامن کریو ود نهر سانا امت
 يحج مس صال ساس 7 تق كس ريع 2 ج ھر کک سرع

 ادمن ةدابعي شالو الص کام میل هیر اقل
 صر و ا

 هرس

 ر E رر وور ع

 تج تناك تحصل اولو اوما نزلا ل ( ٠١8610

 اونمآ نيذلا نإ : يأ اوج اع بي ال امف دِل © ر سویا

 اذه لمشو «مهحراوجب تاحلاصلا اولمعو «مهبولقب

 هعورفو «هلوصأ «هلامعأو «هدئاقع «نيدلا عيمج فصولا

 نم مهتاقبط فالتخا ىلع - ءالؤهف «ةنطابلاو ءةرهاظلا

 . سودرفلا تانج مهل - حلاصلا لمعلاو «ناميالا

 ءةنجلا ىلعأ «سودرفلا تانجب دارملا نأ لمتحي

 «ناميالا لّمك نمل «باوثلا اذه نأو ءاهلضفأو ءاهطسوأو

 .نوبرقملاو ءايبنألا مهو «حلاصلا لمعلاو

 اذه لمشيف «نانجلا لزانم عيمج ءاهب داري نأ لمتحيو

 «راربألاو «نيبرقملا نم «ناميالا لهأ تاقبط عيمج «باوثلا

 «همومعل نيينعملا ىلوأ اذهو «هلاح بسحب رك «نيدصتقملاو

 نألو «سودرفلا ىلإ فاضملا عمجلا ظفلب ةنجلا ركذلو

 وأ «مركلا ىلع يوتحملا «ناتسبلا ىلع قلطي سودرفلا

 .ةنجلا عيمج ىلع قداص اذهو «ةفتلملا راجشألا

 .نورختسيو :نيتخسنلا يف )١(



 رشع سداسلا ءزجلا

 لمعلاو ناميالا لهأل ةفايضو لرب سودرفلا ةنجف
 هذه نم «مظعأو «ربكأو ءّلجأ ةفايض يأو «حلاصلا

 «حاورألاو .بولقلل «ميعن لك ىلع ةيوتحملا «ةفايضلا
 لزانملا نم «نيعألا ذلتو «سفنألا هيهتشت ام اهيفو «نادبألاو
 رويطلاو «ةرمثملا راجشألاو «ةرضانلا ضايرلاو «ةقينآلا
 ءةيهشلا براشملاو «ةذيذللا لكآملاو ءةيجشملا ةدرغملا

 ةحراسلا راهنألاو «نادلولاو ءمدخلاو «ناسحلا ءاسنلاو
 ةمعنلاو «يونعملاو يسحلا لامجلاو «ةقئارلا رظانملاو
 .ةمئادلا

 نمحرلا نم برقلاب معنتلا ءهلجأو هلضفأو كلذ ىلعأو

 ههجو ةيؤرب عتمتلاو «نانجلا ميعن ربكأ وه يذلا ءهاضر لينو
 .ميحرلا فوؤرلا مالك عامسو «ميركلا

 ءاهمودأو ءاهلمجأو اهلجأ ام «ةفايضلا كلت هللف
 نم دحأ فصو اهب طيحي نأ نم مظعأ يهو !!اهلمكأو
 كلذ ضعب دابعلا ملع ولف «بولقلا ىلع رطخت وأ ءقئالخلا

 مهبولق اهيلإ تراطل «مهبولق ىلإ لصي .اًيقيقح اًملع ميعنلا
 اهيلإ اوراسلو «قارفلا ملأ نم مهحاورأ تعطقتلو «قاوشألاب
 ةصغنم تاذلو «ةيناف ايند اهيلع اورثؤي ملو ءانادحوو تافارز

 لك لباقي «ةرساخ ةعئاض بهذت «اًناقوأ اوتوفي ملو «ةيشالتم
 ةلفغلا نكلو «ةفلؤم فالآ «بقحلا نم ميعنلا نم اهنم ةظحل
 ©0تذفن ةدارالاو لق ملعلاو «فعض ناميالاو «تلمش

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف «ناك ام ناكف

 ميعنلا اهيف نإ «ميعنلا مامت وه اذه اف نرل :هلوقو

 : يأ الو اَبنَع ونبي الا عطقني ال هنأ همامت نمو «لماكلا
 .مهجهبيو مهبجعي ام الإ نوري ال مهنأل ءالاقتنا الو اًلوحت

 .هيف مه ام قوف اًميعن نوري الو ءمهحرفيو مهرسيو
 نأ ل لا دل یر تیک اد را نك ول لف ۰۹

 نع اًريخم مهل لق :يأ ادم لمي انج ؤو یر تم َدَعَت
 ءيشب دابعلا طيحي ال اهنأو .هتافص ةعسو «يرابلا ةمظع

 ملاعلا يف ةدوجوملا رحبألا هذه : يأ رل نك ول : اهنم
 ىلإ اهلوأ نم ءايندلا راجشأو :يأ ير ِتّسْكِْل اًداَدِه

 ديل مالقأ راحبلاو «يراربلاو نادلبلا راجشأ نم ءاهرخآ

 ءيش اذهو بر تملك دس نأ لَم مالقألا ترسكتو 4ر
 .دحأ هب طيحي ال ٠ .ميظع

 منَ وو ىرخألا ةيآلا يفو
 4 4 ےک تدي 6 رثقإ حس بينت اب ري را
 فاهذألا ىلإ ىنعملا بيرقت باب نم اذهو . 4َ دع

 «ةيهتنم ةيضقنم تاقولخملا عيمجو «ةقولخم ءايشألا هذه نأل

 ٠٠١١٠٠۹ :ناتيآلا فهكلا ةروس ريسفت -۸ 6۸

 ءةقولخم ريغ هتافصو «هتافص ةلمج نم هنإف هللا مالك امأو

 «بولقلا اهتروصت ةمظعو ةعس ٌّيأف «ىهتنم الو دح اهل الو
 فملعك «ىلاعت هللا تافص رئاس اذكهو «كلذ قوف هللاف

 قئالخلا ملع عمج ولف ءهتمحرو «هتردقو «هتمکحو

 ناكل ءضرألا لهأو تاومسلا لهأ «نيرخآلاو نيلوألا

 ةفاح ىلع عقو روفصع ةبسن نم لقأ «ميظعلا ملع ىلإ ةبسنلاب
 كلذ ءهتمظعو رحبلل ةبسنلاب رحبلا نم هراقنمب ذخأف ءرحبلا
 كبر ىلإ نأو ءةلماكلا ةعساولا ةميظعلا تافصلا هل نأب

 . ىهتنملا

 ديو لي كمل آنآ لإ نوب لن رسب انآ اإ لف )1١(

 ا رشم الو اكلم مع لمبا ہیر قل یب نک نق

 4لن رب اك اإ :مهريغو رافكلل دمحم اي 4لث# :يأ
 ,EN «كلملا يف ةكرش يل الو ا ا يأ

 .هلا نئازخ يدنع الو

 ص لل ىو يبر ديبع نم دبع 4م رسب اا او

 هللا هيحوي يذلا « يحولاب مكيلع تلضف : يأ يو هلل هک

 ال : يأ «دحاو هلإ مكهلإ انآ : مل رابخالا لجأ يذلا « يلإ

 «هريغ ةرذ لاقثم ةدابعلا نم قحتسي دحأ الو «هل كيرش

 عفديو «هباوث مكلينيو ءهنم مكبرقي يذلا لمعلا ىلإ مكوعدأو

 لمع لمَ وير اقل أوي ناک نف :لاق اذهلو .هباقع مكنع

 . بحتسمو بجاو نم «هللا عرشل قفاوملا وهو «اًسلص
 هلمعي لب ءهلمعب يئاري ال : يأ اد ير وداع كرش الو#

 صالخالا نيب عمج يذلا اذهف «ىلاعت هللا هجول اًصلاخ

 ادع نم 17 «بلطيو وجري ام لاني يذلا وه «ةعيباتملاو

 هالوم نم برقلا هتاف دقو «هارخأو هايند يف رساخ هنإف كلذ

 .هاضر لينو

 .دمحلا هللو .فهكلا ةروس ريسفت رخآ

 .تهو :ب يفو أ يف اذك )١(



 ذإ 5 اركب مدع َكْيَر تمر رَ ٠ صعيهك# )١-5(
 َلَعَتْشََو قم مظعلا َّنَهَو ْقِإ َبَر لاق ه اس ذِي مر دات

 َليومْلا تصح ْنِإَو ٠ انقل تم كاعد, نكح ملو اي سرلا

 یر © و كنأا ني ل تف ا اا ِتئاَكَو یارو نم

 تمر رَ اذه : يأ اض ڀر لجأ ُبوُقْعَي لاَ نم ُثِرَيَو

 فرعي ءاليصفت هلصفنو «كيلع هصقنس #ايرَكَر ُمُدْبَع كير
 يف نإف «ةليمجلا هبقانمو «ةحلاصلا هراثآو ءايركز هيبن ةلاح هب

 ليصفت يف نألو «نيدتقملل ةوسأو «نيربتعملل ةربع اهصق
 ةرخيح ىلإ وعدي امم وول تلمع بايو اور ههنا اراه دعو
 «هيلإ لصوملا ببسلاو «هتفرعمو هركذ نم راثكالاو «ىلاعت هللا

 مالسلا هيلع ايركز ىفطصاو ىبتجا ىلاعت هللا نأ كلذو

 «نيلسرملا نم هلاثمأ مايق كلذب ماقف «هيحوب هصخو «هتلاسرل

 يف مهل حصنو «هللا هملع ام مهملعو «هبر ىلإ دابعلا اعدو

 املف «مهعبتا نمو نيلسرملا نم هناوخإك «هتامم دعبو:هتايح

 دحأ نكي ملو «تومي نأ فاخو «فعضلا هسفن نم ىأر

 ىلإ اكش «مهل حصنلاو مهبر ىلإ قلخلا ةوعد يف هبانم بوني
 لمكأ نوكيل ءاّيفخ ءادن هادانو «نطابلاو رهاظلا هفعض هبر

 :لاقف اًصالخإ متأو لضفأو

 فعض اذإو ءَفُعَضو ىَهَو : يأ 4« نم مطمل نَه نإ ٌبَر#
 .هريغ فعض .ندبلا دامع وه يذلا مظعلا

 «ربكلاو فعضلا ليلد بيشلا نأل ابْيَس سأَرلأ َلَعَتْشَاَو#
 هفعضب ىلاعت هللا ىلإ لسوتف «هریذنو هدئارو «توملا لوسرو
 ىلع لدي هنأل .هللا ىلإ لئاسولا بحأ نم اذهو «هزجعو

 . هتوقو هللا لوحب بلقلا قلعتو «ةوقلاو لوحلا نم رتل
 بر اي نكت مل : يأ فش تر كباب نُ ملول

 ل «ةباجالا نم اًمورحم الو اًمئاح يندرت

 كناسحإو يلع ىلاوتت كفاطلأ لزت ملو « اًئيجم يئاعدلو

 هتاوعد ةباجإو «هيلع هماعنإب هللا ىلإ لسوت اذهو ا الصاو

 . اًمحال هناسحإ ممتي نأ ءاّقباس نسحأ يذلا لأسف «ةقباسلا

 ىلوتي نم تفخ ينإو : يأ *ىوآرو نم َكيوَمْلا تم إو

 قح كنيدب اوموقي ال نأ «يتوم دعب نم ليئارسإ ينب ىلع
 مهيف ری مل هنأ اذه رهاظو «كيلإ كدابع اوعدي الو مايقلا

 1١-5 :تايآلا ءميرم ةروس ريسفت 184

 لا

 ا و

 ٤ O ف ا

 مَع َبَر لاَ 0 یف دن هیر دات ذل

 بر كيا دين كح ملو مم

 هك ا 1ُتْفِخم ْفِإَو اًيقَس

 ريو برب ل الو كن نم لب هَ اوِقاَعَقَأَرْمأ |
 ارڪ ر © اًيِضَنبَر رد E رو

 اس لق نم هل لع مل ی همس وب كرات

 قاما اكو مغل ٹرک ی نا َبَر اق 9 ١

 ككل 9 بیع کلا یم تفل ب دقو ارق

 ڭت رول نم كتل دق قو نیه لع وه تیر لاق

 لأنا اء لاال لک جارا ©) س

 م هم 2

 ا ی ورک املك

 9 عو کاو یس نأ ملل واق بارلا نم

 هيلع ايركز ةقفش هيف اذهو «نيدلا يف ةمامالل ةقايل هيف اًدحأ

 هدصق «هريغ بلطك سيل دلولل هبلط نأو «هحصنو مالسلا

 «نيدلا ةحلصم هدصق امنإو «ةيويندلا ةحلصملا درجم

 . كلذل حلاص ريغ هريغ ىأرو «هعايض نم فوخلاو
 ندعمو «نيدلا يف ةروهشملا تويبلا نم هتيب ناكو

 نم نيدلاب موقي اًدلو هقزري نأ هللا اعدف «ريخلل ةنظمو «ةلاسرلا

 هنأو ءالصأ دلت تسيل :يأ ءرقاع هتأرما نأ ىكتشاو «هدعب

 ةوهشلا دوجو هعم ردني اًرمع :يأ ءاّيتع ربكلا نم غلب دق

 «نيدلا ةيالو ةيالولا هذهو الو َكنُدَل نم ىل ٌيّهَف# دلولاو

 لاو ملعلاو ةوبنلا ثاريمو
 هب ىف دع د4 حل ر

 بر هلُصَجَأَو بوقعي 3 لاء نم ُثرَيَو يقشر :لاق اذهلو

 ,كدابع ىلإ هببحتو ءهاضرت اًحلاص اًدبع :يأ كاَّيِضَ

 ءهتوم دعب ىقبي اًحلاص اًركذ ادلو هللا لأس هنأ لصاحلاو

 «هقلخ دنعو هللا دنع اًيضرم ابن نوكيو «هدعب نم اًيلو نوكيو

 نأ هدبعب هللا ةمحر نمو ءدالوألا نم نوكي ام لضفأ اذهو

 )١( ملعأ هللاو «ةيكم اهنأ باوصلا لعل .



 رشع سداسلا ءزجلا

 «ميشلا دماحمو قالخألا مراكمل اًعماج اخلاص اًدلو هقزري

 : لاقف هتوعد باجتساو «هبر همحرف
eور  

 هَل لسحب مک قم س ا ۷)

 رر ڪلا ني تلي ذو قع
 لج

 ر ٥

 م +

 56 د کب أخ
 : يأ اً نأ مل 7 5 م وصرف ل

 هل هللا 00 «ىحب# ب ةكئالملا دي ىلع ىلاعت هللا هرشب

 متتف «ةيسح ةايح ايحي :هامسمل اًقفاوم اًمسا ناكو ««ىيحي»

 «حورلاو بلقلا ةايح ىهو «ةيونعم ةايح ايحيو ءةنملا هب

 را
e e:ل ل  

 تافصلاب هفاصتاو «هلامکب ةراشب كلذ نوكيف ءاّيماسمو

 اذه «لامتحالا اذه ىلع نكلو «هلبق نم قاف هنأو «ةديمحلا

 ءاًعطق ىيحي نم لضفأ وه نمم «مهوحنو «مالسلا مهيلع

 برغتسا «هبلط يذلا دولوملا اذهب ةراشبلا هتءاج امل ذئنيحف

 :لاقو بجعتو

 ءدلولا دوجو نم عناملا نأ لاحلاو مع يل يل وكي َّنَأ ّبر#

 اذه رضحتسي مل «هئاعد تقو هنأكو ؟يتجوزبو يب دوجوم

 دلولا ىلع ميظعلا صرحلا ةدشو «هبلق يف دراولا ةوقل عناملا

 هباجأف «كلذ نم بجعت «هتوعد تلبق نيح «لاحلا هذه يفو

 : هلوقب هللا

 يف برغتسم رمألا : يأ 4هيَم ع ره كلَ لَم كِدَك »
 ةحلاص ىلاعت هللا ةردق نكلو «ةقيلخلا يف هللا ةنس يفو «ةداعلا

 تف أر يل ضيع نع ف ااا ن تحال
 . اًئيش نكي ملو «ُّلْبَق هداجيإ نم

 سيلو «يبلق اهب نئمطي : : يأ 4ةَياَء حل لجأ بر َلاَق#

E E E 

 نکو ب لاٿ نيو ملو لاف َنْوَمْلا يت يڪ نا ير

 نيقيلا نيع ىلإ لوصولاو «ملعلا ةدايز بلطف ىل َّنِيَمَظََل
 .هب ةمحر هتبلط ىلإ هللا هباجأف «نيقيلا ملع دعب

 يفو ايس لاي تت سالا مل لأ کیا٤ ٌلاَقظ ف

 ىنعملاو 4ّس لإ يايا ةت سال مكث لأ ىرخألا ةيآلا

 ءدحاو اهادؤمو مايألاب ةراتو «يلايللاب ربعي ةرات هنأل «دحاو

 «مايأ ةثالث ةدم مالكلا نم هعنم نإف «ةبيجعلا تايآلا نم اذهو

 10-¥ :تايآلا ۰ میرم ةروس ريسفت 19 ۹ 0¥

 هيف صقن ال ءاّيوس ناك لب «ةفآ الو سرح ريغ نم هنع هزجعو
 عونمم ءاذه عمو - دئاوعلل ةقراخلا هللا ةردق ىلع ةلدألا نم -

 حيبستلا امأو .مهباطخو نييمدآلاب قلعتي يذلا مالكلا نم

 يف لاق اذهلو «هنم عونمم ريغف «هوحنو ركذلاو «ليلهتلاو

 4 ِرَكْبإْلاَو يملا حَنبَسَو ايڪ كبَر ذو :ىرخألا ةيآلا
 هللا رمأل لثتماو «ةميظعلا ةراشبلا هذهب رشبتساو «هبلق نأمطاف

 ىلع جرخو «هبارحم يف فكعف «هرکذو هتدابعب ركشلاب هل

 هک اوحَيَس نأإ# زمرلاو ةراشالاب : يأ (َةِيَلِ جسرا هنم هموق
 ةي ةحلصم علا قس يف سیار راش أل قت 0

 0 اص مك هيا قرب بتلا ٍزُح ىي (15- ۱۲)

 2 هْيَدِلوي او © اّ تاو 1 1

 دد هک قي كي ل مج دك لست يسع
 لصو املف «هتيبرتو «هبابشو «ىبحي ةدالو ىلع قباسلا مالكلا
 «ةوقب باتكلا ذخأي نأ هللا هرمأ «باطخلا اهيف مهفي ةلاح ىلإ

 مهفو «هظافلأ ظفح يف داهتجالاب كلذو «داهتجاو دجب : يأ

 «ةوقب باتكلا ذخأ مامت اذه «هيهاونو هرماوأب لمعلاو «هيناعم

 لعجو «همهفو هظفحف «باتكلا ىلع لبقأو «هبر رمأ لثتماف

nلاق اذهلو هريغ يف دجوي ال ام «ةنطفلاو : 

 ءاهب مكحلاو هللا ماكحأ ةفرعم : يأ «اًسص معلا هلتيياعو

0 

 ةفأرو ةمحر :يأ منَ ني اًناَتَحط اًضيأ هانينآ ول
 اهب تماقتساو «هلاوحأ اهب تحلصو «هرومأ اهب ترسيت
 . هلاعفأ

 ا ل ه5
 «ةمومذملا فاصوألا لاوز نمضتي كلذو ءهلقع ىكزتو

 فاصوألاو «ةنسحلا قالخألا ةدايزو ءةئيدرلا قالخألاو

 :لاق اذهلو ء«ةدومحملا

 نمو ءروظحملل اگرات «رومأملل اًلعاف : يأ يمت تاو

 تدعأ يتلا ةنجلا لهأ نم ناكو ءاّيلو هلل ناك اّيقت اتمؤم ناك

 هل لصحو «نيقتملل
 . ىوقتلا ىلع هللا

 الو ءاّقاع نكي مل :يأ 4بل ارب اًضيأ ناك «و»
OSا لا  

 نع اًربكتم اًربجتم نكي مل : يأ كاَيِصَع اَرََّج نکی رول
 ناك لب «هيدلاو ىلع الو «هللا دابع ىلع اًعفرتم الو «هللا ةدابع

 نيب عمجف .ماودلا ىلع هلل اًباَّوأ ءاعيطم ءاللذتم ءاًعضاوتم

 هللا نم ةمالسلا هل تلصح اذهلو «هقلخ قحو هللا قحب مايقلا
 . اهبقاوعو اهئدابم «هلاوحأ عيمج يف

 هبتر ام «يورخألاو يويندلا باوثلا نم



 رشع سداسلا ءزجلا

 ور روع ر ر ق ص

 ا تعب موو ت تومي موو دلو موي هلع ملسو# :لاق اذهلف
 هذه يف باقعلاو ءرشلاو «ناطيشلا نم هتمالس يضتقي كلذو

 نمو «لاوهألاو رانلا نم ملاس هنأو ءاهنيب امو ةثالثلا لاوحألا

 «هدلاو ىلعو «هيلع همالسو هللا تاولصف «مالسلا راد لهآ

 . ميرك داوج هنإ «مهعابتأ نم هللا انلعجو «نيلسرملا رئاس ىلعو
ey 

  00لاق ه ثني ےک ب نقم م | تاق ه

 يل نكي نأ تاق ه رك كير ُلوُسَر انا آَمّنإ

 يَ لآ ملو رب نسی ولو مل ٥ وه كلير لاق ِكِلَدَك لاق

 «اًيِضقَم ارنا تاكو اني ةو سالا هيا كجو نيه لع
 لقتنا «ةبيجعلا تايآلا نم تناكو «ىيحيو ايركز ةصق ركذ امل

 ىلعألا ىلإ ىندألا نم اًجيردت ءاهنم بجعأ وه ام ىلإ اهنم

 «مالسلا اهيلع مر ميركلا 4بتكلا يف كو :لاقف
 يذلا «ميظعلا باتكلا يف ركذت نأ ءاهلئاضف مظعأ نم اذهو

 هيف ركذت ءاهبراغمو ضرألا قراشم يف نوملسملا هولتي
 اهيعسو «لضافلا اهلمعل ءازج ءءانثلا لضفأو «ركذلا نسحأب

 ءةنسحلا اهلاح يف «ميرم باتكلا يف ركذاو :يأ «لماكلا

 يأ كانقَرَس اًناَكَمم اهلهأ نع تدعابت : يأ تدا نيح :

 مهنع قرشلا يلي امم .

 اذهو ءاعنامو اًرتس :يأ باج مهند نم تدا
 ءاهبر ةدابعب درفنتو «لزتعتل «باجحلا ذاختاو ءاهنم دعابتلا

 «ىلاعت هلل لذلاو عوضخلاو صالخالا ةلاح يف هل تنقتو

 هل نإ مرمي ُةكبكَْلا كلَ ةو : ىلاعت هلوقل اهنم لاثتما كلذو

 شفا ميمي © ترييطلا سن لع كلو ولرو كدمطَصَأ

 . * تيكا مم یمگراو ىرُجَسأو کیر
 مالسلا هيلع ليربج وهو اَنَحِوُر اهيل اتارا :هلوقو

 ةروص يف ءلاجرلا نم الماك :يأ اوس اَرَسَب اهل َلَّثَمَتْم#

 ال اهنوكل «صقن الو هيف بيع ال ءةنسح ةئيهو «ةليمج
 ىهو «لاحلا هذه يف هتأر املف «هيلع وه ام ىلع هتيؤر لمتحت

 نع ت الا تانا نق + سانلا ىع ا ر ايلا نع هلي

 دق الجر نوكي نأ تفاخ ءاهلهأ مهو ءاهيلع سانلا زعأ

 تذاعتساو ءاهبري تمصتعاف ءاهيف عمطو ءءوسب اهل ضرعت

 :هل تلاقف هنم

 «هتمحرب مصتعأو هب ءىجتلأ : يأ «َكنِم نمر دع فِ
 ها فاخت تنك نإ :يأ اَت كسك نإ ءءوسب ينلانت نأ

 ماصتعالا نيب تعمجف «يل ضرعتلا كرتاف «هاوقتب لمعتو

 يف يهو .ىوقتلا موزلب هرمأو «هبيهرتو هفيوخت نيبو ءاهبرب

 ۱١-۲۱ :تايآلا «میرم ةروس ريسفت -8 هالا

  ۳٦نیوز ⁄
 ودوم ر ااا

mn 
 یبا 0ایک ص هوك واند( نَمائاَمَحَو

 ولا را و ر و > هع 1 9 1 ا

 تومي موو دلو موو ولع مللسو | اًيِصعاَراََج

 ا 7 د انيك تعبي ءوَيَو

 < مهنود نی تدا 9 © رم انام اهلا نم

 ر کک مر ھ مسرع حرس ر

 5 1100 ساات مقار ام
2 

6 
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 نو رانا اإلا 69 بی تک ں ر کنی یکم ای ڈوعآ د ع
 لوحي َنَأ تاق © رادع ِككَبَهَأِلِكَيَر
 م صج < وو 2

 قلك © يأ كوري سني 00 ْ
 هي هس رس < زا

 ةر ااا لو نيه لعوه لير لاق

SAAااف © 6 ا قمرات  

 اخل عنج لإ ضاَخَمْل اھ 67 اًيِصقاناكَم ب
2 

 ر چ

 ی ےک ا iy ا :عبادص رع

 رج ص E "2 يم 7

OTجار كع طوس لاح ك یره م مل و ا  
 يف وهو «سانلا نع دعبلاو «بابشلاو «ةيلاخلا ةلاحلا كلت

 اهل قطني ملو «ةيوسلا ةلماكلا ةيرشبلاو ءرهابلا لامجلا كلذ
 ام غلبأ اذهو ءاهنم فوخ كلذ امنإو ءاهل ضرعتي وأ «ءوسب

 . هبابسأو رشلا نع دعبلاو «ةفعلا نم نوكي

 عناملا مدعو «يعاودلا عامتجا عم اًصوصخ - ةفعلا هذهو

 و : لاقف اهيلع هللا ىنثأ كلذلو ءلامعألا لضفأ 0

 يلو ٠ تحور ني ويف اتم اَهَحَْو ْتَنَصَحَْأ هيل ت نرمِع تنبأ

 اتو اهو اتجوز ني ایف اسقف اهو َتَبَصْحَأ

 . 4يىل د ةا

 ءهلسر نم اًلوسرو «هللا تايآ نم اًّدلو اهتفعب هللا اهضاعأف

 لوُسَر أنأ آَمَّنإإ8 :لاق «ةفيخلاو عورلا اهنم ليربج ىأر املف

 بهل كيف يبر ةلاسر ذفينت يلغشو يتفيظو امنإ : يأ كير

 نإف «هئاكزو دلولاب ةميظع ةراشب هذهو .4اًيكحَت اًملْع كل

 لاصخلاب هفاصتاو «ةميمذلا لاصخلا نم هريهطت مزلتسي ءاكزلا

 نأ : تلاقف بأ ريغ نم دلولا دوجو نم تبجعتف «ةديمحلا

 الإ دجوي ال دلولاو ايب دا ملو رسب ىنْسَسْمَي ْمَلَو مدل يل نکی

 !!؟كلذب



 رشع سداسلا ءزحلا

 ال اهعيمج بابسأللا نأ ىلعو «ىلاعت هللا ةردق لامك ىلع لدت

 `  .هللا ريدقتب اهريثأت امنإو «ريثأتلاب لقتست
 الثل «ةيداعلا بابسألا ضعب يف دئاوعلا قرخ هدابع يريف

 اهببسمو اهردقم نع رظنلا اوعطقيو «بابسألا عم اوفقي

 فتدلاوبو ءهب انم ةمحر هلعجنلو :يأ ْأَنَم ةو

 .سانلابو

 هب نم امب هيلع َّنَمو هيحوب هللا هصخ املف «هب هللا ةمحر امأ
 نم اهل لصح املف «هتدلاوب هتمحر امأو «مزعلا يلوأ ىلع

 هتمحر امأو «ةميظعلا عفانملاو ءنسحلا ءانثلاو ءرخفلا

 مهيلع ولتي الوسر مهيف ثعب نأ مهيلع همعن ربكأ نإف ء سانلاب

 ءهب نونمؤيف .ةمكحلاو باتكلا مهملعيو «مهيكزيو «هتايآ
 .ةرخالاو ايندلا ةداعس مهل لصحتو «هنوعيطيو

 ةلاحلا هذه ىلع مالسلا هيلع ىسيع دوجو : يأ و

 ريدقتلا اذه ذوفن نم دب الف ءاّقباس ءاضق ؛اًيِضَقَن األ
 . اهبيج يف مالسلا هيلع ليربج خفنف «ءاضقلاو

 اَهَداَمَْلَم ٥ اص ااکم يب تدا ُهَنَلَمَحَف## (51-10)

 0. رس كَ كلير لج دم فرع لا است ني اندا © اینم
 رسو ىف © اج اطر كع طش ةا عن كیا َىَرْهَو

 هيلع ىسيعب تلمح امل. : يأ 4 نإ روا ملك نَه
 اكمل سانلا نع تدعابتف «ةحيضفلا نم تفاخ «مالسلا
 عذج ىلإ ضاخملا اهأجلأ ءاهدالو برق املف ءكاَّيِصَق

 ماعطلا نع دارفنالا عجوو «ةدالولا عجو اهملآ املف «ةلخن

 ءاهربص مدع تفاخو «سانلا ةلاق نم اهبلق عجوو «بارشلاو

 الف ءاّيسنم اًيسن تناكو «ثداحلا اذه لبق تتام اهنأ تنمت
 .ركذت

 ةينمألا هذه يف سيلو «جعزملا كلذ ىلع ءانب ينمتلا اذهو

 ام ريدقتب ةحلصملاو ريخلا امنإو ءةحلصم الو اهل ريخ

 نم اهادانو اهشأج تّبثو اهعور ُكّلملا نكس ذئنيحف «لصح
 «ينزحت ال :اهل لاقو ءاهناكم نم َلّرْنُأ ناكم يف هلعل ءاهتحت

 : يأ رس كك يير ج ڏي ف «يمتهت الو يعزجت ال : يأ
 . هنم نيبرشت اًرهن

 اًيرط : يأ انج اطر ِكِيَلَع طق حتا عنج كيل ىّْرْمَوال

 ىر رهنلا نم 4ّيْدآَوط رمتلا نم 4 كتإط اعفان اًذيذل
 ملأ نم ةمالسلا ةهج نم اهتنينأمط اذهف «ىسيعب اً

 .ءينهلا برشملاو لكأملا لوصحو «ةدالولا

ov¥ 4- ۲۲-٠۳ :تايآلا میرم ةروس ريسفت 

 نم اًدحأ تأر اذإ اهنأ اهرمأف «سانلا ةلاق ةهج نم امأو

 «اًمْوَص نحيل ترد نإ :ةراشإلا هجو ىلع لوقت نأ ءرشبلا

 مهيبطاخت ال :يأ 4ً رولا ميك نّه اًوكس :يأ
 مهدنع اًقورعم ناكو ‹مهمالکو مهلوق نم يحيرتستل «مالكب

 مهباطخب رمؤت مل امنإو «ةعورشملا تادابعلا نم توكسلا نأ

 هيف الو ءاهنوقدصي ال سانلا نأل اهسفن نع كلذ يمن يف

 دهاش مظعأ .دهملا يف ىسيع مالكب اهتئربت نوكيلو «ةدئاف

 . اهتءارب ىلع

 ريغ نم هنأ اهاوعدو «جوز نود نم دلوب ةأرملا نايتإ نإف
 مل ءدوهشلا نم ةدع ميقأ ول يتلا ءيواعدلا ربكأ نم ءدحأ

 نم اًرمأ ءةداعلل قراخلا اذه ةنيب تلعجف .«كلذب قدصت

 لاق اذهلو .اًدج هرغص لاح يف ىسيع مالك وهو «هسنج
 | : ىلاعت

 تج ذل میرم الا لمحت اَمر هي تاک 00-0
 ما تاک اَمَو وس ًارمآ ولا ناک ام ورح تحتي © ایر اکیس
 0 اص ِدْهَمْلأ يف تاک نم مکن تیک اولا لإ ْتراَسأَف © خب

 ام نب رام قلََجَو ٠ اب كَم بتكلا دتا ا دبع ِنإ لا
 مو قَد ارو © اي تمد ام ووَكَرلأَو وصلب فَصْوأَو ٿنڪ
 دلع ص ع وك ہے ع و و ع O 0 2 يم © لام

 مودو كمومأ مويو تدلو مؤ لع ملّسلاو © اًيقش ارابج ىنلعجي

 مسيعب تتأ ءاهسافن نم ميرم تلعت املف :يأ اح تع

 تتأف ءاهتراهطو اهسفن ةءاربب اهملعل «كلذو «هلمحت اهموق

 : يأ ير ايس ِتْنِح دق :اولاقف «ةثرتكم الو ةيلابم ريغ
 . كلذ نم اهاشاح “"ءاغبلا كلذب اودارأو ءاّميخو اًميظع

 «هيلإ اهوبسنف «يقيقح اهل خأ هنأ رهاظلا دوره تحاكي
 نارمع نب نوراه وه سيلو «ءايبنألا ءامسأب نومسي اوناكو

 اَمَو ِءْوَس ارم وأ َنك امل ةريثك اًنورق امهنيب نأل «ىسوم اخأ
 نم نيملاس نيحلاص الإ كاوبأ نكي مل : يأ اب ِكّنَأ تناك
 :مهدصقو «هيلإ نوريشي يذلا رشلا اذه اًصوصخو ءرشلا

 كلذو ؟هب ايتأي مل امب تيتأو ؟امهفصو ريغ ىلع تنك فيكف
 حالصلا يف «ضعب نم اهضعب - بلاغلا يف - ةيرذلا نأ

 . اهنم عقو فيك - مهبولقب ماق ام بسحب - اوبجعتف «هدضو
 «كلذل تراشأ امنإو «هوملك :يأ ءهيلإ مهل تراشأف

 ُتْرَدَن إل :لوقت نأ اهل سانلا ةبطاخم دنع ترمأ اهنأل

 لإ تراشأ املف .4اًيرينإ ولأ َمْلَكْأ نَه اًمْوَص نمل
 يف نك س ملک یک :اولاقو كلذ نم اوبجعت «هميلكتب
 يف دحأ نم لصح الو «ةداع هب رجت مل كلذ نأل نيم ِدْهَمْلَ

 راصف «يغبلا نم لدعم هنأ ودبي ب يف امو «يغبلا :أ يفو «ب يف اذك )١(

 .ةصقلا عم قفاوتملا برقألا وه (ءاغبلا)



 94-75 :تايآلا میرم ةروس ريسفت -۹ هال رشع سداسلا ءزجلا

 2 و 20 ج < ۰ .نسلا كلذ
 لوقفاَدَحَأِ مدل | نم نیرتا ماقا دع یو یرشاو یف :يبص دهملا يف وهو السلا هيلع ىسيع لاق ذئنيحف

 ا ع ا هفصوب مهبطاخف ٠ كاب ىَلَمَبَو بتكلا َيدَتاَ ونا دبع یتا
 اًتضإ املكحأ م ردن فِ 4

 © ےن 0 موي نافاموصنم زال ترد ف تاو اهلا ةوك نأ ايي سس ةف نيل هنو لاب

 يف - ىسيعل نيفلاخملا ىراصنلا لوق نع هللا ىلاعت ءهلالل

 . هتقفاوم نوعدمو نأ دبع نإ : هلوق
 ىنلَمَجَوإ» باتكلا ينيتؤي نأ ىضق :يأ كلا َيدتاد#

 نم هلعجو «باتكلا هملع هللا نأو «هلل دبع هنأب مهربخأف اني

 .هسفنل هلامگ نم اذهف «هئايبنأ ةلمج

 ٿنڪ ام نا كواَبم کمو : لاقف هريغل هليمكت ركذ مث

 نم ّيف هللا اهلعج ةكربلاف «ءنامز يأو «ناكم يأ يف 8

 هللا ىلإ ةوعّدلاو ءرشلا نع يهنلاو «هيلإ ةوعدلاو ريخلا ميلعت

 هتلان «هب عمتجا وأ «هسلاج نم لكف «هلاعفأو هلاوقأ يف
 . هيحاصم هب دعسو «هتکرب

 يناصوأ :يأ يح تمد ام وَرَ وَلا نصوم
 «هدابع قوقحو «ةالصلا Se يتلا « هقوقحب مايقلاب

 «يبر ةيصول لثتمم انأف :يأ «يتايح ةدم «ةاكزلا اهّلجأ يتلا
 . اهل ذفنم ءاهيلع لماع

 «نابسحالا ةياغ اهيلإ نسحأف يتدلاو ربأ نأ اًضيأ يناّصوو

 اهل «ةدلاو اهنوكلو ءاهلضفو اهفرشل ءاهل يغبني امب موقأو

 . اهعباوتو ةدالولا قح

 ىلع اًعفرتم هلا ىلع اًربكتم :يأ 4اراَبَج ِنَنَمْجي ملول
 لب كلذك ينلعجي ملف ءيارخأ وأ يايند يف 4س هدابع
 هللا دابعل اًعضاوتم ءاّللذتم اًعشاخ اًعضاخ هل اًعيطم ينلعج

 . ينعبتا نمو انأ «ةرخآلاو ايندلا يف اًديعس

 لع مكاو :لاق للا دماحمو «لامكلا هل مت املف

 يبر لضف نم :يأ 4 بَ موو كوُمأ موو ُثدِلُو 2

 مويو «يتوم مويو «يتدالو موي ةمالسلا يل تلصح ءهمركو
 هتمالس يضتقي كلذو «ةبوقعلاو ناطيشلاو ءرشلا نم - يثعب
 هذهف ءمالسلا راد لهأ نم هنأو «راجفلا رادو ءلاوهألا زم

 هللا دبعو هللا لوسر هنأ ىلع «رهاب ناهربو «ةميظع ةزجعم

 هيف یا حلا تلق ص نبأ ىسيع كلذ ("5-4)

 تف مآ حض اذإ هس أو نم دَ أ هَل نك ام © نورم

 بر اده مودا کیو یر هلل نو ٥ کیف نک هل لوق
 ميرم نبا ىسيع تافصلا كلتب فوصوملا كلذ : يأ 4 ٌميَقَتْسُم

 ال يذلا «هللا مالكو «قحلا لوق لب «ةيرم الو كش ريغ نم

 نع ينيقيلا ربخلا اذهف ءاّئيدح هنم نسحأ الو «اليق هنم قدصأ

 عال رس اچ وو

EEEاول اق هلي  O reeاعيش تج  

 تعور وس ارم لوبا ناکام دورته تحاتي )ايه

 يف َّناكَنَم مکی 0
 ینلعجو بتلا ینلت دلا
 وصلا ین صوأو تنڪام نأ اکرام ام ىلج ای

 هر وم رر

 لَ مو قلوبا © يح تمام رك

 نوو د ےک

 17 هللا دبع نإ لاق €

 فوم میو تدل لوم ودلع مل سلاو 7) اا

 يلا وق مرم آیی کرد 9€ اأ یو
 مران در561 9 برنا

 دوله( وكس كلور آج ىصقاذإ

 ص ررر ھر

 ْنِمْباَرحْدْلاَفلَتْحَأَف 3 | يقسم طراح ودیا

 ا وتود أ يال رت
 @ ننام یک اتوا یاو
 عوطقم هنإف ءاذه فلاخي امم هيف ليق امو «مالسلا هيلع ىسيع

 اذهلو «هب هل ملع ال هلئاق نم اكش نوكي نأ هتياغو «هنالطبب

 ءمهكشب نوراميف نوكشي : يأ نورا هيف یَا : لاق

 وأ للا نبا وأ هللا هنإ :هنع لئاق نمف «مهصرخب نولذاڪو

 . اًريبك اًولع مهلوَقتو مهكفإ نع هللا ىلاعت «ةثالث ثلاث

 «قيلي الو يغبني ام : يأ رو ني ذِي نأ هب نك اً ف

 كلاملا ءديمحلا ينغلا هنأل .ةليحتسملا رومألا نم كلذ نأل

 ! ؟اًدلو هكيلاممو هدابع نم ذختي فيكف «كلامملا عيمجل

 ص اإ صقنلاو دلولا نع سدقتو هزنت : يأ 4ٌةَددحبْسال
 ملو هيلع عنتمي مل «رابكلاو راغصلا رومألا نم : : يأ «نأ

 هتئيشمو هردق ناك اذإف *ُنْركَيَم نک دل لوی اً بعصتسي

 اذإو !؟دلو هل نوكي فيكف «يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف اًذفان

 هداجيإ دعبتسي فيكف نركب نك# :هل لاق اًئيش دارأ اذإ ناك

 ! ؟بأ ريغ نم ىسيع

 ير هَل نو : لاقف هريغك بوبرم دبع هنأ ىسيع ربخأ اذهلو
 انفرصو «هريبدت انيف ذفنو ءانروصو ءانقلخ يذلا «وَيرَو

0 



 رشع سداسلا ءزحلا

 ءةبانالا يف اودهتجاو «ةدابعلا هل اوصلخأ : يأ « ودبل

 .ةيهلالا ديحوتو «ةيبوبرلا ديحوتب رارقالا ءاذه يفو
 رو اًدما8# :لاق اذهلو «يناثلا ىلع لوألاب لالدتسالاو

 قيرط هنوكل «هللا ىلإ لصوم «لدتعم قيرط : يأ 4ٌميِقَيَسس
 ّىغلا قرط نم هنإف اذه ادع امو «مهعابتأو لسرلا

 .لالضلاو

 نم اورَفك يَ ا ب نم ُباَحّدْلا فكاف (۳۸۳۷)

 ي ملأ دما 2 9 يع رب دت

 تشب ال يذلا میرم نإ بع لاقت ىلاعت نيب , امل 4ني لس

 نم «لالضلا قرف : يأ «بازحألا نأ ربخأ «ىرتمي الو اهيف

 اوفلتخا - مهتاقبط فالتخا ىلع «مهريغو ىراصنلاو دوهيلا

 .يفاجو هيف ٍلاغ نمف «مالسلا هيلع ىسيع يف
 للا نبا هنإ :لاق نم مهنمو للا هنإ :لاق نم مهنمف

 ءالوسر هلعجي مل نم مهنمو «ةثالث ثلاث هنإ :لاق نم مهنمو

 . دوهيلاك یب دلو هنأب هامر لب

 ىلع ةينبم «ةدساف مهؤارآو «ةلطاب مهلاوقأ ءالؤه لكو

 لكو «ةدساكلا هبشلاو «ةدسافلا ةلدألاو ءدانعلاو كشلا

 َنِذَلِل ليف :لاق اذهلو ءديدشلا ديعولل نوقحتسم ءالؤه

 .ىراصنلاو دوهيلا مهيف لخديو «هبتكو ءهلسرو هللاب 4اورفک

 . رفكلا لوق ىسيعب نولئاقلا

 يذلا «ةمايقلا موي دهشم :يأ (رظَع ورب ٍدَبَنم نيل
 «ضرألا لهأو «تاوامسلا لهأ ءنورخآلاو نولوألا هدهشي

 لمتشملا لاوهألاو لزالزلاب ءىلتمملا .قولخملاو قلاخلا
 «نودبيو نوفخي اوناك ام نيبتي ذئنيحف «لامعألاب ءازجلا ىلع

 .نومتكي اوناك امو

 مهرصبأ امو مهعمسأ ام : يأ 4اَيأي موب ربا مهب يسأل

 : نولوقيو مهلاوقأو ءمهكرشو مهرفكب نورقيف ؟مويلا كلذ يف
 يفف وقوم اإ اًح لَ اترا اَنَعِيَسَو ارَصْب اير
 یا یک ن .ةمايقلا

 اذه يف رذع مهل سيلو نم لص يف يلا وظل نكت
 قحلاب فراع ةريصب ىلع لاض دناعم نيب مهنأل ءلالضلا

 ةفرعم نم نكمتم قحلا قيرط نع لاض نيبو «هنع فداص

 ءوس نم هيلع وه امو هلالضب ضار هنكلو «باوصلاو قحلا

 فيك لمأتو «لطابلا نم قحلا ةفرعم يف عاس ريغ ءهلامعأ

 نم اَلا فكاف # :هلوق دعب أورتک ذلل لیوا : لاق

 «بازحألا ىلإ ريمضلا دوعيل (مهل ليوف» لقي ملو نب

 «باوصلا تباصأ ةفئاط نيفلتخملا بازحألا نم نأل

 اونمآف «هلوسرو هللا دبع هنإ) : ىسيع يف تلاقف قحلا تقفاوو

 هع

oV 8- ۳۷-٠۰ :تايآلا ءميرم ةروس ريسفت 

 «ديعولا اذه يف نيلخاد ريغ «نونمؤم ءالؤهف ,هوعبتاو «هب

 نيرفاكلا ديعولاب هللا صخ اذهلف

nهو لمع يف مو رمل ى ذل ة ةت  
 راذنالا ومجرب انإو الع نمو ضال ترن ُنَحح اإ © نويو ال

 رابخالاو «بيهرتلا هجو ىلع فوخملاب مالعإلا :وه

 نيح ةرسحلا موي دابعلا هب فوخيو هب رذني ام قحأو «هتافصب
 ءدحاو فقوم يف نورخآلاو ةرلوألا عمجيف ءرمألا ىضقي

 مهلامعأ نع نولأسيو

 َيِقَش هلسر عبتيو هللاب نمؤي مل نمو ءاهدعب ىقشي ال ةداعس

 ة5 ایس ال ةو اقش

 يأو ءةدئفألا اهنم عدصنتو «بولقلا اهنم عطقتت ةمادن مدنيو

 هطخس قاقحتساو «هتنجو هللا اضر تاوف نم مظعأ ةرسح

 و «لمعلا فنأتسيل عوجرلا نم نكمتي ال هجو ىلع ءرانلاو

 ! ؟ايندلا ىلإ دوعلاب هلاح رييغت ىلإ هل ليبس
 اذه نع ةلفغ يف ايندلا يف مهنأ لاحلاو .مهمادق اذهف

 «ةلفغلا ليبس ىلعف رطخ ولو .مهبولقب رطخي ال ميظعلا رمألا
 الو «هللاب نونمؤي ال مهف «ةركسلا مهتلمشو ةلفغلا مهتمع دق

 ناميالا نيبو مهنيب تلاحو «مهايند مهتهلأ دق ءهلسر نوعبتي

 دعس «هلسر عبتاو «هللاب نمآ نمف

 رسحتي ذئنيحف .هلهأو هسفن رسخو ءاهدعب

 ىلإ اهلوأ نم اهيف امو ايندلاف ءةينافلا ةيضقنملا مهتاوهش
 هللا ثريسو ءاهنع نوبهذيو ءاهلهأ نع بهذتس اهرخآ

 اولمع امب مهيزاجيف «هيلإ مهعجريو ءاهيلع نمو ضرألا

 «هللا دمحيلف اًريخ لعف نمف ءاوحبر وأ اهيف اورسخ امو ءاهيف

 . هسفن الإ ٌّنمولي الف كلذ ريغ دجو نمو
 ّذِإ ه اَ اًنيَِيِس نك مِ مهن بّتكلا ىف کدو )20-4١(

 0 يش نع ىب الو یب الو معلم ال ام دم مل تا ہیآل لَ رس حش ل وروح ل
ae 

 بوس اطر َكِيَمَأ حنّا كأي م ام ليل ت نج دَ ین ت ساک

 تكي 0 0 اًيِصَع نال نک َنطْيَّشلا 8 نعرا دب س تبكي 0

 لَ © ايو نیل نكت يميل ني ُباَدَع س نأ فا نب
 لَم نرِجَه رجه هاو و كتمجر هَ هَ ل ب عمنا ىلا نع تأ بارا

 0 د او ب ڪک نإ قر كَل رففتشاس كي مكس لاق ه

 آلآ ت یر ا اوُعَدَأَو 0 نوُك نم توعدت امو مو کلر

 ا بهو هلأ نود نم ودعي امو مُطَرتعأ امف ه اًيِقَّس یر عذب

 مه اَنلَعَجَو اتم ني مه اتبھوو E E ٥ َقَحَسِإ

 باتكلا اذه اهالعأو اهلضفأو بتكلا لجأ «اَنِلَع ٍقْدِص َناَسِل

 قدصأ تناك «رابخألا هيف َرِكُذ نإف «ميكحلا ركذلاو «نيبملا
 لجأ تناك «يهنلاو رمألا هيف َرِكُذ نإو ءاهقحأو ءرابخألا

0 

 .دعسي ال :ب يف )١(



 رشع سداسلا ءزجلا

 ءءازجلا هيف ركذ نإو ءاهطسقأو اهلدعأو «ىهاونلاو رماوألا

 ىلع اهلدأو اهقحأو ءابنألا قدصأ ناك غلا دعولاو

 «نولسرملاو ءايبنألا هيف ركذ نإو «لضفلاو لدعلاو ةمكحلا

 ءىدبي ام اًريثك اذهلو «لضفأو هريغ نم لمكأ هيف روكذملا ناك

 عفرو «مهريغ ىلع مهلضف نيذلا «ءايبنألا صصق يف ديعيو

 هللا ةدابع نم هب اوماق ام ببسب ءمهرمأ ىلعأو ءمهردق

 ءدابعلا قوقحو «هقوقحب مايقلاو «هيلإ ةبانالاو «هتبحمو

 تاماقملاو كلذ ىلع ربصلاو شا ىلإ قلخلا ةوعدو
 . ةيلاعلا لزانملاو «ةرخافلا

 هلوسر هللا رمأي «ءايبنألا نم ةلمج ةروسلا هذه يف هللا ركذف

 مهيلعو هللا ىلع ءانثلا راهظإ مهركذ يف نآل ,مهركذي نأ

 «مهب ناميإالا ىلع ثحلا هيفو «مهيلإ هناسحإو هلضف نايبو
 نإ مھ بكل يف کدو :لاقف مهب ءادتقالاو «مهتبحمو

 .ةوبنلاو ةيقيدصلا نيب هل هللا عمج 4اب اَقيِدِص ناك

 هلاعفأو هلاوقأ ىف قداصلا وهف «قدصلا ريثك :قيدصلاف

 مزلتسي كلذو 5 قيدصتلاب رمأ ام لكب قدصملا ءهلاوحأو

 بجوملا «هيف رثؤملا «بلقلا ىلإ لصاولا ميظعلا ملعلا
 وه مالسلا هيلع ميهاربإو «لماكلا حلاصلا لمعلاو «نيقيلل

 . ةي دمحم دعب مهلك ءايبنألا لضفأ

 هللا لعج يذلا وهو ءةلضافلا فئاوطال ثلاثلا بألا وهو

 «هللا ىلإ قلخلا اعد يذلا وهو «باتكلاو ةوبنلا هتيرذ ىف

 و يبرقلا هدف ی باقملا و رو
 . هنكمأ امهم «هيبأ ةوعد يف دهتجاو

 ةدابع هل اًنجهم 4َ َلاَم ْدِإأل :لاقف هايإ هتعجارم هللا ركذو

 4اس كنع تفي الو رص الو مم ال ام دعت مل تيا ناثوألا

 الف ؟اهلاعفأ يفو ءاهتاذ يف ةصقان اًمانصأ دبعت مِل :يأ

 ال لب ءاّرض الو اًعفن اهدباعل كلمت الو ءرصبت الو «عمست

 «عفدلا نم ءيش ىلع ردقت الو «عفنلا نم اًئيش اهسفنأل كلمت

 هلاعفأو هتاذ يف صقانلا ةدابع نأ ىلع لاد يلج ناهرب اذهف

 . اًعرشو اًلقع حبقتسم
 هل نم ةدابع نسحيو بجي يذلا نأ هتراشإو ههيبنتب لدو

 مهنع عفدي الو ءهنم الإ ةمعن دابعلا لاني أل يذلا «لامكلا

 . ىلاعت هللا وهو وه الإ ةمقن

 ال تبأ اي : يأ كأي مل ام للا بم ند دم بِ باتي

 دق لب «يدنع سيل ام كدنع نإو «كنبا ىنإ :لوقتو ىنرقحت

 :هلوق اذه نم دوصقملاو «كطعي مل ام ملعلا نم هللا يناطعأ

 ةدابع وهو ءاّلدتعم اًميقتسم : يأ اس اَطَرِص َديَمَأ قال

 اذه يفو «لاوحألا عيمج يف هتعاطو «هل كيرش ال هدحو هللا

 هدم د١5 :تايآلا «ميرم ةروس ريسفت ٩- هالو
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 ن دونها و رتلفغ یئ مھ ورم لا ِضَق ذلة رل امو رمهر ناو
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 نود بعد وكان ىا |

 ىً
 © ونی کیک نترات

 @ وسر نوا نک د یس وم یک کلا فرو

 انأ تبأ اي» : لقي مل هنإف «ىفخي ال ام هنيلو باطخلا فطل نم

 امنإو 2(ءيش ملعلا نم كدنع سيل» وأ «لهاج تنأو «ملاع

 لصو يذلا نأو ءاّملع كدنعو يدنع نأ ىضتقت ةغيصب ىتأ

 ءةجحلا عبتت نأ كل يغبنيف .كتأي ملو «كيلإ لصي مل ىلإ

 . اهل داقنتو

 و سس سا ر ہے ےک
 و بوق عیو یس ول اتہهو ولا نود نم هه

 وعم
 الوسر ناکو

 دبع دقف هللا ريغ دبع نم نأل «َّنَطِيَتلا ر
 ال نأ مَداَع یب مکا ْدَهْمَأ ریا :ىلاعت لاق امك «ناطيشلا

 4ن و ا َنطْيَل اوُدْبعت
 ل منال ناک َنَطِيَّصلأ نإ

 نايصعلا ةفاضإ ركذ يفو «ناطيشلا ةلزنمب هلل اًيصاع ناكو اّيلو
 ةمحر نم دبعلا عنمت يصاعملا نأ ىلإ ةراشإ نمحرلا مسا ىلإ

 ليتل بابسألا ربكأ ةعاطلا نأ امك ءاهباوبأ هيلع قلغتو ءهللا

 :لاق اذهلو «هتمحر

 ببس :يأ نمسا ني ادع سَم نأ ُكاَمَل نإ تایل

 نطيل بركت نايغطلا يف كيدامتو ءرفكلا ىلع كرارصإ

 عترتو «ةميمذلا هلزانمب لزنتف «ةرخآلاو ايندلا يف : يأ اَيِلَو
 هيبأ ةوعدب مالسلا هيلع ليلخلا جردتف «ةميخولا هعتارم يف



 رشع سداسلا ءزجلا

 كعابتال بجوم كلذ نأو «هملعب هربخأف «لهسألاف لهسألاب

 نع هاهن مث «ميقتسم طارص ىلإ تيدتها ينتعطأ نإ كنأو يايإ

 باقع هرذح مث ءراضملا نم اهيف امب هربخأو «ناطيشلا ةدابع
 ملف «ناطيشلل يلو نوكي هنأو «هلاح ىلع ماقأ نإ هتمقنو هللا

 :لاقو لهاج باوجب باجأو «ٌيقشلا كلذب ءاعدلا اذه عجني

 ينلا] هنهلاب حبق هاك لع نع تأ تعال
 ءاهنع هتبغر نع ميهاربإ مالو ءمانصألاو رجحلا نم “يه

 ةدابعب ٌحّدَمتِي ءميخولا رفكلاو ءطرفملا لهجلا نم اذهو

 .اهيلإ وعديو «ناثوألا

 هللا ةدابع ىلإ يتوعدو «يتهلآ متش نع : : يأ مَن ل نيل

 ال :يأ 4اَيَم ٍفْرْجْمأَول ةراجحلاب التت :يأ كسر
 . اًليوط اًنامز ينملكت

 باطخ دنع نممحرلا دابع باوج «ليلخلا هباجأف

 «هركي امب هابأ لباقي ملو ءربص لب همتشي ملو «نيلهاجلا

 متشلاب كايإ يباطخ نم ملستس :يأ 4 ملَس## :لاقو

 وعدأ لازأ ال : يأ اًح یب ت اس

 هي لضصتمت يذلا مالسالل كيدهي نآب ةرفغملاو ةيادهلاب كلا هلا
 . ةرفغملا

 اًيتعم «يلاحب اًفوؤر اًميحر : يأ (اًيفَح ىب تاگ ُمَنِإ 8 ف
 هل نيت اف ةا نأ هارت مهلا هللا راو قو ملف عنب

 أربتو «هل رافغتسالا كرت ءاًئيش هيف ديفي ال هنأو هللا ودع هنأ

 . هلم

 كولس هتلم عابتا نمف «ميهاربإ ةلم عابتاب هللا انرمأ دقو

 نيللاو «ةمكحلاو ملعلا قيرطب هللا ىلإ ةوعدلا يف هقيرط

 ىلع ربصلاو «'"'ةبترم ىلإ ةبترم نم لاقتنالاو ءةلوهسلاو

 ىذأ نم يعادلا لاني ام ىلع ربصلاو ءهنم ةمآسلا مدعو «كلذ

 لب ءوفعلاو حفصلاب كلذ ةلباقمو «لعفلاو لوقلاب قلخلا
 .يلعفلاو يلوقلا ناسحإلاب

 نم توعد امو کلرعأو# :لاق هيبأو هموق نم سيأ املف
 لماش اذهو ىر أ اوعداو# مكمانصأو متنأ :يأ 4ّا نود

 4اس 5 لعد نوک أ الأ يسع ةلأسملا ءاغدو «ةدابعلا ءاعدل

 «يلامعأ لوبقو «يئاعد ةباجإب يندعسي نأ هللا ىسع : يأ

 ملف .مهءاوهأ اوعبتاف - ءمهاعد نمم سيأ نم ةفيظو هذهو

 نأ .- نوهمعي مهنايغط يف اورصأف «ظعاوملا مهيف عجنت

 رشلا لزتعيو «هبر نم لوبقلا وجريو «هسفن حالصإب لغتشي
 .هلهأو

 نم «هموقو هلهأو هفلأمو هنطول ناسنالا ةقرافم ناك املو

 ۵١١-٥۳ :تايآلا میرم ةروس ريسفت -8 هالك
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 هدارفنا اهنمو «ةفورعم ةريثك رومأل «سفنلا ىلع ءيش قشأ
 رم ءرثكتيو مهب ززعتي نمع

 هقح يف هللا لاق «هموق ميهاربإ لزتعاو «هنم

 كا ٌّقحَسِإ مهل اهو هلآ نود نم نودع امو مرا 8:

 ءالؤه ةبه هل للصحف كاين الج بوقعيو قاحسإ نم دو

 ٠ «هيحوب هللا مهصخ نيذلا «سانلا ىلإ نيلسرملا '' ”نيحلاصلا
 .نيملاعلا نم مهافطصاو هتلاسرل مهراتخاو

 لمشي اذهو انمي نمل هيتباو ميهاربال : يأ مه اوو
 «ةعفانلا مولعلا نم «ةمحرلا نم مهل هللا بهو ام عيمج

 رثك دق نيذلا «ةرشتنملا ةريثكلا ةيرذلاو «ةحلاصلا لامعألاو

 .نوحلاصلاو ءايبنألا مهيف

 يتلا ةمحرلا نم اًضيأ اذهو كاَيِلَع ٍِقَّدِص َناَسِل مه العجول

 اًقداص ءانث هل رشني نأ نسحم لك دعو هللا نأل < ‹ مهل اهبهو

 ءانثلا هللا رشنف «نينسحملا ةمئأ نم ءالؤهو «هناسحإ بسحب

 ألم مهركذف «يفخلا ريغ يلاعلا بذاكلا ريغ قداصلا نسحلا

 «بولقلا اهب تألتما .مهتبحمو مهيلع ءانثلاو «نيقفاخلا

 «نيدتهملل ةمئأو «نيدتقملل ةودق اوراصف ةنسلألا هب تضافو

 هللا لضف كلذو «ةددجتم روصعلا رئاس يف مهراكذأ لازت الو

 . ميظعلا لضفلا وذ هللاو ءاشي نم هيتؤي

 وسر ناو اضخم ناک هَّنِإ توم بتكلا يف رگ (۳- ه١)

 نم م اَنْبََوَو 0 ني هرو 1 نوط يناج نم هندو 0 4

 ىسوم ميظعلا نآرقلا اذه يف ركذاو : يأ ايب كوره هال اَ

 هماقمب فيرعتلاو «ميظعتلاو هل ليجبتلا هجو ىلع «نارمع نبإ

 .ةلماكلا هقالخأو «ميركلا

 هللا نأ ىنعم ىلع «ماللا حتفب ءىرق اصل ناك َُّنِإل
 ءىرقو «نيملاعلا ىلع هافطصاو ءهصلختساو هراتخا ىلاعت

 هلامعأ عيمج يف ىلاعت هلل صلخم هنأ ىنعم ىلع ءاهرسكب

 .هلاوحأ عيمج يف صالخالا هفصوف «هتاينو هلاوقأو

 هصالخإو ءهصالخال هصلخأ هللا نإف «نامزالتم نايتعملاو

 صالخالا دبعلا اهب فصوي ةلاح لجأو «هصالختسال بجوم

 .هبر نم صالختساالاو هنم

 «ةوبنلاو ةلاسرلا نيب هل هللا عمج :يأ يَ اش ناو

 0 «لصرملا مالك غبت يش ةت ةلاسرلاف

 هيلإ هللا ءاحيإ يضتقت ةوبنلاو ءهلجو هقد ءعرشلا نم

 ةلاسرلاو ءهبر نيبو هنيب ةوبنلاف ءهيلإ يحولا لازنإب هصيصختو
 هعاونأ لجأب يحولا جارنا نما هلا هش لب «قلخلا نيبو هنيب

 | ا

 :ب يف (9) .ةبتر ىلإ ةبتر نم : ب ىق (5) . ب شماه نم ةدايز )١(

 . نيحلاصلا ءالؤهلو هل لصحف



 رشع سداسلا ءزجلا

 اذهبو «ىلاعت هلل اًيجانم هبيرقتو ىلاعت هميلكت وهو ءاهلضفأو
 :لاق اذهلو «نمحرلا ميلك هنأب ءايبنألا نيب نم صتخا

 ةكربلاو «َنْمْيْلا» نم كربألا :يأ نميألا وأ ءهريسم تقو
 ا ق و و ااو لا "انف. ىلع لدو
 . اهو

 وه ءادنلا نأ ءءاجنلاو ءادنلا نيب قرفلاو اً هرو

 مالكلا تابثإ اذه يفو .كلذ نود ام ءاجنلاو ؛عيفرلا توصلا

 ةنسلا لهأ بهذم وه امك «ءاجنلاو ءادنلا نم هعاونأو ىلاعت هلل

 «ةلزتعملاو «ةيمهجلا نم «كلذ ركنأ نمل اًقالخ ءةعامجلاو
 . مهوحت احن نمو

 ربكأ نم اذه ب وره ُهاَحأ ایمر نم مل اوو :هلوقو
 هبر لأس هنأ «نوراه هيخأل هحصنو ءهناسحإو ىسوم لئاضف

 هل هللا باجتساف «هلثم اًلوسر هلعجي نأو ءهرمأ يف هكرشي نأ

 ةعبات نوراه ةوبنف . اّيبن نوراه هاخأ هتمحر نم هل بهوو كلذ

 .هيلع هناعأو هرمأ ىلع هدعاسف «مالسلا امهيلع ىسوم ةوبنل

 نا دعو َقداَص نك ُمَنِإ ليمن بكل يف رکو (205:65)

 هنم جرخ يذلا ميظعلا يبنلا اذه ميركلا نآرقلا يف ركذاو : يأ

 دلو ديس مهنم نيذلا ءاهلجأو بوعشلا لضفأ «يبرعلا بعشلا
 . مدا

 اذهو .هب ىفو الإ اًدعو دعي ال :يأ ؛ِدَعَوْلا َقِداَص َنك تإ
 نم دعو امل اذهلو دابعلا عم وأ هللا عم هدقعي يذلا دعولل لماش

 م هَ م نإ قدس : لاقو ''”[هل] هيبأ حبذ ىلع ربصلا هسفن

 ربكأ وه يذلا «حبذلا نم هابأ نمو كلذب ىّفو رمل
 [يه] يتلا ةوبنلاو ةلاسرلاب هفصو مث «ناسنإلا بيصت ةبيصم

 . قلخلا نم ايلعلا ةقبطلا نم ''”اهلهأو «هدبع ىلع هللا ننم ربكأ
 هللا رمأل اًميقم ناك :يأ 4ةزكْراَو صب ولم أ نول

 ءدوبعملل صالخالل ةنمضتملا ةالصلاب مهرمأيف هلهأ ىلع

 لمكو «هسفن لمكف «ديبعلا ىلإ ناسحإلل ةنمضتملا ةاكزلابو
 قحأ مهنأل هلهأ مهو هدنع سانلا صخأ اًصوصخو «هريغ

 . مهريغ نم هتوعدب

 هبر يضارمل هلاثتما ببسب كلذو اَيِضَرَم ءّْيَر دنع ناول
 داع نمار نم هلعجو هللا هاضترا «هيضري اميف هداهتجاو

 .هبر نع [وه] يضرو ءهنع هللا يضرف «نيبرقملا هئايلوأو
 ه يب ادص ناک ُمَنِإ سسرنإ بتكلا يف گو ٥۷(

 ميظعتلا هجو ىلع "”بتكلا يف ركذا : يأ 4ع اَنَكَم ُهَنعََرَو

 اًعيَدِص نك ُهَّنِإ نرد لامكلا تافصب فصولاو «لالجالاو

 ٥٤-٦۳ :تايآلا میرم ةروس ريسفت -۹ كفي

 ملعلاو ماتلا قيدصتلل ةعماجلا ةيقيدصلا نيب هل هللا عمج يَ
 هيحول هئافطصا نيبو «حلاصلا لمعلاو تباثلا نيقيلاو لماكلا

 . هتلاسرل هرايتخاو

 هتلزنمو «نيملاعلا يف هركذ هللا عفر : يأ يلع اَنَكَم ُهَنْصمرَو

 . ةلزنملا يلاع ءركذلا يلاع ناكف «نيبرقملا نيب

 نمو مد يد ني لأ ني مولع هلآ مآ دیزل کیا 00
 قت اذإ ًانيََجأو ايده نمو َليِهَرنِإَو مهبل ةر نمو حن حم المح
 ءايبنألا ءالؤه ركذ امل كنو اديس أوُرَح نمل تا مَ

 مهبتارمو مهلئاضف ركذو «نيلسرملا صاوخو «نيمركملا
 هللا معنأ : يأ 4بل نم مهلع هلا مهأ يلا كيلوا :لاق
 «ةلاسرلاو ةوبنلا نم «قبست ال ةتيو ءقحلت ال ةمعن مهيلع

 (*”[معنأ] نيذلا طارص انيدهي نأ هللا وعدن نأ انرمأ نيذلا مهو

 ني مع هلأ َمهَأ بلآ حم ناك هللا عاطأ نم نأو «مهيلع

 # جون مم اتام نمو ماء يرد نيف مهضعب نأو «ةيآلا 4َنتَيَّل

 تويب ريخ هذهف *4َليِهَرْسِإَو مهبل رد نو هتيرذ نم :يأ
 مهلاح ناكو «مهابتجاو «مهراتخاو هللا مهافطصا «ملاعلا

 بويغلاب رابخالل ةنمضتملا «مهيلع نمحرلا تايآ ةوالت دنع

 دعولاو ءرخآلا مويلاب رابخالاو «بويغلا مالع تافصو

 .ديعولاو
 اوعشخو هللا تايآل اوعضخ :يأ كيو اًدجْس_أورَح#

 ام ءةبهرلاو ةبغرلاو ناميالا نم مهبولق يف ترئأو ءاهل

 نم اونوكي ملو «مهبرل دوجسلاو «ةبانالاو ءاكبلا مهل بجوأ
 . انايمعو امص اهيلع اورخ هللا تايآ اوعمس اذإ نيذلا

 نأ ىلع ةلالد را # همسا ىلإ تايآلا ةفاضإ ىفو

 ىلإ اهب.مهاده ثيح مهيلإ هناسحإو «هدابعب هتمحر ف هتايآ

 مهملعو ءةلالضلا نم مهذقنأو «ىمعلا نم مهرصبو «قحلا

 . ةلاهجلا نم

 تهل نمو واک اتا فل يتب ني تلک (5-09)
E E E e ا ع نوي عدم .٠ 
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 ع سوم وعام عد ر جع ند 2

 7 ياب وداع نمسا دعو ىلا ِنَدَع سج © ايس َنوُمَلظي الو ةت

 ا یو ار فو 2 ر ر ع و م E تاه ع د
 اف مهر مو املس الإ اول امف نوع ال © ايم مدو نك م

 و ت ا ی ا نبت د یب هم عورعم رج رجس رر حج

 امل مَ ناك نم توابع نم ثر ىلا ةت كلت © اًيِديَعَو کب

 يضارمل نوعبتملا '””نوصلخملا ءءايبنألا ءالؤه ىلاعت ركذ

 ىف :ب ىف (۳) .هلعجو :ب ىف (۲) ب شماه نم ةدايز )١(

 (0) .تبثأ ام باوصلا لعلو (مهيلع تمعنأ) لصألا يف (4) .باتكلا
 طخب (نوصلخملا) ةملك قوف لعجو «عفرلاب تاملكلا هذه خيشلا لعج

 املف «تعنلا يف عطقلا باب نم هنأ ىلإ ةراشإ اذه يفو (عطق) ةملك ريغص

 . يه امك اهتيقبأ كلذ ىلع - هللا همحر - خيشلا صن



 رشع سداسلا ءزحلا

 ىتأ نم ركذ «هيلإ نوبينملا «مهبر
 ءارولاو فلخلا ىلإ اوعجر «فلخ مهدعب نم فلخ هنأو

 ءاهتماقإو اهيلع ةظفاحملاب اورمأ يتلا ةالصلا اوعاضأف

 دامع يه يتلا ةالصلا اوعيض اذإو ءاهوعيضو اهب اونواهتف

 يه يتلا * نيملاعلا برل صالخإلاو ناميالا نازيمو «نيدلا
 مهنيد نم اهاوس امل اوناك «لاصخلا لضفأو «لامعألا دكآ

 تاوهش اوعبتا مهنأ كلذل يعادلا ببسلاو ضفرأ هلو «عيضأ

 اهل ةمدقم ءاهيلإ ةفرصنم مهممه تراصف اهتادارإو مهسفنأ
 ىلع لابقالاو «هقوقحل عييضتلا كلذ نم أشنف هللا قوقح ىلع

 E ا كل د ع

 اًمعاضم اًباذع :يأ #اَّنَع نقلب فوسف# اهولوانت تقفتا

 .اديدش

 عدبلاو كرشلا نع بات نم الإ :لاقف ىلاعت ىنثتسا مث
 ال نأ اًمزاج اًمزع مزعو ءاهيلع مدنو اهنع علقأف «يصاعملاو

 رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نماء اهدواعي

 «هلسر ةنسلأ ىلع هللا هعرش يذلا لمعلا وهو احل ليكو

 . ههجو هب دصق اذإ

 لمعلاو «ناميالاو ةبوتلا نيب اوعمج نيذلا «كيلرأت»

 «ميقملا ميعنلا ىلع ةلمتشملا (َةّنَجْلا نودي حلاصلا

 . ميركلا برلا راوجو «ميلسلا شيعلاو

 ةرفوم ةلماك اهنودجي لب «مهلامعأ نم انيس َنوُمَلَظِي الوإل
 . اهددع افعاضم ءاهروجأ

 رئاسك تسيل ءاهلوخدب مهدعو يتلا ةنجلا نأ ركذ مث

 نعظ ال «ةماقإ تانج : يأ «ْنَنَع ِتّنَب# يه امنإو «تانجلا

 نم اهيف ام ةرثكو اهتعسل كلذو «لاوز الو َلَّوِح الو اهيف
 .روبحلاو ةجهبلاو ءرورسلاو تاريخلا

 «نمحرلا اهدعو يتلا : يأ يلي وداع نمل دمو یا

 ناسحالاو ةمحرلا نم اهيف اهنأل نمي همسا ىلإ اهفاضأ

 بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام

 مُههوُجَو تسي نك أَو : لاقف هتمحر ىلاعت اهامسو . [رشب]

 ءهتمحر ىلإ اهتفاضإ يفف اًضيأو 4َتوُدِلَح ابف ّمُه لأ تمن يفق

 يتلا هتمحر ءاقبب ةيقاب اهنأو ءاهرورس رارمتسا ىلع لدي ام

 . اهبجومو اهرثأ يه
 هودبع نيذلا هتيهلإ دابع دارملا ةيالا هذه ىف «دابعلا»و

ETEداول : هلوقك مهل اًمصو ةيدوبعلا تراصف  

 مل نيذلا .طقف كيلامملا هدابع فالخب «هوحنو 4 نكمل

 مهقلخ هنأل «هتيبوبرل اًديبع اوناك نإو ءالؤهف «هودبعي

 ةيدوبعلا ءهتيهلإ ديبع يف نيلخاد اوسيلف «مهربدو «مهقزرو

 هانم

32 #2 
 «هب اوما ام اولدبو « مهدعب

 ١۹-٠۳ :تايآلا میرم ةروس ريسفت -۹

 2 نیو 2 ا
 ود مر

 نيبو (ي ا مركو نمی اروطلآیناج ندو

 نک اليمن | تكلا نأ یورک ایک
 ت

 ع

 ةركَصلا .هلهأ رم ايناكو ال ای الوسر ناو دعوا قداص
EFبتلایا أو © اًيِضَرَم ویر دنعنکو  

 بر کچو © امام ہر © ادص نک 3
 ل ر ر وک ر م آ ا

 جو عما تلمح نمو مدا ءةيرذ نم حلا ن ممتع هلآ معنأ

$ ۸ 
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 ماما یکجا واتیکم نمو بیرت مور کر نیو

 مین فخ چ @ ® کیر اساور یل تیا
 2 لس حاس حرس م و ر لع م کہ مو fS را رج سده 9 »لس

 ايْعَنوقْي فوسف تول اوعبتاو هولّصلاوعاضأ فل ٠
 Ci 44 <2 م ر ص را ص ر

 كولىك 5اصا باک ©

 د ص ةزيلظلالو رع سك ع ع و حک

 ون اف وعمال انام, دعو نک, یاو

 | نم 01 وركب افقد و

 نامه كير مايد لر نامو 9€ ناکات واع
 9€ اً کش ناکامو كلذ ےیبام و اتمام وايد ےس ےک کک ےک ر ےک ےک ےک 5

 ءاهبحاص حدمي يتلا «ةيرايتخالا

 ُنَمَيلا دعو ب ةقلعتم نوكت نأ لمتحي بيلا # :هلوقو

 مل اًبئاغ اًدعو اهايإ مهدعو هللا نأ ءاذه ىلع ىنعملا نوكيف

 اهل اوعسو اهبيغ اوقدصو ءاهب اونمآف ءهوري ملو هودهاشي

 اهل دشأ اوناكل چارو بک ءار مآ ا

 حدم اذه يف نوكيو ءاّيعس اهل رثكأو «ةبغر اهيف مظعأو ءاّبلط

 نأ لمتحيو «عفانلا ناميالا وه يذلا «بيغلاب مهناميإب مهل
 مدعو مهبيغ لاح يف هودبع نيذلا : يأ «هدابعب ةقلعتم نوكت

 .هايإ مهتيؤر
 ءةدابع هل دشأ اوناكل هوأر ولف «هوري ملو مهتدابع هذهف

 نأ اًضيأ لمتحيو ءاًقوش لجأو ءاّبح رثكأو «ةبانإ مظعأو

 رومألا نم «هدابع نمحرلا اهدعو ىتلا تانجلا هذه : ىنعملا

 نم هيفف هللا الإ دحأ اهملعي الو ءفاصوألا اهكردت ال يتلا

 حيد « سوفنلا جيهي د ام «لمجملا فصولاو ءاهل قيوشتلا

eT 0اتش سش ملت ال  

 اهلك يناعملاو كومي واك

 ةيدوبع مهتيدوبع امنإو

 امي ج نع هَر س مل خا



 رشع سداسلا ءزحلا

 :هلوق ليلدب ءىلوأ لوألا لامتحالا نكلو «ةتباث ةحيحص

 «داعيملا فلخي ال هنإف ءهعوقو نم دب ال ام مدعو ناک 1

 .نيلئاقلا قدصأ وهو

 ام الو «هيف ةدئاف ال اًيغال اًمالك : يأ 4ّف ان وعم 3

 ةيصعم هيف اًلوق الو ءاّبيع الو ءاّمتش اهيف نوعمسي الف «مثؤي
 .اًردكم الوق وأ شن

 نم «بيع لك نم ةملاسلا لاوقألا الإ : يأ 4 اَمكَس إل

 ثيداحألا ةحراطمو «ةراشبو ءرورس مالكو «ةيحتو ءهللا ركذ

 تاوصألاو ءنمحرلا باطخ عامسو «ناوخالا نيب ةنسحلا

 تامغنلاو «نادلولاو ءةكئالملاو ءروحلا نم ءةيجشلا

 سيلف «مالسلا راد رادلا نأل ءةميخرلا ظافلألاو «ةيرطملا

 :ةوجولا عبس نسوا اب

 لكآملا نم مهقازرأ : يأ كاًيشعو ةر ا اف مهق هنر مو
iيأ يفو ءاوبلط امثيح ةرمتسم «تاذللا عاونأو  

 تاقوأ يف نوكت نأ اهنسحو اهتذلو اهمامت نمو ءاوبغر تقو
 .ةفولعم

 يتلا ةنجلا كلتف ءاهعفن متيو اهعقو مظعيل 4و ركب
 اهترون : يأ كانَ ناک نم انواع نم ترو قلا ركذ امب اهانفصو

 الو ءهنع نونعظي ال يذلا «مئادلا مهلزنم اهلعجنو «نيقتملا

 :ىلاعت لاق امك الرج هنع نوغبي

 الأو ثول رع و و ْمُكحَبَر

 ا ا ا ا ضر

 نم قرفعم نإ اوعراسو
 . نقم ٌتّدِعَأ ضر

 اتل امو ايديا نسب 27 را نوط (5034)

 انني اهو ضال توصل 0 ي كي نك امو تلک حرب امو

 کک ر

 ليربج يي يبنلا أطبتسا ايس مل ولعت له فيدل ريطضأو ُهَدُبعَأَ

 امم رثكأ انيتأت ول» :هل لاقف هيلإ كدا عب مالسلا هيلع

 . هلوزنب هبلق 00 هقارفل اًمحوتو «هيلإ اًقوشت «(انيتأت

 ر رمأي الإ لر ارانن اًموإ# ليربج ناسل ىلع ىلاعت هللا لزنأف
 ملو «هرمأ انردتبا | «ءيش رمألا نم انل سيل : يآ

 َنوُلَْفَبَو مهرَمأ آم هلا وصعب ال : مهنع لاق امك ءاّرمأ هل صعن
 . نورومأم ديبع نحنف وروي اَم

 رومألا هل : يأ كل نب اَمَو اَنَفْلَح امو ايديا َنْيَب ام ملول
 اذإف ءناكملاو نامزلا ىف «ةرضاحلاو ةلبقتسملاو ةيضاملا

 اًرئاد رمألا ىقبيف 0 ديبع انئأو ءهلل هلك رمألا نأ نيبت

 ؟هرخؤيف هيضتقت ال مآ ؟هذفنيف ةيهلالا ةمكحلا هيضتقت له «نيب

 :لاق اذهلو

 «كلمهيو كاسنيل هللا نكي مل :يأ 4اس كير ناك امو
 اًينتعم لزي مل لب لَك امو كير َكَعَدَو ای :ىلاعت لاق امك
 هريبادتو «ةليمجلا هدئاوع نسحأ ىلع كل اًيرجم «كرومأب

۹ 
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 V4 :تايالا ءميرم ةروس ريسفت -۹

 الف ءداتعملا تقولا نع انلوزن رخأت اذإف :يأ ءةليمجلا

 «كلذ دارأ يذلا وه هللا نأ ملعاو .كمهي الو كلذ كنزحي

 . هيف ةمكحلا نم هل امل

 توسل بر هنأب ءهنايسن مدعو «هملع ةطاحإ للع مث

 نسحأ ىلع امهنوكو «ضرألاو تاوامسلل هتيبوبرف ضّرألأو
 الو ءٌىدُس الو «ءلامهإ الو ةلفغ هيف سيل «هلمكأو ماظن

 كسفن لغشت الف ءلماشلا هملع ىلع عطاق ناهرب «لطاب

 وهو «هلئاط كيلع دوعيو «كعفني امب اهلغشا لب ءكلذب
 .هل كيرش ال «هدحو هتدابع

 ءاهدهاجو ءاهيلع كسفن ربصا : يأ بَل ٌرِيطْصَو#

 لاغتشالا يفو «كتردق بسحب اهلمكأو مايقلا متأ اهيلع مقو

 اك هيا NE E ليتؤلا ةدابعب

 ره مب مم وزا دپ انعم ام ےل ل کیني هدمت الو# : یلاعت لاق

 ةرَلَّصلاب َكَلْمَأ رماد :لاق نأ ىلإ د مي ايل ويل
 ا

 ءاهباشمو ءاّيماسم هلل ملعت له : يأ كاَّيِمَس ُمَل رعت له

 مولعملا هيَفَّتلا ىنعمب ماهفتسا اذهو «نيقولخملا نم الثاممو

 هريغو برلا هنأل ءاّهباشم الو اًيماسم هل ملعت ال : يأ .لقعلاب

 .هوجولا عيمج نم ينغلا «قولخم هريغو قلاخلا «بوبرم
 لامكلا هل يذلا لماكلا ءهجو لك نم تاذلاب ريقف هريغو

 لامكلا نم هيف سيل صقان هريغو «هوجولا عيمج نم قلطملا
 وه هللا نأ ىلع عطاق ناهرب اذهف «ىلاعت هللا هاطعأ ام الإ

 هاوس ام ةدابعو ‹ قح هتدابع نأو «ةيدوبعلاب هدارفال قحتسملا

 رابطصالاو «هدحو هتدابعب رمأ اذهلف «لطاب
 ا «ةمظعلاب «هدارفناو هلامكب

 حا َفوَسَل تم ام اك ننال لومو ((077)

 SLANE نضإلا ركحري

 ىلع اًمهفتسم - لوقيف .هعوقول دعبتسم «ثعبلل ركنم لك انهه
 كاي مخ وسل تم ام اد -:رفكلاو دانعلاو يفنلا هجو

 تنك ام دعبو «توملا دعب اًيح هللا ينديعي فيك :يأ
 هلقع بسحب اذهو ءروصتي الو نوكي ال اذه !!؟اًميمر

 رظن ولف «هبتكو هللا لسرل هدانعو «ءيسلا هدصقمو ءدسافلا

 ةياغ ىف ثعبلل هداعبتسا ىأرل ,لمأت ىندأ لمأتو ءرظن ىندأ

 اقمار دب غف انا ىلاعت ركذ اذهلو ءةفاخسلا

 : لاقف ثعبلا ناكمإ ىلع دحأ لك هفرعي

 وأ : يأ هاجس كي ملو لبق نم تقل انآ نضل ڪڌي لوا

 لوأ هقلخ هللا نأو «ىلوألا هتلاح ركذتسيو ءهرظن تفلي ال

 نكي ملو .مدعلا نم هقلخ ىلع ردق نمف ءائيش كي ملو ءةرم

 كلذ للعو ءاهل



 رشع سداسلا ءزجلا

 هعمجو «قزمت ام دعب هئاشنإ ىلع رداقب سيلأ ءاًروكذم ایش
 وديع دث قلا اودس ىلا وهو :هلوقك اذهو ؟قرفت ام دعب

 . دع ٌتَوَهَأ وهو
 ليلدلاب رظنلل ةوعد نَا ٌرْكْدَي الوأ# :هلوق يفو

 ىلع ينبم كلذ ركنأ نم راكنإ نأو «باطخ فطلأب «يلقعلا
 ىف ااو اهركذت ولف الإو «ىلوألا هلاح نع هنم ةلفغ

 ١ . كلذ ركني مل «هنهذ
 ر صر

 لوح هَيرْضَحَتل م نطو مهترتسل كيو 10-03٠١
 لا ےک م ر ان مج
 SS مه لاب ْمَلَ نس م ه

 ثعبلل نيركنملا ءالؤه نرشحيل «هتيبوبرب - نيلئاقلا قدصأ

 . مولعم موي تاقيمل مهعمجيف مهنيطايشو مه
 نم مهبكر ىلع نيثاج : : يأ اج ج لوح ضخ مل

 نيرظتنم «لاوحألا ةعاظفو «لازلزلا ةرثكو «لاوهألا ةدش

I 

 يأ 4 نأ ىلع ُدَعَأ يأ ٍةَعيِس لك نم تعول ممل
 او ل ل ل

 مهربكأو ءاّملظ مهمظعأو ءاّرتع مهّدشأ وُبْعلاو ءرفكلاو .
 باذعلا ىلإ مدقي اذكه مث «باذعلا ىلإ مهمدقيف ءارفك
 نعلي «نونعالتم لاحلا كلت يف مهو ,ظلغألاف اًمئإ ٌظلغألا

 52 ركلؤتم انير# 1 مهارخأ لوقيو ءاّضعب مهضعب

 ه ومل ال نکو فض د لعل لاف رالآ ن اش ادع مَ

 اذه لكو لصف نِ اع EEG هل عهتوأ تاق
 : لاق اذهلو و هلدعل عبات

 نمب طيحم انملع : يأ اً ابي وأ مه اب معآ نح م
 مهلامعأ انملعو مهانملع دق «رانلاب الص ىلوأ وه

 .باذعلا نم اهطسقو اهقاقحتساو
 0 اضفت اتع کیر لع نك اھڈراو الإ كسي نول ۷۰۷۷

 رئاسل باطخ اذهو اً ابف تملا ردو وَ نیل یی م
 نم مهنم ام هنأ «مهرفاکو مهنمؤم «مهرجافو مهرب «قئالخلا
 هب دعوأو ءهسفن ىلع هللا همتح اًمكح ءرانلا دريس الإ دحأ

 .هعوقو نع ديحم الو اخ

 اهروضح ءاهدورو :ليقف دورولا ىنعم يف فلتخاو

 ُدْعَب مث ءدحأ لك نم جاعزنالا لصحي ىتح «مهلك قئالخلل

 ىلع نوكتف ءاهلوخد ءاهدورو :ليقو «نيقتملا هللا يجني
 ىلع رورملا وه دورولا :ليقو ءاّمالسو اًدرب نينمؤملا
 ردق ىلع سانلا رميف «منهج نتم ىلع وه يذلا طارصلا
 ديواجأكو «حيرلاكو ءرصبلا حملك رمي نم مهنمف مهلامعأ

 م رو

 ٦۸-۷٤ :تايآلا « میرم ةروس ريسفت -۹ مهمل

xم٠٠ اا ا  

 ا 20 07 هه 2 2

 امو ضرالاو تاومسلاّتَز
 سس حرس

E 
RS الشو 9 )امس 

 ا نول ار كح ريال € اس رخ

  557نيس ع

 رج عه جریر وخ 0
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AR کنن () اکا 

 تيا ردوو قابلا یی م © اًيْضقُماَمْتَح

 امك دلال تيا هَل جاف
 کوا ایر نسج وام اقم رح نی قیر یا اونم اء نیل

 نمف ©9 روانا نسا مشورن ملال اكله

 ودوام وراد لی ادم رمل هل ددی ةا ضلا یف ناک
 اک رش نمو ا 5ا اد باتملاامإ

 یّده اودسه تلاد نادرو ©2 انج فَعَض ةعضأو

 و

 © 5 كيري تست ٹا
 هر طوف حرس هس

 نم مهنمو «ىعسي نم مهنمو «باكرلا ديواجأكو «ليخلا

 فطخي نم مهنمو ءاقحز فحزي نم مهنمو ءاّيشم يشمي
 :لاق اذهلو «هاوقت بسحب لک «رانلا يف ىقليف

 بانتجاو ءرومأملا لعفب ىلاعت هللا أوت ندا بت 8

 ا يصاعملاو رفكلاب مهسفنأ «تيِببطلأ 70 روظحملا

 ءدولخلا "مهل بجو «مهرفكو مهملظ ببسب اذهو ايث
 NRE «باذعلا مهيلع قحو

 يل فك لا لاق تيب اشا مهل ل ادو (7 4 ءالا)

 نک ن ہیک اکا گہ ي اون ےک طل ی ارا

 انتايآ رافكلا ءالؤه ىلع ىلتت اذإو : يأ يرو ان سخا ھه

 قدصو «هللا ةينادحو ىلع ةلالدلا تاحضاو 9 «تانيب

 - ناقيالا ةدشو «ناميالا قدص اهعمس نمل بجوت «هلسر

 اهب نمآ نمبو اهب اوءزهتساو ءاهل بجي ام دضب اهولباق
 نينمؤملا نم ريخ مهنأ ىلع ءايندلا يف مهلاح نسحب اولدتساو

 : قحلل نيضراعم اولاقف

 ر ا

 )١( هل :أيفو « ب يف اذك .



 رسک سداسلا ءزحلا

 يف : : يآ (ااقم ري نونمؤملاو نحن : يأ نبقي ىل
 تاوهشلا رفوتو د هدا ءايندلا

 اف ی اًسلجم يأ ا

 نم مهبلاطم رثكأ مهل ا دقو اًدالوأو الام رثكأ مهنأ

 نونمؤملاو «ةقوزم ةفرخزم مهتيدنأو مهسلاجمو ءايندلا
 يف ليلد اذهو «نينمؤملا نم ريخ مهف «لاحلا هذه فالخب

 لاومألا ةرثكف الإو «قئاقحلا بلق باب نم وهو «داسفلا ةياغ

 هبحاص كالهل اًببس نوكي ام اًريثك ءرظنملا نسحو «دالوألاو
 :ىلاعت لاق اذهلو ءهرشو هتاقشو

 نم < يأ اسا ُنَسْحَل مه ٍنََك ني مُهَلْم اهلها گی

 e : يأ ع نسحأو «فراخزو «تويبو «شرفو ناوأ

 نسحو «تاذللا رورسو «شيعلا ةراضغ نم ءاًرظنمو ىأرم

 ءاّيئرو اًناثأ مهنم نسحأ نوكلهملا ءالؤه ناك اذإف ءروصلا -

 ءالؤه نوكي فيكف «مهب باقعلا لولح نم كلذ مهعنمي ملو
 م 0 00 باذعلا نم نيمصتعم «لذأو مهنم لقأ مهو

Eeلالدتسالا نأ اذه نم ملعو ؟ 4 ززل يف ةر کک ر  

 قرط نم هنأو «ةلدألا دسفأ نم ءايندلا ريخب ةرخآلا ريخ ىلع

 .رافكلا

 تد ا ع لم قتلا نبق لالا ف 6 نم لق )۷٥(

 ُفَعْضأَو اناَكَم رش وه نم َنوُمَلْعَيَش ماسلا اَنِإَو باما اإ ود

 ةوقو «مهدانع ةدش ىلع لادلا لطابلا مهليلد ركذ امل ادن

 اهيضر نأب «ةلالضلا يف ناك نم نأ ءانه ربخأ «مهلالض

 ءاّبح اهيف هديزيو ءاهنم هدمي هللا نإف ءاهيف ىعسو «هسفنل
 اَوْعاَر امل :ىلاعت لاق «یدهلا ىلع اهرايتخا ىلع هل.ةبوقع

 وأ وب امو ل امك َمُهَرَصَبَو مبدأ بم » 4 مهو هَ عار

 َنوُهَمْعَي ْمِهِنْْيُط يف ا 2
 اًماَقَم رس نقيرفلا یا اا :ئآ أَن اإ محم

 َمِإَوإ» هريغ ا لتقب 4َباَدَعْلا امل دوي امل ابر نسحأو

 ًِه نع لتقل لامعألا ىلع ءازجلا باب يه يلا # ةقاكلا

 نالطب مهل نيبتي ذئنيحف : يأ انج ا ابا رش

 .رشلا لهأ مهنأ نونقيتيو «ةلحمضم ىوعد اهنأو «مهاوعد

 ال هنأل ءاّئيش ملعلا اذه مهديفي ال نكلو «اًدنْج ُفَعْضأَو#

 .لوألا مهلمع ريغ نولمعيف ءايندلا ىلإ عوجرلا مهنكمي

 تحلل ُتيِتْْلآَو قدح ودها تيرا هلا دریو (05)

 يف نيملاظلل دمي هنأ ركذ امل اَدَرَم ريَ ابن كير دنع ربح
 هيلع هلضف نم ةياده نيدتهملا ديزي هنأ ركذ «مهلالض

 لكف «حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلا لمشي ىدهلاو ءهتمحرو

 هللا هداز «حلاصلا لمعلاو «ناميالاو ملعلا يف اًقيرط كلس نم

 نسخو

 «ةدسافلا ةمدقملا هذه نم .اوجتنتس اوجتنتس

 2-2 يە مر م

 A‘*—Vo :تايآلا « ميرم ةروس ريسفت -84 0۸۱

 لخدت ال ءرخأ اًرومأ هل بهوو «هل هرسيو هيلع هلهسو هنم
 امك ءهصقنو ناميالا ةدايز ىلع ليلد اذه يفو «هبسک تحت

 . أنما زل دارو :ىلاعت هلوق هيلع لديو «حلاصلا فلسلا هلاق

 .اناَميإ مهار ماء ملع ثبلث ادو |

 «ناسللاو بلقلا لوق ناميالا نإف «عقاولا اًضيأ هيلع لديو

 يف نوتوافتم نونمؤملاو «حراوجلاو ناسللاو بلقلا لمعو

 . توافت مظعأ رومألا هذه

 يتلا ةيقابلا لامعألا : يأ 4 ُتَحَِّصلأ تيفو :لاق مث

 تاحلاصلا يه «لحمضت الو ءاهريغ عطقنا اذإ عطقنت ال

 «ةءارقو «ةرمعو ءجحو «موصو «ةاكزو ةالص نم ءاهنم

 ىلإ ناسحإو «ليلهتو «ديمحتو «ريبكتو «حيبستو

 .ةيندبو ةيبلق لامعأو «نيقولخملا

 دنع ريخ : يأ ارم ُرْيَمَو ابو كي دنع يح لامعألا هذهف
 نم اذهو ءاهدرو اهعفن نيلماعلل ريثكو ءاهرجأو اهباوث هللا

 ريغ مَ ام هنإف «هباب ريغ يف ليضفتلا لعفأ لامعتسا باب

 الو «هباوث هبحاصل ىقبي الو عفني لمع «تاحلاصلا تايقابلا

0 00 0 

 امل هنأ - ملعأ هللاو - «تاحلاصلا تايقابلا ركذ ةبسانمو

 ءدلولاو لاملا نم ايندلا لاوحأ اولعج نيملاظلا نأ ركذ

 ربخأ ءاهبحاص لاح نسحل ةمالع كلذ وحنو ماقملا نسحو

 ناونع وه يذلا لمعلا لب ءاومعز امك سيل رمألا نأ انه

 اروا هبحي امب لمعلا وه ا «ةداعسلا

 ام توال لار اتيا ٌرَمَك ىلا يمر وا (۸۰-۷۷)

 کس اڪ ه اّدُهَع نحيل دنع دفا أ بيل ملط ه الوو

 : أ اف انينأرو لوط ام مترو 5: ادم تادا نه مل کو لرب ا

 تايآب هرفك نيب عمج يذلا رفاكلا اذه ةلاح نم بجعتت الفأ

 :يأ < ءاّدلوو الام ةرخآلا يف ىّتؤيس هنأ «ةريبكلا هاوعدو هللا

 رم ناك ولف ءرومألا بجعأ نم اذه «ةنجلا لهأ نم نوكي

 .رمألا لهسل .ىوعدلا هذه ىعداو هللاب

 لك لمشت اهنإف «نيعم رفاك يف ةلزان تناك نإو ةيآلا هذهو

 . ةنجلا لهأ نم هنأو ءقحلا ىلع هنأ معز رفاك

 هملع طاحأ : يأ بَل مَ : اًبيذكتو هل اًخيبوت هللا لاق

 ىتؤي هنأ نوكي ام ةلمج نم نأو «نوكي ام ملع ىتح بيغلاب
 . ؟اًدلوو الام ةمايقلا موي

 نكي مل :يأ ءهلاق ام لئان هنأ ادع نيل دنع دخت يأ

 اذهو هب هل ملع ال ام لئاق « لرقم هنأ ملعف «كلذ نم ءيش

 «ةجحلا ةماقإو مازلالا نم نوكي ام ةياغ يف ديدرتلاو ميسقتلا

 ال «ةرخآلا يف هللا دنع ريخ هل لصاح هنأ معزي يذلا نإف



 رشع سداسلا ءرحلا

 :ولخي

 دقو «ةلبقتسملا بويغلاب ملع نع اًرداص هلوق نوكي نأ امإ

 تالتسلا نم يش معي دحأ الف هفحو ن اذه نأ ملع

 عابتاو هب ناميالاب هللا دنع اًدهع 8 نوكي نأ امإو

 ءةرخآلا لهأ مهنأ عزوأو ءهلهأل نإ دهع يذلا «هلسر

 نالطب كلذب ملع نارمألا ناذه ىفتنا اذإف .نوزئافلا نوجانلا

 : ىلاعت' لاق اذهلو «ىوعدلا

 عالطا لئاقلل سيلف معز امك رمألا سيل :يأ 4 إب

 الو «ءيش لسرلا ملع نم هدنع سيل رفاك هنأل «بيغلا ىلع

 قحتسي هنكلو «هناميإ مدعو هرفكل ءاّدهع نمحرلا دنع ذختا

 هيلع ىزاجيل ءظوفحم بوتكم هلوق نأو هلَئَقَت ام دض

 ادم ِباَدَعْلا نم مل دمو ُلوُقَي ام کتو :لاق اذهلو بقاعيو
 يغلا نم دادزا امك «تابوقعلا عاونأ نم هديزن : يأ

 .لالضلاو

 ايندلا نم لقتنيف «هدلوو هلام هثرن : يأ رمي ام ٌهُثِرتَو

 ارد ااو تاوعأ الو ءراصنأ الو لهآ الو لام الب ءاّدرف

 نم هلاثمأ ءازج وه ام باقعلا ميلأو باذعلا ميخو نم ىريف

 .نيملاظلا
(AECAT)انآ مرو نفك أ لع َنيِطْيَّشلَأ ان سرا اا رَت لَ ¥  

 نيرفاكلا ةبوقع نم اذهو ِاَدَع مك دع امن مهب ْلَجََس ال ه
 لب «هللا لبحب اوكسمتي ملو «هللاب اومصتعي مل امل - مهنأ

 «مهيلع مهطلس - نيطايشلا نم هءادعأ اولاوو هب اوكرشأ

 ءاَّزأ يصاعملا ىلإ مهزؤت نيطايشلا تلعجف «مهل مهضيقو

 نوحويو «مهل نوسوسويف ءاًجاعزإ رفكلا ىلإ مهجعزتو

 لخديف ءقحلا مهل نوحبقيو «لطابلا مهل نونيزيو «مهيلإ
 يف قحملا يعس هيف ىعسيف اهبرشتيو « مهبولق يف لطابلا بح
 يف قحلا لهأ دهاجيو «هنع براحيو «هدهجب هرصنيف هقح

 : : لطابلا ليبس
 هل لعج «هودعل هيلوتو هيلو نم هيلوت ىلع هل ءازج هلك اذهو

 هيلع هل نكي مل هيلع لكوتو «هللاب نمآ ولف الإو . ٌناطلس هيلع

 اوما ےل لع ماس مل سک ُمّنِإ#© :ىلاعت لاق امك ناطلس

 دلو موو 00 ه ننكر مهر لو

 . 4رس وب مه
 نيلجعتسملا رافكلا ءالؤه ىلع : : يأ 4ًَ ْلَجَ لس الق

 ال ةدودعم اًمايأ مهل نأ :يأ ًئَع ْمُهَل دَ اَ 2

 ةدم مهنع ملحنو مهلهمن «نورخأتي الو اهنع نومدقتي
 زيزع ذخأ مهانذخأ كلذ مهيف عجني مل اذإف «هللا رمأ اوعجاريل

 ۸۳-۸۷ :تايآلا میرم ةروس ريسفت -8

 4 0 ۳۱۱ اا ع
 o م ر 2 م يما انني

 ف والام کینو اللولي رف ڪڪ ىا تي

 ڪا © ا ھم ناد دار بيا ©
 27 هه هل حرص رس 3 4 1 وقدام ی ل١ سا

 هردو € 69 ادم ٍباَدَمْلاَنِم هلل دام بکس

 ةر 3 وع

 TT ا و لوقا

 رود کیو موت داعی نورھک بسلك 0 ارعا وو

 رق كليف اسارت © اد یک

 لم € ادا مشو
 َنيِمرجُمْلاقوَضو اهيل دقوا َلاَنيَقَتمْلاَر مود
 دسمان« نوع

 ْ دق دووم 0 00 0

 هس سوک

 221 ر 9

 نن لڪ نإ € ادو دخت نآ لمَ ییا یامو ل
 ادل ادع لا یتا ٍضْرْلاَو تاومَسل

 4 اًدْرَفةَميقْلا مو 4 هيتا ل 4 اًَدَعْمُهَّدَعَو

 اال 1

 م چ

 O 1 هل دحام لع لَجَساَكَ

 .ردتعم

 ٌقوُسَو © ادو نمل ىلإ َنيِقَّيمْلا رشح ويل (ه/-5)

 َدنِع دمع نم لإ َةَحفَسلأ لمي ال ه ادو هَ ّلِإ جملا

 نيقتملا «نيقيرفلا توافت نع ىلاعت ربخي 4اَدَهَع نمل
 يصاعملاو عدبلاو كرشلا ءاقتاب - هل نيقتملا نأو «نيمرجملاو

 نأو «نيمظعم نيلجبم «نيمركم ةمايقلا فقوم ىلإ مهرشحي -
 دب ال دفاولاو ءهيلإ اًدوفو «نانملا مهدصقو ءنمحرلا مهلآم
 ام '[هيلإ] دفاولاب نظلا نسحو ءاجرلا نم هبلق يف نوكي نأ
 . مولعم وه

 ميمعو «هتمحر هنم نيجار «نمحرلا ىلإ نودفي نوقتملاف
 ام ببسب كلذو «هناوضر راد يف هاياطعب زوفلاو ءهناسحإ

 لإ دهع هللا نأو ءهيضارم عابتاو «هاوقتب لمعلا نم هومدق

 ءهب نينئمطم مهبر ىلإ اوهجوتف هلسر ةنسلأ ىلع باوثلا كلذب
 . هلضفب نيقثاو

 : يأ ءادرو منهج ىلإ نوقاسي مهنإف «نومرجملا امأو

 . ب شماه نم ةدايز(١)



 رشع سداسلا ءزجلا

 هجو ىلع مهقوس «تالاحلا نم نوكي ام عشبأ اذهو ءاشاطع

 يف «منهج وهو «ةبوقع عظفأو نجس مظعأ ىلإ راغصلاو لذلا
 الف نوعديو «نوثاغي الف نوثيغتسي «مهبصنو مهأمظ لاح

 :لاق اذهلو «مهل عفشي الف نوعفشتسيو «مهل باجتسي

 الو ءمهكلم ةعافشلا تسيل :يأ 4َةَعَمَسأ دكني لل
 4 ميج ةع هِي لفل ىلاعت هلل يه امنإو «ءيش اهنم مهل

 اوذختي مل مهنأل ‹نيعفاشلا ةعافش مهعفنت ال هنأ ربخأ دقو

 اًدهع هدنع ذختا نمف الإو «هلسربو هب ناميالاب اًدهع هدنع
 هل لصحتو هللا هاضترا نمم هنإف «مهعبتاو «هلسربو هب نمآف

 *« سرا نبل الإ توشي اول :ىلاعت لاق امك ةعافشلا
 هبتك يف دهع هنأل ءاّدهع هلسر عابتاو هب ناميالا هللا ىمس

 وقبل لحل ليصل ااو ا راو
 اإ | انيَس من قل ه دلو نحل دع اولاَقو# (ة4ه-4)

 ولما داكحت ه
 هد وحد

 ه انه لاب رو ُسّيَلا قلو هم رف ث

 لڪ نإ ه انو دونم نأ لقتال یک ا٥ او نحيل وعد نأ

 ْمُهَدَعو ّمدَصَحَل دق © اع ملا قل لإ ضرار ِنوَمَسلا يف نم
 ا لف كم

 اًدلو ذختا نمحرلا نأ اومعز نيذلا «نيدحاجلا نيدناعملا

 نبأ رم م ِيَمْلَأ# : ىراصنلا لوقك

 کا

 ا

 نبأ روع

 مهلوق نع هللا ىلاعت هللا تانب ةكئالملا :نيكرشملاو لأ

 . اًريبك اًولع

 . اًميخو اًميظع : يأ كاد انتَ مَنِ دَقْل»
 اهتبالصو اهتمظع ىلع 4ُتومَسلأ ْداَكَت# هنأ هرمأ ميظع نم
 : يأ .هنم سرلا ٌنََتَوأ# لوقلا اذه نم : يأ هن دريل
 . لابجلا كدنت : يأ اده لاَ ٌرِخَيَو# رطفنتو عدصتت

 داكت ةحيبقلا ىوعدلا هذه لجأ نم : يأ نمي اَوَعَم نأ#
 ام : هنأ لاحلاو ءركذ ام اهنم نوكي نأ «تاقولخملا هذه

 كلذو ادو دخن نأ نمل نوكي الو قيلي ال : يأ ىن
 ينغلا وهو «هجايتحاو هصقن ىلع لدي .دلولا هذاختا 6

 هل هيبش ال ىلاعت هللاو «هدلاو سنج نم اًضيأ دلولاو «ديمحلا
 يس لوي لك لو

 # ادع نکلا قا لإ ضرالاو توسل ىف نم لڪ نإ

 ةكئالملا ۰ عنتمم الو صاعتم ريغ ءاّداقنم اليلذ : يأ

 « مهيف فرصتم «كيلامم عيمجلا «مهريغو نجلاو «سنالاو

 نوكي فيكف «ءيش ريبدتلا نم الو «ءيش كلملا نم مهل سيل

 !! ؟هكلم ةمظعو هنأش اذهو «دلو هل

 قئالخلاب هملع طاحأ دقل : يأ ادع ْمُهَدَعَو ٌمصْحَأ َدََلل
 و مهاصحأو «ضرألاو تاوامسلا لهأ ءمهلك

 ۸۸-۹۸ :تايآلا «ميرم ةروس ريسفت -۹ هما

 . ةيفاخ هيلع ىفخت الو ءىسني الو لضي الف « ع

 الو لام الو دالوأ ال : يأ 4ًَ َةَمَيِقْلا موي دينا مهول
 نإ ءهباسح هيفويو «هللا هيزاجيف ءهلمع الإ هعم سيل ءراصنأ

 وشن دقلو# :ىلاعت لاق امك 0 18 9 ءريخف 0

 مه لعجيس تحيا اوليعو أ تريل 5 0

 تالا نو ج لا واع ندعم اه 4 ذو نقلا
 ةبحم :يأ ادو مهل لعجي هنأ مهدعو نأ ءحلاصلا لمعلاو

 ناك اذإو ءضرألاو ءامسلا لهأو «هئايلوأ بولق يف اًدادوو

 نم مهل لصحو مهرومأ نم ريثك مهل رسيت ذو بولقلا يف مهل
 «لصح ام ةمامالاو لوبقلاو داشرالاو تاوعدلاو تاريخلا

 ءاّدبع بحأ اذإ هللا نإ» :حيحصلا ثيدحلا يف درو اذهلو

 يداني مث «ليربج هبحيف «هبحأف اًنالف بحأ ينإ : ليربج ىدان
 لهأ هبحيف هوبحأف اًنالف بحي هللا نإ :ءامسلا لهأ ىف

 ملا لعجانفإو .#نضرألا يف لونقلا هل عضوي عت ءءامسلا

 . هبابحأو هئايلوأ ىلإ مهددوف بودو“ مهنأل ءاّذو

 تقلا هب رسل تناسب ترسي امال )۷(

EEEذم ملي م لع نق ني ما كنا  

 هللا نأو «ىلاعت هتمعن نع ىلاعت ربخي در مهل ُعَمَْم وأ ِدَحأ
 هظافلأ رسي ل اذه رسي

 .هب عافتنالاو «هنم دوصقملا لصحيل «هيناعمو

 باوثلا نم هب رشبملا يف بيغرتلاب 4تيِقّتمْلا هب رض

 .ةراشبلل ةبجوملا بابسألا ركذو «لجآلاو لجاعلا

 يف ءايوقأ مهلطاب يف نيديدش : يأ کا امره هب دسوال

 جهلا يمل نيدو ا و ی رک
 مهدعوت مث «ةنيب نع يح نم ايحيو «ةنيب نع كله نم كلهيف
 : لاقف مهلبق نييذكملا كالهإب

 د مهل اكله دول

 يف اورمتسا امل «نيبذكملا نيدناعملا نم مهريغو «نوعرفو

 . ةيقاب نم مهل سيلف هللا مهكلهأ «مهنايغط
 تالا :ركرل 4و محم فون قي شي ل

 مهرابخأ تيقب لب ءرثأ الو نيع مهنم قبي مل :يأ .يفخلا
 . نيظعتملل ةظع مهرامسأو «نيربتعملل ةربع

 .ركشلاو دمحلا هللو ,ميرم ةروس ريسفت مت

 «دومثو «داعو «حون موق نم رد ني

 .هنأل : أيف(١)



E ل 
 ِتاومسلاو ضرأْلا َقَلَح نمم البزنت © ىس نمل

 هَل آل أ  َقْخَلَو ويلا معي مِ لوب ره نو © یرلآ تم

 يبنلل اًمسا تسيلو ءروسلا نم ريثك اهب حتتفملا «ةعطقملا

 «يحولاب دوصقملا سيل : يأ هنت نال َكَكَع ارا ام
 نوكيو «كلذب ىقشتل «ةعيرشلا عرشو «كيلع نآرقلا لازنإو
 ىوق هنع زجعتو نيفلكملا ىلع قشي فيلكت ةعيرشلا يف
 ميحرلا هعرش «عرشلاو نآرقلاو E امنوا ةياداعلا
 هلهسو ءزوفلاو «حالفلاو «ةداعسلل الصوم هلعجو «نمحرلا

 بولقلل ءاذغ هلعجو «هباوبأو هقرط لك رسيو «ليهستلا ةياغ

 لوقعلاو ةميلسلا رطفلا هتقلتف «نادبألل ةحارو «حاورألاو

 نم «هيلع ىوتحا امب اهملعل «ناعذإلاو لوبقلاب ةميقتسملا
 :لاق اذهلو «ةرخآلاو ايندلا يف ريخلا

 هللا ىشخي نم هب ركذتيل الإ 4ىَنْحي سل كنت هلل
 لمعيف «بلاطملا لجأ ىلإ بيغرتلا نم هيف ام ركذتيف «ىلاعت
 «هنم بهريف «نارسخلاو ءاقشلا نع بيهرتلا نمو «كلذب
 تناك يتلا ةلصفملا ةيعرشلا ةنسحلا ماكحألا هب ركذتيو

 يف هدجي ام ليصفتلا قفاوف ءالمجم اهنسح هلقع يف اًرقتسم
 .  ةركأذي# هللا هامس اذهلو «هلقعو هترطف

 وأ «هنع لفاغ هبحاص نأ الإ ءاّدوجوم ناك ءيشل ةركذتلاو

 هريغ نأل ىّ نمل ةركذتلاب صخو «هليصفتل رضحتسم ريغ
 يف الو ءران الو ةنجب نمؤي مل نم هب عفتني فيكو «هب عفتني ال

 نم دیس «نوكي ال ام اذه ؟ةرذ لاقثم هللا ةيشخ نم هبلق
 . «كرملا رنا لص ىلا ٠ نالا جو © ین

 ضرألا قلاخ ليزتت هنأو ءميظعلا نآرقلا اذه ةلالج ركذ مث

 «هليزنت اولبقاف :يأ «تاقولخملا عيمجل ربدملا «تاوامسلاو

 . ميظعتلا ةياهن هومظعو «ميلستلاو ءةبحملاو «ناعذالا ةياغب
 امكو «ةيآلا هذه يف امك رمألاو قلخلا نيب نرقي ام اًريثكو

 د
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Sirrعا  

 قلاخلا هنأ كلذو نيب سأل لرب نهم ضرألا ن تربت
 قلخلا ىلع سيلف «هاوس قلاخ ال هنأ امكف «يهانلا رمآلا

 هقلخ نإف اًضيأو «مهقلاخ نم الإ يهن الو ءرمأ الو ءمازلإ

 يعرشلا ريبدتلا هيف هرمأو «ينوكلا يردقلا ريبدتلا هيف «قلخلل
 اًئيش قلخي ملف ءةمكحلا نع جرخي ال قلخلا نأ امكف «ينيدلا

 «ةمكحو «لدع وه امب الإ ىهني الو رمأي ال كلذكف ءاّئبع
E 

  هتمظع نع ربخأ يهانلا رمآلا ربدملا قلاخلا هنأ نيب املف

 : لاقف «هئایربکو
 اهمظعأو تاقولخملا عفرأ وه يذلا شرما لع نخل

 هتمظع بسانيو «هلالجب قيلي ءاوتسا یوا اهعسوأو
 . كلملا ىلع ىوتحاو «شرعلا ىلع ىوتساف .هلامجو

 يسنإو كلم نم اس امر بألا ىف امو توك نام اک
 . تابنو «دامجو «ناويحو « ينجو

 «ىلاعت هلل كلم عيمجلاف «ضرألا : يأ ىلا بَ اََوِط

 نم مهل سيل «هريبدتو هئاضق تحت نورخسم نوربدم ديبع
 اًنوم الو اًرض الو اًعفن مهسفنأل نوكلمي الو ءءيش كلملا



 رشع سداسلا ءزجلا

 . اًروشن الو ةايح الو

 * قْفَلَو» يفخلا مالكلا 4 رَ معي منك لوب ره نِإَو و
 ىلع رطخ ام رسلا وأ هب قطني ملو «بلقلا يف يذلا رسلا نم

 «هتقو يفرطخي هنأ ىلاعت ملعي «رطخي مل ام ىو بلقلا

 . هتفص ىلعو

 ءاهقيقد ءءايشألا عيمجب ا ا هملع نأ :ىنعملا

 وأ كلوقب ترهج ءاوسف ءاهرهاظو ءاهيفخ ءاهليلجو

 .ىلاعت هملعل ةبسنلاب ءاوس لكلاف «هتررسأ

 «هيهنو هرمأ مومعو «هقلخ مومعب قلطملا هلامك ررق املف

 مومعو «هشرع ىلع هولعو «هتمظع ةعسو «هتمحر مومعو

 نأو «ةدابعلل قحتسملا هنأ كلذ نم جتن هملع مومعو «هکلم

 ةدابعو «ةرطفلاو لقعلاو عرشلا اهبجوي يتلا قحلا يه هتدابع
 «قحب دوبعم ال : يأ ره لإ هَل ل هلا :لاقف «ةلطاب هريغ

 ةبانالاو ةبحملاو ءءاجرلاو فوخلاو «لذلاو بحلاب هولأم الو

 .وه الإ ءاعدلاو

 ةلماكلا ةريثكلا ءامسألا هل :يأ ىسك كَمْسَأْلا هلل

 سيلف «حدملا ىلع ةلاد ءامسأ اهلك اهنأ اهنسح نم «ىنسحلا

 تسيل اهنأ اهنسح نمو ءدمحلاو حدملا ىلع لدي ال مسا اهيف
 اهنأ اهنسح نمو «فاصوأو ءامسأ يه امنإو «ةضحم اًمالعأ

 ءاهلمكأ ةفص لك نم هل نأو «ةلماكلا تافصلا ىلع ةلاد

 ءاهب هوعدي نأ دابعلا رمأ هنأ اهنسح نمو ءاهلجأو ءاهمعأو

 نم بحيو ءاهبحي نم بحيو اهبحي هيلإ ةبرقم ةليسو اهنأل

 لاق ءاهب هل دبعتيو اهيناعم نع كدي نم عبو «اهظفحي
 ا هوعدات ىس ةاسألا و : ىلاعت

 اا ه قسوم ُتيِدَح کلتآ لو (4 -1١(

E 7 :1ىه الآ لع دي أ ںیہ ق ا اغ كي ل  

 م E سّدَقُمْل
 لَه : اهل ميخفتلاو ةصقلا هذهل ميظعتلاو يريرقتلا ماهفتسالا

 أشنمو هتداعس أدبم يه يتلا هلاح يف يسوم ُتيِدَح کلا

 هباصأو قيرطلا لض دق ناكو «ديعب نم اًران ىأر هنأ «هتوبن
 . هرفس يف هب ًافدتي ام هدنع نكي ملو دربلا

 ناكو ا ترصبأ : يأ ثَنَا نإ اونْكمآ لهل لامه

 .نميألا روطلا بناج يف كلذ

 رال ىع ديا وأ هب نولطصت بمب اني کیا٤ مل ٠
 يسحلا رونلا هبلطم ناكو «قيرطلا ينيدهي نم :يأ «ىّدُه

 يذلا يحولا رون .يونعملا رونلا مث دجوف «ةيسحلا ةيادهلاو

 ةياده «ةيقيقحلا ةيادهلاو «بولقلاو حاورألا هب رينتست

 ١- :تايآلا ءهط ةروس ريسفت ۹-٠١ همه

 رمأ هل لصحف «ميعنلا تانج ىلإ ةلصوملا «ميقتسملا طارصلا

 .هلابب رطخ الو «هباسح يف نكي مل
 يف - تناكو ءديعي نم اهسنآ يتلا رانلا : يأ «اهننأ ان

 هلوق كلذ ىلع لديو «قرشتو قرحت ران يهو ءاّرون - ةقيقحلا
 ههجو تاحبس تقرحأل هفشك ول رانلا وأ رونلا هباجح» : كي

 هللا هادان : يأ اهنم يدون اهيلإ لصو املف ««هرصب هيلإ ىهتنا ام

 . ايي و سلا روطلأ یناج نم هَنيَدَيَوإ» :لاق امك
 هربخأ #ىوط سّدَقُمْلا ٍداولأب َكَّنِإ كيت لملم كير اك إل

 يقليو «كلذل متهيو هتاجانمل أيهتيو دعتسي نأ هرمأو «هبر هنأ

 نم نكي ْمل ولو «مظعملا رهطملا سدقملا يداولاب هنأل هيلعن
 . ىفكل ىسوم هّميلك هتاجانمل هراتخا هللا نأ الإ هسيدقت

 «هيلعن يقلي نأ هرمأ هللا نإ» :نيرسفملا نم ريثك لاق دقو

 .كلذب ملعأ هللاف «رامح دلج نم امهنأل

 «سانلا نم كتيفطصاو كتريخت : يأ كتر انو 1١(

 ام ركشلا نم يضتقت «هيلع اهب هللا معنأ ةنمو ةمعن ربكأ هذهو

 كعمس قلأ :يأ ىو امل ننس :لاق اذهلو ءاهب قيلي
 ءهأدبمو نيدلا لصأ هنأل «كلذب ىت قيقح هنإف كيلإ يحوأ يذلل

 ا ةرعدلا از

 لإ هَل آل هَ انآ ىلإ : هلوقب هيلإ هيحوي يذلا نيب مث (۱)
 لماكلا هنأل ءاهب فصتملا ةيهولألا قحتسملا هللا :يأ «أَتنأ

 الو ءهل كيرش ال يذلا هلاعفأب درفنملا «هتافصو هئامسأ يف

 . يمس الو .وفك الو « ليثم

 اهلوصأ «اهتطابو اهرهاظ ةدابعلا عاونأ عيمجب ب # دبع 50

 ةدابعلا يف ةلخاد تناك نإو ركذلاب ةالصلا صخ مث ءاهعورفو

 ءناسللاو .«بلقلا ةيدوبع اهنمضتو ءاهفرشو اهلضفل

 . حراوجلاو
 لال ةالصلا مقأ : : يأ ليلعتلل ماللا 4 نركز » :هلوقو

 ةيدوبع وهو «دصاقملا لجأ ىلاعت هركذ نأل «يايإ كركذ

 نع لطعم هللا ركذ نع لطعملا بلقلاف «هتداعس هبو .بلقلا

 عاونأ دابعلل هللا عرشف «بارخلا لك برخ دقو ءريخ لك

 .ةدايملا اموصتخوا و ءركذ ةماقإ !هنعد دوصقملا يتلا تادابعلا

 ِمِقْأَو بتلا ت کل ا لتا :ىلاعت هللا لاق

 هيأ کاو رکنا ءاسحفلا نع نت وصلا كرإ والا
 ات نع ایی رتا ا نق ا : يأ 4َ ا

 ديحوتو «ةيهولألا ديحوت هل لاقي عونلا اذهو ءركنملاو
 .هدبع فصو ةيدوبعلاو «ىلاعت هفصو ةيهولألاف ءةدابعلا

 ُدَكَأ# اهعوقو نم دب ال : يأ «ٌةَيِناَ ةماعلا ل (15)

 هلوقك «تاءارقلا ضعب يف امك يسفن نع :يأ ء4ا



 رشع سداسلا ءزحلا

 :لاقو 5 دنع اهم اَمَنِإ ل َدعاَيلا نَع سالا كاتس # : ىلاعت

 الف «مهلك قئالخلا نع هافخأ دق اهُمْلعف دَعَا مِ ٌمَدنِعَو#
 . لسرم يبن الو «برقم كلم اهملعي

 نم 4من ام يت يك سرج ةعاسلا نايتإ يف ةمكحلاو
 امي أويس نبل َىِرَجَل ل ءازجلا رادل بابلا يهف ءرشلاو ريخلا

 . 4 ىتتلكب انسَحَأ أ أ یو اول

 ىد ةدبَوه مبنا ابي نمو ال نم اتع َكّئَّدَصَي الث (15)
 لمعلاو ءازجلاو ةعاسلاب ناميالا نع كلغشيو كدصي الف : يأ

 كشلا يف ىعسي ءاهعوقول دقتعم ريغ اهب اًرفاك ناك نم «كلذل

 ام هبشلا نم ميقيو «لطابلاب اهيف لداجيو «كيكشتلاو اهيف
 ىلإ لوصولا هدصق سيل ءهاوه كلذ ىف اًعبتم «هيلع ردقي

 هذه نم ىلإ يغصت نأ كايإف ءهاوه عابتا هاراصق امنإو «قحلا

 اهب ناميإلا نع ةداصلا هلامعأو هلاوقأ نم اًئيش لبقت وأ «هلاح

 هنأل ءهلاح هذه نمع ىلاعت هللا رذح امنإو ءاهيعس اهل يعسلاو

 نوكو «هلیجدتو هتسوسوب نمؤملا ىلع نوكي ام فوخأ نم
 يفو «سنجلا ءانبأب ءادتقالاو «هبشتلا ىلع ةلوبجم سوفنلا

 نع دصي لطاب ىلإ عاد لك نع ريذحتلا ىلإ ةراشإو هيبنت اذه
 «بلقلا يف ةهبشلا عقوي وأ «هلامك نع وأ .بجاولا ناميالا

 اذه يف ركذو «كلذ ىلع ةلمتشملا بتكلا يف رظنلا نعو
 رومألا هذه نأل ءرخآلا مويلاب ناميالاو «هتدابعو ءهب ناميالا

 «نيدلا رمأ مت تمت اذإو «نيدلا نكرو «ناميالا لوصأ ةثالثلا

 هلوق ريظن هذهو ءاهنم ءيش صقن وأ ءاهصقنب هدقف وأ هصقنو
 باتكلا اوتوأ نيذلا قرفلا ةداعس نازيم نع رابخالا يف ىلاعت

 نم ىلا نوصل أوُداَه تركو اونما٤ نأ نإ : مهتواقشو

 مه اَلَو هلع وح الم اًكِِدَص َلَعَو رخآلا ویا ہا مات
 . ور

 نم قيرط تعبتا نإ ءىقشتو كلهت : يأ «ئَدْرتَم# : هلوقو

 :ىلاعت هلوقو اهنع دصي

 سوم كییمیب تلت امو (۲۳-۱۷)

 امتلأ لاق ٥ رخ 1 أ برام اف لَو ىَِتَح لع هي شاو ايل وڪرو
 فص الو اَمْدُح لاف 0 نش ةت یھ ادا اَهَنَفْلأَم © يسوم

 نم َهَضِب جر كاج ل کدی ْمُهْضاَو ه لوألا امتي اک [هُديِعُتَس
 ىسومل هللا نيب امل * رجلا ان نم کیل © يأ د 1

 هب نئمطي ام هتايآ نم هيريو «هل نيبي نأ دارأ «نامياإلا لصأ

 «هودع ىلع هل هللا دييأتي هناميإ ىوقيو «هنیع هب رقتو «هبلق
 «ىلاعت هملع عم اذه سوم كيم تز امو :لاقف

 قيرطب مالكلا جرخأ عضوملا اذه يف مامتهالا ةدايزل نكلو

 .ماهفتسالا

 همك

 أ يفو «ب يف اذك )١(

 ١- :تايآلا ءهط ةروس ريسفت ۲۳-۱۹

 ل ااش ۳ اجل 3
 ENES ©9 حوامل تناك راو

 ٌةَيناَءَدَعاَتلاَنإ 9 رك ءور قدما
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 م 8 ا © 0
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ETI 
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 و

 نم e ابر
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 ت36 ررر کک وكدا یک
 © یا م کک عام دق 9 6 2 نوسوُمنيك لوس تیتوأ

 لَم ابي شاو الع اَؤَكَوَنَأ َناَصَع یه :ىسوم لاقف
 وهو «يمدآلا سنجل ةعفنم «نيتعفنملا نيتاه اهيف ركذ «ىِمَّنَع

 ةعفنمو «ةنوعم اهيف لصحيف «هيشمو همايق يف اهيلع دمتعي هنأ
 طبخلا رجش يف اهاعر اذإف «منغلا ىعري ناك هنأ وهو «مئاهبلل

 هاعريف «هقرو طقاستيل رجشلا برض :يأ ءاهب شه هوحنو
 . منغلا

 «هراثآ نم يذلا مالسلا هيلع ىسوم نم نسحلا قلخلا اذه

 ةيانع ىلع لد «هيلإ ناسحالاو «ميهبلا ناويحلا ةياعر نسح

 . هتمكحو هللا ةمحر هيضتقت صيصختو «ءافطصاو هل هللا نم

 نيذه ريغ «ىىَرَخُأال دصاقم :يأ 4ُبراَتَم اف لوط
 : نيرمألا

 يف امع هلأس امل هللا نأ مالسلا هيلع ىسوم بدأ نمو

 وأ ءاهنيع نع لاؤسلا نع اًلمتحم لاؤسلا ناكو «هنيمي

 . اهتعفنمو «اهنيعب هباجأ اهتعفنم
 4 نم ٌهََّح ىه ادا اهلل © سوب اها :هل هللا لاقف

 . هليخدتو :



 رشع سداسلا ءزجلا

 ملو ءاًمئاخ اًبراه ىسوم ىلوف «اّمیظع اًنابعث هللا نذإب تبلقنا

 ءهدوجو نكمي مهول ةلازإ ىعست اهنأب اهفصو يفو «بقعي

 اذه ليزي ىعست اهنوكف «ةقيقح ال لييخت اهنأ نظي نأ وهو

 مهلا
 اهنم كيلع سيل : يأ € الو امدح : ىسومل هللا لاقف

 ؛ نات
 تناك ذإ ءاهتفصو اهتئيه : يأ 4لوألا اًهَتَرِس اهُديِمَس ا ر

 ءاهذخأف ءاًميلستو هب اًناميإ هللا رمأ ىسوم لثتماف ءاصع
 .ةيآ هذه اهفرعي ناك يتلا هاصع تداعف

 (كيلتج لإ كدي ْمُهْضآَوظ :لاقف ىرخألا ةيآلا ركذ مث
 وه يذلا كدضع كيلع مضو «كبيج يف كدي لخدأ : يآ

 ءاًعطاس اًضايب : يأ وس ريع نس نم هاب جر # ناسنالا حانج

 ناتهزب ككناتف# : هلل هللا لاق أ ةا صرب الو بيع ريغ نم

 . 4 تيقيتف امو فاك مهن وْباَلَمَو توعف لإ كيت ني

 بالقنا نم انركذ ام انلعف : يأ ىركلا اتتا ني کرنل

 نأ لجأل «نيرظانلل ءاضيب ديلا جورخ نمو «ىعست ةيح اصعلا
 ام ةقيقحو كتلاسر ةحص ىلع ةلادلا «ىربكلا انتايآ نم كيرن

 كل هللا دعوب قثتو «كملع دادزيو كبلق نئمطيف ءهب تئج

 . مهيلإ تلسرأ نمل اًناهربو ةجح نوكتلو «ةرصنلاو ظفحلاب
 يل نش تر لاق نط هِل وعرف کل بهذا (-۲)

 0 یوق أوهقفي © ناسا نً ٌةَدَمُع لدو ٥ یر ل رو ٥ یردَص

 یر دپ ددا © ىنأ َنورَه ه لها نم ايزو يف لَو

 < اني تک کتل © اريك کردو ©

 لا ا قوس تيتوُأ دك لَ
 :لاقف رصم كلم «نوعرف ىلإ هلسرأ .تارهابلا تايآلا

 رفكلا يف دحلا ىلع دازو درمت : يأ ىّ ُمَنِإ وعرف لإ بهذا
 ىعدا هنإ ىتح ءءافعضلل رهقلاو «ضرألا يف ولعلاو ءداسفلاو

 «هكالهل ببس هنايغطو :يأ - هللا هحبق - ةيهولألاو ةيبوبرلا
 دعب ذلإ اذه E هنا لذه وعر للا يضرب هوك

 لمحت هنأ مالسلا هيلع ىسوم ملع ذئنيحف «لسرلاب ةجحلا مايق

 هل سيل يذلا دينعلا رابجلا اذه ىلإ لسرأ ثيح ءاميظع المح

 دقو «هدحو مالسلا هيلع ىسومو «قلخلا نم رصم يف عزانم
 2 هاقلتو «هبر رمأ لثتماف «لتقلا نم ىرج ام هنم ىرج

 نم ايا ىلا ةتابسألا ريسيكو“«ةثوعملا لاسو ةكوبقلاو
 :لاقف ةوعدلا مامت

 ىذألا لمحتأل «هحسفأو هعسو : يأ #ىرَدص يل حشا بر

 «يردص قيضي الو كلذب يبلق ردكتي الو «يلعفلاو يلوقلا

 ءقلخلا ةيادهل هبحاص حلصي مل قاض اذإ ردصلا نإف
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oAV © ۲٤-۳٦ :تايآلا ءهط ةروس ريسفت 

 3 . مهتوعدو
 ولو مهل تنل هلأ نم ََمْحَر امم :ِةِلك دمحم هيبنل هللا لاق

 نري قالا ىو كح نم اسال يلق يلع اشك تک

 . مهيلع هحارشناو ردصلا ةعسو نيللا عم قحلا

 قيرط لکو هكلسأ رمأ لك ّيلع لّهس : يأ 4كْئأ جل رول
 نمو «دئادشلا نم يمامأ ام يلع ْنّرهو «كليبس يف هدصقأ

 ءاهباوبأ نم رومألا عيمج يتأي نأ يعادلل رسيب نأ رمألا ريسيت

 قرطلا برقأب هوعديو «هل بساني امب دحأ لك بطاخيو

 .هلوق لوبق ىلإ ةلصوملا
 لقث هناسل يف ناكو يل اهن © ناس ني دفع لار
 هنع هللا lS E ا ل ا

 نأ هللا لاف «اناكي یئ حصا وه ثوره ىخأو# : لاق هنأ

 نم ماتلا دوصقملا لصحيف «لوقي ام اوهقفي ةدقع هنم لحي

 . يناعملا نع نايبلاو ةعجارملاو ةبطاخملا

 «يننواعي 9 : يأ # لأ نم ارزو ل لعَجاَو#

 نوكي نأ لأسو «مهيلإ تلسرأ نم ىلع يندعاسيو «ينرزاؤيو
 نی ما هک ارق ناال ارو یاو «ربلا باب نم هنأل ءهلهأ نم

 هب ىنوق : : يأ «یرزآ هدي ددا 0 ضا نورها : لاقف هلاؤسب

 0 َكيِمّلِب دع دنس :هللا لاق «ئرهطظ هب دو

 الوز ان: هلعجت نأ ءةوبنلا يف : : يأ يأ ف هكرْسْأول

 . ينتلعج امك

 كردي 0 اريك كبف ی : :لاقف كلذ يف ةدئافلا ركذ مث

 اهلك تادابعلا رادم نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ملع 4
 نادعاستي «هعم هاخأ لعجي نأ هللا لأسف هللا ركذ ىلع نيدلاو

 نم هللا ركذ امهنم رثكيف «ىوقتلاو ربلا ىلع نانواعتيو
 . تادابعلا عاونأ نم هريغو «ليلهتلاو «حيبستلا

 ءانزجعو ءانفعضو «ءانلاح ملعت # اري 85 بک كن

 انسفنأ نم انب رصبأ تنأو ءرومألا لك يف كيلإ انراقتفاو

 .كانوعد اميف انل بجأو «كانلأس امب انيلع َّنَمَف «٠ ءمحرأو

 ام عيمج تيطعأ : يأ ىو لوس تيِتوُأ دم : :هللا لاقف

 نم ةدقع لحنو ‹كرمأ رسيئو «كردص حرشنسف «تبلط

 لعضو

 لَعَجتَوأل نوراه كيخأب كدضع دشنو و وب ملا

 ِنَمَو اسا اتتا اک َنوُلِصَي الف اطلس انکل

 . وبلا
 هتفرعم لامك ىلع لدي مالسلا هيلع ىسوم نم لاؤسلا اذهو

28 

 )١( ب شماه نم ةدايز . .اًئيوع :نيتخسنلا يف ()



 رشع سداسلا ءزجلا

 نأ كلذو ءهحصن لامكو ءرومألل هتفرعمو هتنطف لامكو « هللاب

 نم وعدملا ناك اذإ اًصوصخ «قلخلل دشرملا هللا ىلإ يعادلا

 ءردص ةعس ىلإ جاتحي «'''نايغطلاو ءربكتلاو «دانعلا لهأ
 نكمتي ءحيصف ناسلو «ىذألا نم هبيصي ام ىلع «مات ملحو

 .هدصقيو هديري ام نع هب ريبعتلا نم
 ام مزلأ نم ماقملا اذه بحاصل ةغالبلاو ةحاصفلا لب

 نيسحتل هتجاحلو «تاضوارملاو تاعجارملا ةرثكل «نوكي

 حييقت ىلإو «سوفنلا ىلإ هببحيل هيلع ردقي امي هنييزتو «قحلا

 . هنع رفنيل «هنيجهتو لطابلا
 نم تويبلا يتأيف «هرمأ هل رسيتي نأ ءاّضيأ كلذ عم جاتحيو

 «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هللا ليبس ىلإ وعديو ءاهباوبأ

 «هلاح بسحب ًالك سانلا لماعي «نسحأ يه يتلاب ةلداجملاو

 ءءارزوو ناوعأ ءهتفص هذه نمل نوكي نأ كلذ مامتو

 نأ دب ال ترثك اذإ تاوصألا نأل ءهبولطم ىلع هنودعاسي

 ءرومألا هذه مالسلاو ةالصلا هيلع لأس كلذلف ءرثؤت

 مهتيأر «قلخلا ىلإ نيلسرملا ءايبنألا ةلاح ىلإ ترظن اذإو
 مهلضفأو مهمتاخ اًصوصخ «مهلاوحأ بسحب «لاحلا هذهب

 نم هلو لامك ةفص لك نم ايلعلا ةورذلا يف هنإف لي دمحم

 ريبعتلا نسح
 ام «مهدعب نمف ةباحصلا نم قحلا ىلع ناوعألاو «نايبلاو
 1 .هريغل سيل

 ام كمآ لإ اسوا ذإ © خا م َكَكَع نم دلو )07-4١(

 هاب ٍلِاَملَأِ ملأ هلم لا ىف فِ توب يف هيفذتا نأ ٥ كوي

 ذِإ ه ا

 5ك کا لإ کمر ملف نم لع ركل لَه لوقف كلغ ین
 IEE يم كنك كَ ع الون دع

 4 ىسقتل كتعتطصاو 0 یوم ردق لک تح من ينم لهَأ ف نييس

 نيدلا يف «نارمع نب ىسوم هلوسرو دبع ىلع هتتم ركذ امل
 ةيبرتلا تقو هيلع هتمعن ركذ «هلاؤس ةباجإو ةلاسرلاو يحولاو

 ثيح ئر هَ كع نم قلو :لاقف هراوطأ يف تالقتتلاو

 نم اقوخ عاضرلا تقو توباتلا يف كفذقت نأ كمأ انمهلأ

 هنأل «نوعرف

 : يأ «ميلا يف هتفذق مث «توباتلا يف هتفذقف اًديدش اًفوخ هيلع

 نأ ضيقو لحاسلا يف هيقلي نأ ميلا هللا رمأف ءرصم لين طش

 نوكيو .هدالوأ يف ىبرتيو .ىسوملو هلل ءادعألا ىدعأ هذخأي

 . هآر نمل نيع ةرق
 هبحأ هآر نم لكف ىس بح َكَيَع تیلو :لاق اذهلو

 و «ناسللا ةحاصفو ءرمألا ريسيتو ءردصلا حرش

 تفاخو همأ هتفخأف «ليئارسإ ينب ءانبأ حبذب رمأ

 ۳۷-٤۱ :تايآلا ءهط ةروس ريسفت -* هم

 «يتءالكو يظفح يفو يرظن ىلع ىبرتتلو يع لع َمَنصْنلَو#

 رداقلا «ميحرلا ربلا ةيالو نم لمكأو لجأ ةلافكو رظن يأو

 نم لقتني الف !؟هنع راضملا عفدو هدبع حلاصم لاصيإ ىلع

 ةحلصمل كلذ ربد يذلا وه ىلاعت هللاو الإ ءةلاح ىلإ ةلاح

 . ىسوم
 تقلق «هودع دي يف عقو امل ىسوم نأ هريبدت نسح نمو

 الول هب ربخت تداكو ءاغراف اهداوف حبصأو ءاّديدش اًملق همأ

 . اهبلق ىلع طبرو ءاهتبث هللا نأ

 لبقي الف «عضارملا ىسوم ىلع هللا مرح ةلاحلا هذه يفف

 اهدنع نوكيو هعضرتف همأ ىلإ هلام نوكيل ءطق ةأرما يدث

 ٠ عضارملا هيلع نوضرعي اولعجف لا ف كاس نقولا
 لأ له : مهل تلاقف ل

 . * برخص مَ مل و محل ل ولف تيب

 وهو هت تقر 13 17 5 هل ا
 نيلجر دجو اهلهأ نم ةلفغ تقو ةنيدملا لخد امل «يطبقلا

 يطبق هودع نم رخآلاو «ىسوم ةعيش نم دحاو «نالتتقي

 یصقف یوم مرکو وود نم ىلا ل ویش نم ىلا ُهَكَتناَتال
 عمس امل اًبراه ّرف مث «هل رفغف «ةرفغملا هلأسو هللا اعدف ي

 . هلتق نوديري هوبلط الملا نأ

 سم هللا هاجنف
 ر

 كتو لتقلا نمو «بنذلا ةبوقع نم 4 رَ َن
 يف اًميقتسم كاندجوف «كانولبو كانربتخا :يأ اوف

 تلصو ىتح «كراوطأو «كلاوحأ يف كانلقن وأ «كلاوحأ

 ل

 نوعرف نم اًبراه رف نيح #*َنيْنَم ٍلهأ ف َنيْيِس تشل
 ءاهيلإ يق «نيدم ىلإ هجوتف .هلتق 0 نيح «هئلمو

 لع تج دج منل نينس نامث وأ «نينس رشع ثكمو «كانه جوزتو

 هللا هملعو ءردقلا هب ىضم دق اًئيجم تئج :يأ «ئَسوُمي ردق

 سيل «ناكملا اذهو نامزلا اذهو تقولا اذه ىف ا

 ىلع لدي اذهو ادت از وكيع ريغ نيل كانا :ةليجت

 :لاق اذهلو «مالسلا هيلع ىسوم هميلكب هللا ءانتعا لامك

 «يمعنو يعئانص كيلع تيرجأ :يأ *«ىبْفَتل َكُئعْتَطْصَاَو
 غلبتو ءاًصتخم اًبيبح يسفنل نوكتل «يتيبرتو «يدئاوع نسحو

 . مهنم ردانلا الإ «قلخلا نم دحأ هلاني ال اًعلبم كلذ يف

 «نيقولخملا نم هبيبح عانطصا دارأ اذإ بيبحلا ناك اذإو

 ةياغ لذبي «غلبي ام هل بولطملا لامكلا نم غلبي نأ دارأو

 كنظ امف «كلذل هلاصيإ يف هنكمي ام ةياهن ىعسيو «هدهج

 .نايغطو ربكتو ٍدانع :أ ىفو «ب ىف اذك )١(



 رشع سداسلا ءزحلا

 هدارأ نمب لعفي هبسحت امو «ميركلا رداقلا برلا عئانصب

 ااو «هسفنل

 م رخص

 )٤۲-٤( قا كلوخلو أ بهذا 1

0 EO مل الوقف © نط من نوع لإ ابها 
 ىَنِإ اقا ال لاق ه يطيب نأ وأ الع فب نأ فا اإ ير الا

 ن ی انني یر نام ا تنل كم
 نوراه (كرخلو َتأ بهذ :هل لاق ةيويندلاو ةينيدلا معنلا

 «هنسحو قحلا ىلع ةلادلا ينم يتلا تايآلا :يأ يباب

 ىلإ تايآ عست يف ءاهوحنو اصعلاو «ديلاك «لطابلا حبقو

 هيلمو نوعرف .
 هت ال : يأ 4 رو يف اين اوو

 كبس ىف 98 كلذب امتدغو امك ه ها

 عينج قلع قرم هيك كا كك نتا 45 ك2 0

 . اهلمح ففخيو اهلهسي ءرومألا

 هرفك يف دحلا زواج :يأ نط مَنِ نوف لإ اَبعذأ»
 ارو ةعلظو «هنايغطو

 يف بدأو نيلو قفرب ءاّميطل اًلهس : يأ كني الو م مل الوم

 وأ «لاقملا يف ةظلغ الو «فلص الو شحف نود نم ظفللا

 ۰ .لاعفألا يف ةظاظف

 وأ هيتأيف هعفني ام كدي نيللا لوقلا ببسب 4ُهّزَعَل»
 لوقلاو «كلذل عاد نيللا لوقلا نإف «هكرتيف هرضي ام ىت

 لَن :هلوق يف نيللا لوقلا رسف دقو «هبحاص نع رفنم ظيلغلا

 مالكلا اذه يف نإف ىك ير ىلإ كييهأو ه كي نأ لِ ل لع
 ىلع ىفخي ال ام «هتعاشب مدعو ءهتلوهسو «لوقلا فطل نم
 يتلا ةرواشملاو ضرعلا ىلع ةلادلا «له» ب ىتأ هنإف 0

 ساندألا نم رهطتلاو يكزتلا ىلإ هاعدو «دحأ اهنم زئمشي

 «ميلس لقع لك هلبقي يذلا «كرشلا نع رهطتلا هر

 . كسفنب تنأ «ىكزت» : لاق لب «كيكزأ» : لقي ملو

 معنلاب هيلع معنأو «هابر يذلا هبر ليبس ىلإ هاعد مث

 اهركذو ا اهتلباقم يغبني يتلا ءةنطابلاو ةرهاظلا

 نيللا مالكلا اذه لبقي مل املف ىت كير لإ كييهأو# : لاقف

 هذخأف «ريكذت هيف عجني ال هنأ ملع «بولقلاب هنسح ذخأي يذلا

 . ردتقم زيزع ذخأ هللا

 ةبوقعلاب انردابي : يأ انی طفي نأ فاح 5 ير الاق#

 نأ وأ ةجحلا هيلع ميقنو «كتالاسر هغلبن نأ لبق انب عاقيالاو
 «هناطلسو ءهكلمب ىغطيو قحلا نع درمتي : يأ * طي

 .هناوعأو ءهدنجو

 س اسم ىَّنإ#» امكيلع طرفي نأ اقا ال لاقل

 ةموادم نع السكت الو «ارتفت

 6 هو

 ٠" :تابآلا ءدط ةروس ريسفت ٤۲-٤۸ هروب

 2 نك 1٤ ل <
 EN. PS د ورم د ع 1 نس يس +
 هضم ِتوباَتلَأيف هيف ذقن( ى وام کما امو د

 و ع >1 ت وحس

 2 ذخايلحا ساي ملا هل يلف راى
 ىش 9 يی عمو تب کی

 هه 2 سس ل وک 04 0 7 ً وه جا و و
 0 ےک ا کت فكي نم لع کل دا لھ لوف
 ب رج جلا ر ی رس د ر e o e r ود

 اف كقول تاسف تکو راکوی
 2 ص >

 و <2 او ا

 نک مر ور س ج ر

 9 وفير لع تنجم نيم لهآ ننس تلي

 ا ارك وخلو تأ بهذا ل يقل ك تعتط أو

 ان وق 5 0ا6 ردیف

 اعرفي هدأ فانا ( یکایک ا
 و کے اک ٌُ ر CE هد حد ع

 . كهزأو عمسأ ۰*۰ 2 *

 مرم رۇ 1

0 

 ىرأو ءامكلاوقأ عمسأ «يتياعرو يظفحب امتنأ : يأ 4 كو

 ءامهنع فوخلا لازف «ءهنم افاخت الف ءامكلاوحأ عيمج

 . امهبر دعوي امهبولق تنأمطاو
 لینا ب اتعم لسراک كير الوسر ان لوقف هاندا )٤۷ ۰ ٤۸(

 ه ىد ی نم ١ اع ملسلاو كير نم يا اتش 7 مذ 1

 هايتأف : يأ رتو بدك نع لع َباَدَعلأ نأ اإ ىوأ نق اإ

 بعشلا اذه صيلختو ءمالسإلا ىلإ هتوعد «نيرمألا نيذهب

 اوررحتيل ءمهل هديبعتو هديق نم «ليئارسإ ينب «فيرشلا

 . هنيدو هللا عرش ىسوم مهيف ميقيو «مهرمأ اوكلميو
 ىه ادا ُهاََع ضلال انقدص ىلع لدت 4 ديا کت دق

 ركذ ام رخآ ىلإ 4َنرطَنلِل ُءَضْيَب ىه ادل مدي و ه نيم نابت

El 

 يف ةمالسلا هل تلصح «نيبملا عرشلاب 0 >

 .ةرخآلاو ايندلا

 دنع نم ال هللا دنع نم ٌربخ :يأ 4مَبِ ىر دك اإ

 هللا رابخأب بذك : يأ لوو دک ن یل با ا اًدعْلا نأ اتسفنأ



 رشع سداسلا ءزحلا

 هيف اذهو «مهعابتاو مهل دايقنالا نع ىلوتو «هلسر رابخأو

 نم بيهرتلاو ءامهعابتاو قيدصتلاو ناميالاب نوعرفل بيغرتلا

 هبر ركنأف ءريكذتلاو ظعولا اذه هيف دفي مل نكلو .كلذ دض
 . اًدانعو اًملظ كلذ يف لداجو «رفكو

 لع عا ىلا ایر لاک 0 موج اکر نیم لاق (05-19)
  eا 2 و ع ص عر رر رر 7

 لاب اف لاق ه ىّده مث مقل ءىس ٠ دنع اَهَمْلِع لاق © ليلا نول
 ر یم دار داس 0 دج ديلا رم د وع 16 طع م

  0ضرالا مكل لعج ىلا 0 ىسي

 ر م ميدل م حاس حام رس معرس ص 5 م دوسر 70 2ے

E 

o I Ê oه هلا یو ت لد ىف ل ہک  
 وأ 56 5 رش ام يف اهو قع

 باجأف 4یوم اکر نمف# :راكنالا هجو ىلع ا

 لك طق یا ابر :لاقف حضاو فاك فاش باوجب ىسوم

 «تاقولخملا عيمج قلخ يذلا انبر : يأ ده مث ُمَقْلَح ءى

 هعنص نسح ىلع لادلا «هب قئاللا هقلخ قولخم لك ىطعأو

 .هتافص عيمجو «هطسوتو هرغصو مسجلا ربك نم «هقلخ نم

 ةيادهلا هذهو «هل هقلخ ام ىلإ قولخم لك ْئَدَه مل

 هدجت قولخم لكف «تاقولخملا عيمج يف ةدهاشملا "ةماعلا
 نإ ىتح «هنع راضملا عفد يفو ‹عفانملا نم هل قلخ امل ىعسي

 نم هب '””نكمتي ام لقعلا نم ٠ ميهبلا ناويحلا ىطعأ ىلاعت هللا
 . كلذ

 يذلاف 4ًَ ءى لك َنَسمَك ىلا : ىلاعت هلوقك اذهو
 حرتقت ال يذلا نسحلا اهقلخ اهاطعأو «تاقولخملا قلخ

 ىلع برلا وه ءاهحلاصمل اهادهو .هنسح قوف لوقعلا

 ةرياكم وهو ءاّدوجو ءايشألا مظعأل راكنإ هراكنإف «ةقيقحلا

 رومألا نم ركنأ ناسنإلا نأ ردق ولف «بذكلاب ةرهاجمو

 . كلذ نم ربكأ نيملاعلا برل هراكنإ ناك ءركنأ ام ةمولعملا

 «عطاقلا ليلدلا اذه دناعي نأ نوعرف نكمي مل امل اذهلو

 اف :ىسومل لاقف «دوصقملا نع داحو ةبغاشملا ىلإ لدع

 فيكو ؟مهربخ امو «مهنأش ام :يأ ولآ نوفا لاب

 «ملظلاو ءرفكلاو راكنالا ىلإ انوقبس دقو «لاحلا مهب تلصو

 . ؟ةوسأ مهيف انلو «دانعلاو

 قر لم ال بنك ىف قدسي اھو < ىسوع لاقت

 يف هبتكو ءرشو ريخ نم مهلامعأ ىصحأ دق :يأ « ىَسي
 لضي الف اًربخو اًملع هب طاحأو «ظوفحملا حوللا وهو «باتك

 . اهنم هملع ام ىسني الو ءاهنم ءيش نع

 «مهلامعأ اوقالو ءاومدق ام ىلإ اومدق مهنأ كلذ نومضمو

 نوعرف اي كماهفتساو كلاؤسل ىنعم الف ءاهيلع نوزاجيسو

 نإف «متبسك ام مكلو تبسك ام اهل تلخ دق ةمأ كلتف «مهنع

 عم

oer 
2 

6 6 e. 6 6 

 هه-494 :تايآلا ‹هط ةروس ريسفت -۰ 04۰

 دق ءاهكانيرأ يتلا تايآلاو «كيلع هاندروأ يذلا ليلدلا ناك

 عدو «قحلا ىلإ دقناف «عقاولا وهو ءاهنيقيو اهقدص تققحت

 دق تنك نإو «لطابلاب لادجلا ةرثكو ءملظلاو رفكلا كنع

 بابو حوتفم قيرطلاف «ةميقتسم ريغ اهتيأر وأ اهيف تككش
 «ناهربلاب ناهربلاو «ليلدلاب ليلدلا درف «قلغم ريغ ثحبلا

 .ناولملا ماد ام اًليبس كلذل دجت نلو
 امك 8 اهدحج هنأ ءهنع هللا ربخأ دقو فيك

 لاقو ولم اًمْلُظ 0 آهَتَبْساَو ابي ودك : ىلاعت لاق
 ٍضرالاو تولا بر الإ وته لأ آم تمل دق : : ىسوم

 . ضرألا يف ولعلا هدصق «هلادج يف ملاظ هنأ ملعف  َرِباَصَب

 همعن نم ريثك ركذب عطاقلا ليلدلا اذه يف درطتسا مث

 : لاقف «يرورضلا هناسحإو

 نونكمتت ةلاحب اًشارف : يأ ادهم سلا مل َلَمَج ىيا

 اهتراثإو «سارغلاو ءءانبلاو «رارقلاو ءاهيف نوكسلا نم

 نع ةعنتمم اهلعجي ملو «كلذل اهللذو «هريغو عاردزالل
e 

 نم ةلصوملا قرطلا مكل ذفن : يأ (البس اف ْمْكَل كسول

 نويمدآلا ناك ىتح ءرطق ىلإ رطق نمو «ضرأ ىلإ 0
 «نوكي ام لهسأب ضرألا عيمج ىلإ لوصولا نم نونكمتي

 ا ا

 يأ ىس تا نم اجور هدب اتر هم اسلا نم ول

 cl تبنأو اوم َدَمَب ٌصْرَأْلا دب اا رطملا لزنأ

 ءاهلاكشأ تتشتو ءاهعاونأ فالتخا ىلع تباونلا فانصأ

 ءانماعنألو انل اًقزر «هرسيو «هردقو «هقاسف ءاهلاوحأ نيابتو

 .ناويحو يمدآ نم اهيلع نم كلهل كلذ الولو

 هجو ىلع اهقايسو 4 سعت اورو او # :لاق اذهلو

 تباونلا عيمج يف لصألا نأ ىلع كلذ لديل «نانتمالا
 .هوحنو مومسلاك ءاًرضم ناك ام الإ مهنم مرحي الف «ةحابالا

 «ةنيزرلا لوقعلا يوذل : يأ 4 تلا يلوذ تي كلذ يف هلل
 «هتمحرو «هناسحإو هللا لضف ىلع ةميقتسملا راكفألاو

 كلاملا «دوبعملا برلا هنأ ىلعو 0

 حدملاو دمحلا الو ءهاوس ةدابعلا قحتسي ي ال يذلا دومحملا

 ءيش لك ىلع هنأ ىلعو .معنلا هذهب نتما نم الإ «ءانثلاو

 ىتوملا يبحمل كلذ نإ « اهتوم دعب ضرألا ايحأ امكف «ريدق

 ءاهب نوعفتنملا مهنأل «كلذب ىهنلا يلوأ هللا صخو

 ةلزنمب مهنإف ءمهادع نم امأو ترابتعا رظن اهيلإ نورظانلا

 .نكمتت ام : أ يفو «ب يف اذك (1) . ةلماكلا :ب يف )١(



 رشع سداسلا ءزحلا

 رظن اهيلإ نورظني ال ءةمئاسلا ماعنألاو ءةحراسلا مئاهبلا

 ظح مهظح لب ءاهنم دوصقملا ىلإ مهرئاصب ذفنت الو رابتعا
 مهداسجأو «ةيهال مهبولقو «نوبرشيو نولكأي «مئاهبلا

 مهو الع تورم ضرألاو تولا يف ياء ني ناڪ ول ةضرعم
 . دور ان

 اهيلع هللا هلزني امل اهركش نسحو «ضرألا مرك ركذ املو

 - عاونألا فلتخملا تابنلا جرخت اهبر نذإب اهنأو ءرطملا نم

 اهنمو ءاهيف انفدف انتم اذإ انديعي اهيفو ءاهنم انقلخ هنأ ربخأ

 انملع دقو «مدعلا نم اهنم اندجوأ امكف «ىرخأ ةرات انجرخي

 انيزاجيل ءانتوم دعب اهنم ثعبلاب انديعيسف «هانققحتو «كلذ
 . اهيلع اهانلمع يتلا انلامعأب

 جارخإ :ناحضاو نايلقع ةداعالا ىلع ناليلد ناذهو

 يف اهنم نيفلكملا جارخإو ءاهتوم دعب ضرألا نم تابنلا

 . مهداجيإ
A A 

 ا ات لق © یاو بدك اهل اینا هر دقوا (11-5)

 ا ىلا f e ٠ و 1 مل 4 تڪ

 عجاف لَم رح کتاتف © ىموُملي رحب اًنِضْنَأ ْنِم اتر
 0 سرور ر
 َلاَق ٠ یس الكم تأ لو نص مف اَّل اًدِعْوَم کتی انني

 مجم نعد وتم © حض شالا رحم نو ِةَسْلا موب مکرم
 ايڪ مآ لع ورقم ال ميو يسوم مهل َلاَم © ا م ميڪ
 نوعرف ىرأ هنأ ىلاعت ربخي رفا م َباَح ذو باد حس
 ةيقفألاو «ةينايعلا اهعاونأ عيمج ءعطاوقلاو ربعلاو تايآلا نم

 . ىلوتو بذك امنإو «ىوعرا الو ماقتسا امف «ةيسفنلاو

 قحلا لعجو «يهنلاو رمألا نع ىلوتو «ربخلا بذك
 :لاقف سانلا لضيل «لطابلاب لداجو ءاّمح لطابلاو ءالطاب

 يتلا تايآلا هذه نأ معز كريب اًنِضَنَأ نم اتر اما

 نم مهجارخإ اهنم دوصقملا ءهيومتو رحس «ىسوم اهايإ هارأ

 بولق يف اًرثؤم همالك نوكيل ءاهيلع ءاليتسالاو «مهضرأ
 جورخلا اهيلع بعصيو ءاهناطوأ ىلإ ليمت عابطلا نإف «هموق

 . اهتقرافمو اهنم
 يف اوعسيو ءهوضغبيل «هدصق اذه ىسوم نأ مهربخأف

 انل لعجاو ءانلهمأف كرحس لثم حسب كنيتأتلف «هتبراحم

 انملع وتسم : يأ 4 ىوُس ااكم تملأ “لو نص فخ ال اًدووم#

 . هيف ام ةيؤر نم نكمتيل الدتعم اًيوتسم اًناكم وأ «هب كملعو

 يذلا ءمهديع وهو ِةَسيزلَ موي مكدِعوم# :ىسوم لاقف

 . مهلغاوش نوعطقيو هيف نوغرفتي
 تقو يف مهلك نوعمجي :يأ ىس سالا رَ نول

 تقوو ةنيزلا موي نأل كلذ ىسوم لأس امنإو «ىحضلا

 ءايشألا ةيؤرو «عامتجالا ةرثك نم هيف لصحي «هنم ىحضلا

 ١- :تايآلا ءهط ةروس ريسفت ١٦-٦1 ۹۱

 .هريغ يف لصحي ال ام ءاهقئاقح ىلع

 هيلع ردقي ام عيمج : يأ 4 مديح َمَمَجَه نوع نوفل

 ةرحسلا رشحي نم هنئادم يف لسرأف «یسوم هب ديكي امم

 لك ىتأ مث «ةرحسلا نم اًريثك اًقلخ عمجف «هيف اًبوغرم اًملع

 ءألملاو «ءاسنلاو لاجرلا هرضح ءالفاح عمجلا ناكف

 سانلا اوضحو «رابكلاو ءراغصلاو .ماوعلاو «فارشألاو

 0 7 كارل" تاع

 عين المل ٠ َنوُعِسْح ُمْنَأ لَه :سانلل اولاقو عامتجالا ىلع

 . 4نييليمْلا مه اوك نإ َةَرَحَسلَ

 هيلع ىسوم مهظعو «نادلبلا عيمج نم اوعمتجا نيحف
 لع رفت ال ليو : مهل لاقو ءةجحلا مهيلع ماقأو «مالسلا

 نم هيلع متنأ ام اورصنت ال : يأ «ٍباَدَعي ركتجسيف اًبِيَك ا
 بذكلا هللا ىلع نورتفتو «قحلا نوبلاغتو مكرحسب لطابلا

 الف «مكءارتفاو مكيعس بيخيو «هدنع نم باذعب مكلصأتسيف
 الار: هو وعرف العا ءاحلاو رصنلا نم: نوط ركزت
 . هللا باذع نم نوملست

 عفترا مرج ال «بولقلا يف رثؤي نأ دب ال قحلا مالكو
 «ىسوم مالك اوعمس امل «ةرحسلا نيب عازنلاو ماصخلا

 وه له « ىسوم يف هابتشالا مهعازن ةلمج نم لعلو ءاوكبتراو
 هللا يضقيل ءمهرمأ مت ام نآلا ىلإ مه نكلو ؟ال مأ قحلا ىلع

 ح2 رو يك ع

odکس ْنَم ْىِيَيَو َوَنَيَب نع کک ْنَم كلم الوعفم ناک اًرمأ  

 نوقفتي مهنأو «ىوجنلا مهنيب اميف اورسأ ذئنيحف 24ّةَنَيَب ْنَع

 كسمتيلو «مهلاعفو مهلاقم يف اوحجنيل «ةدحاو ةلاقم ىلع

 . مهنيدب سانلا

 ندم نإ اولا :هلوقب اهرسف اهورسأ يتلا ىوجنلاو

 نوعرف ةلاقمك اهرب مْكِضْرَأ نم مكارم نأ ِناَديِرب نرس
 ىلع ةرحسلاو نوعرف نم اًقفاوت كلذ نوكي نأ امإف «ةقباسلا

 هتلاقم مهل هنم اًنيقلت نوكي نأ امإو ءدصق ريغ نم ةلاقملا هذه

 نوعرف لوق ىلع اودازو «سانلل اهرهظأو ءاهيلع ممص يتلا

 رحسلا ةقيرط :يأ 4لآ ميسر ابهر :اولاق نأ
 رخفلا هل نوكيل ءمكيلع رهظي نأ دارأو ءاهيلع مكدسح

 يذلا ملعلا اذهب دوصقملا وه نوكيو ءةرهشلاو تيصلاو

 امو «هببسب نولكأت متنك ام مكنع بهذيو هيف مكنامز متلغشأ

 «ضعب ىلع مهضعب نم ضح اذهو «ةسايرلا نم كلذ عبتي
 :اولاق اذهلو «هتبلاغم ىف داهتجالا ىلع

 نيرهاظتم «ةدحاو ةعفد هورهظأ : يأ 4ةدْيَك ا

 . مكتملكو مكيأر اًقفتم «نيرصانتم هيف نيدعاستم



 رشع سداسلا ءزحلا

 يف مكل بيهأو «مكلمعل نكمأ نوكيل أَ نأ مل
 ءلمعلا نم هرودقم ضعب مكضعب كرتي الئلو «بولقلا
 حلفملا هنإف «هريغ بلغو حجنو مويلا حلفأ نم نأ اوملعاو
 . مايألا نم هدعب ام هل موي اذهف ءزئافلا

 اوتأ ثيح «هيف مهدشأو «مهلطاب يف مهبلصأ ام مهّرد هللف

 «قحلا اهب نوديكي ةديكمو «نكممو ةليسوو «ببس لكب

 املف «لطابلا ىلع قحلا رهظيو «هرون متي نأ الإ هللا ىبأيو.

 ال للا الإ قوي ملو « مهدضقترضحلاو ودكم تش
 4أ نم لوا َنْركَن نأ امو كاصع قلت نأ آَنِإ سولي
 ةلاح يأب هيلع مهروهظ:نم مزج ىلع مهنأ نيمهوم «هوريخ
 .تناك

 اإ مهيصعو مهلابح اوقلأف ارا لب» + يسوم مهل لاقف
 غيلبلا رخ نيل ىسوم ىلإ : يأ ي ليم ْمُهْيِصِعَو مها
 كلذ ىسوم ىلإ لّيخ املف ىعست تايح اهنأ : يأ ىن أل
 ةعيبطلا ىضتقم وه امك ىم همي ءِدِيْنَت ىف َسَّجْوأ»
 .هرصنو هللا دعوب مزاج وهف الإو «ةيرشبلا

 . اوعضخيو كل اولذيو «مهرهقتو مهيلع ولعتس : يأ < ‹«مهيلع

 امص اإ ارئَنَص ام فقل كاصع : يأ *َكِنِسَي يف اَم قلاو ل

 سيل مهركمو مهديك : يأ 4َقَأ تح ٌرِاَتلأ حلي الو رس دک
 ىلع نوهومي نيذلا ةرحسلا ديك نم هنإف حجان الو «مهل رمثمب
 ىقلأف «قحلا ىلع مهنأ نوليخيو لطابلا نوسبليو «سانلا
 سانلاو «هتلكأو ءهلك اوعنص ام تفقلتف «هاصع ىسوم

 . عينصلا كلذل نورظني

 نم هنأو ءرحسب سيل اذه نأ ءاّئيقي اًملع ةرحسلا ملعق

 .ناميإلل اوردابف ء هللا

 رم بر © نیما وِ ما اولا © يجلس ةا یا

 ركملاو رحسلا لطبو «عطسو رهظو قحلا عقوف #كورهو
 . ميظعلا عمجملا كلذ يف ديكلاو

 ف نيدناعملا ىلع ةجحو «نينمؤملل ةمحرو ةنيب تراصف

 : يأ كل 6 نأ لَ مل مساءا :ةرحسلل نوعرف 4ا6
 . ؟نذإ الو ينم ةعجارم نود نم ناميالا ىلع متمدقأ فيك

 هل مهدايقناو ءمهلذو ءهعم مهبدأل «مهنم كلذ برغتسا

 جلتسا مث «كاذ نم اذه لعجو ءمهرومأ نم رمأ لك يف

 لوقع فختساو «ناهربلا اذه دعب هنايغطو هرفك يف نوعرف

 نأل سيل «ةرحنسلل ىسوم نم ةبلغلا هذه نأ مهل رهظأو «هموق
 ءاوركمو «ةرحسلاو وه الامت هنأل لب «قحلا هعم يذلا

 اذه هموق لبقف «مهدالب نم هموقو نوعرف اوجرخي نأ اوربدو

 ٠١-٠١ :تايآلا ءهط ةروس ريسفت -

 ل نطقت م لل <
 © ساس صل سار هلا ام ےل ساس ل روج سس
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 اطا موف ٌفَحَتْسأَ# اًمدص هونظو «هنم ركملا 3
 . 4 َنيِقِسَف موف

 ىندأ هل نم لقع لخدت ال ءاهلاق يتلا ةلاقملا هذه نأ عم

 نيدم نم ىتأ ىسوم نإف «عقاولاب ةفرعمو لقع نم ةكسم
 «مهريغ الو ةرحسلا نم دحأب عمتجي مل ىتأ نيحو ءاّديحو

 دارأف «تايآلا مهارأو ءهموقو نوعرف ةوعد ىلإ رداب لب

 لسرأو «هنكمأ ام ىعسف ءىسوم هب ءاج ام ضراعي نأ نوعرف

 مهدعوو «هيلإ اوءاجف «ميلع رحاس لك هل عمجي جي نم هنئادم يف

 «صرحلا ةياغ اوصرح مهو «ةبلغلا دنع ةلرنملاو رجألا
 «ناك ام مهنم ناكو «یسومل مهتبلغ ىلع ءديكلا دشأ اوداكو

 «ىسومو مه اوربد اونوكي نأ اذه عم روصتي نأ نكمي لهف

 .لاحملا لحمأ نم اذه ؟ردص ام ىلع اوقفتاو

 کینو کیدا تعط :لاقف ةرحسلا نوعرف دعوت مث

 أ هدي عطقب ءداسفلاب يعاسلا براحملاب لعفي امك 4ٍِفّلِح َنَي

 .ىرسيلا هلجرو «ىنميلا

 اورهتشت نأ لجأل :يأ للا عذب يف متلو
 .اوزتختو



 رشع سداسلا ءزحلا

 هنأو ءهللا وأ وه همعزب ينعي بو اباد دع دشا اند ملول

 لقع ال نمل اًبيهرتو «قئاقحلل اًبلق «ىقبأو هللا نم اًياذع دشأ

 .هل

 ام لقعلا نم هللا مهقزرو ‹قحلا ةرحسلا فرع امل اذهلو

 اناج ام لع کُن نک :مهلوقب هوباجأ «قئاقحلا هب نوكردي
 رجألا نم هب انتدعو امو كراتخن نل :يأ تلا ىم

 ىلع تالادلا تانيبلا تايالا نم هللا انارأ ام ىلع «بيرقتلاو

 نأو «هدحو لجبملا مظعملا «هدحو دوبعملا برلا وه هللا نأ

 نوكي ال اذه ءانقلخو انرطف يذلا ىلع كرثؤنو «لطاب هاوس ام

 «بلصلاو «عطقلا نم .هب انتدعوأ امم ناف تأ ام ضال
 .باذعلاو

 ام ةياغ هب اندعوت امنإ : يأ ايل نويل ذه ىِ امل
 ءانرضي الو لوزيو يضقني ءايندلا ةايحلا هذه يف نوكي

 : تام قادت د نک ىلع یا نمل ها تاع تال
 دع دشا اأ نملعلو# :هلوقل مهنم باوج هنأك اذهو

 لقاعلل يغبني هنأ ىلع ليلد ةرحسلا نم مالكلا اذه يفو بو

 ايندلا باذع نيبو «ةرخآلا تاذلو ايندلا تاذل نيب نزاوي نأ

 .ةرخآلا باذعو

 نإف ءانيصاعمو انرفك : يأ اي ا رفعي اَنيَرب اتما اإل

 . اهلبق ام ُبْجََت ةبوتلاو «تائيسلل رفكم ناميالا

 هب انضراع يذلا # رْخَيلأ نِي هع اَنَئْهَرْكَأ اول : مهلوقو

 :ةدقملا ميلف EE اذه «قحلا

 . اًماركإ نوعرف مههركأ امنإو
 N وللا ملعأ هللاو - رهاظلاو

 رثأ 4َتاَنَعِ کف ابك لا لع اورق ال ككليو# : هلوق

 مالكلا اذه دعب اوعزانت اذهلو ءاّريبك اًعقوم مهنم عقوو «مهعم
 ركملا ىلع مههركأو «كلذ مهمزلأ نوعرف نإ مث «ةظعوملاو

 ثيح «مهنايتإ لبق قباسلا همالكب اوملكت اذهلو .هورجأ يذلا

 مكا ن ماجر نأ ِنَدِيِرِب نرجس نده نل :اولاق
 . هيلع مههركأو « مهل ُهَنَس ام ىلع اورجف 4اًمِهِرْحِس

 مهتهارك نم «مهبولقب تماق يتلا ةتكنلا هذه لعلو

 «ضامغالا هجو ىلع اولعف ام مهلعفو لطابلاب قحلا ةضراعمل

 ناميالل مهقفوو ءاهببسب هللا مهمحرو «مهعم ترثأ يتلا يه

 هاجلاو ةلزنملاو رجألا نم انتدعو امم 4ي لو ةبوتلاو

 نشأ اأ َنسلَعلَو# : نوعرف لوقي ام ال ءاناسحإو اًباوث یاو

 نم یتا ام عيمجو «یقبأو اًباذع دشأ هنأ ديري باو ابدع

 ةصق ىلع ىتأ اذإ هيف هللا ركذي «نوعرف عم ىسوم صصق
 هنأ ركذي ملو ءبلصلاو عطقلاب مهدعوت نوعرف نأ «ةرحسلا

 ۷٤-۷٦ :تايآلا ءهط ةروس ريسفت - ۹۳
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 E او نون نامل ویل اروا 1

 یاب مرر نیوی لی یوم و امجاد 5 قالب
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 هعوقوب مزجلاو «حيحص ثيدح كلذ يف تأي ملو «كلذ لعف

 نكلو «هريغو كلذب ملعأ هللاو «ليلدلا ىلع فقوتي همدع وأ

 مل ول هنألو ءهعوقو ىلع ليلد هرادتقا عم كلذب مهايإ هدعوت
 . كلذ ىلع نيلقانلا قافتالو «هللا هركذل عقي

 مَ ن امم مر تای نم ملا 077-107 4)
 دل مه کوا تسيل َلِعَع دق اًنِموُم ونا نمو ٥ یک اکو
 م هار كو ا یل کلا اهنق ني ىف نع ےک ٠ لعل وف

 اًمرجم هيلع مدقو هاتأ نم نأ ىلاعت ربخي قر

 كلذ ىلع رمتساو - رفكلا مزلتسي كلذو ءهجو لك نم مرجلا
 ةميظعلا ءاهلاكن ديدشلا منهج ران هل نإف ءتام ىتح

 نم اهيف يتلا ءاهرقو اهرح ميلألا ءاهرعق ديعبلا ءاهلالغأ

 بذعملا نأ كلذ ةدش نمو «بولقلاو دابكألا بيذي ام باقعلا

 ةايح ايحي الو «حيرتسيف تومي ال ءايحي الو تومي ال اهيف

 ءاهب ذذلتي

 الف ثيغتسي «ةعاس هنع رتفي الو ءهردق ردقي ال يذلا ءندبلاو

 .هل باجتسي الف وعديو «ثاغي

 نإو .هوجولا يوشي لهملاك ءامب ثيغأ ثاغتسا اذإ معن

0 
 كي

 هفصو : يأ -

 «حورلاو «بلقلا باذعب ةوشحم «هتايح امنإو



 رشع سداسلا ءزحلا

 هب اًمؤم هبر تأي نمو ِنوُمْلَكُد الو اب اسا ب بيجأ اعد
 ةبجاولا تسلسل َلِمع دق هبتكل اًعبتم ءهلسرل اًقدصم

 لزانملا :يأ «قفلا تحد مه َكِيَلْوَدظ ةبحتسملاو
 «تالصاوتملا تاذللاو ءتافرخزملا فرغلا ىفو «تايلاعلا

 اميف «ميظعلا رورسلاو «مئادلا دولخلاو ا

 as a «تأر نيع ال

 نم رهطت :يأ 4«ّقَرَت نم ُهَرَجط ءباوثلا (كللدَو

 اهلعفي ال نأ امإ .ءنايصعلاو «قوسفلاو ءرفكلاو كرشلا
 اهامنو «هسفن اًضيأ ىكزو ءاهنم هلعف امم بوتي وأ «ةيلكلاب

 ةلازإو «ةيقنتلا «نيينعم ةيكزتلل نإف «حلاصلا لمعلاو ناميالاب

 نيذهل ةاكز ةاكزلا تيمسو «ريخلا لوصحب ةدايزلاو «ثبخلا

 نيرمألا
 ْنَأ قوم لإ اتوا دبلوم (۷۹-۷۷)

 نوع مهم ه ىّ الو د ف ال اي ِرْكْلا يف اقر

 هىذه اَمَو موف وعرف َّلَصأَو © مشع 7 ميل م مشق ودون

 رصم يف ثكم «هموقو نوعرف ىلع نيهاربلاب ىسوم رهظ امل

 نم ليئارسإ ينب صيلخت يف ىعسيو «مالسالا ىلإ مهوعدي

 ينب ىلع ديدش هرمأو «روفنو وتع يف نوعرفو «هباذعو نوعرف
 ىف انيلع هللا هصق ام ربعلاو تايآلا نم هللا هيريو «ليئارسإ

 ۰ . نآرقلا

 دق «هونلعيو مهناميإ اورهظي نأ نوردقي ال ليئارسإ ونبو
 هللا دارأف ءهاذأو نوعرف ىلع اوربصو «دجاسم مهتويب اوذختا

 «ضرألا يف مهل نكميو «مهودع نم مهيجني نأ ىلاعت

 .هرمأ اوميقيو ءاًرهج هودبعيل

 «ليللا لوأ اوريس وأ ُرِس نأ «'”ىسوم هيبن ىلإ ىحوأف
 .هنوعبتيس هموقو نوعرف نأ هربخأو «ضرألا يف ()اودامتيل

 مهؤاسنو مه «ليئارسإ ينب عيمج ءليللا لوأ اوجرخف

 الو عاد مهنم اهيف سيل اذإ رصم لهأ حبصأ املف «مهتيرذو

 نم نئادملا يف لسرأو «نوعرف مهودع مهيلع قنحف «بيجم
 «ليئارسإ ينب رثأ يف جورخلا ىلع مهضحيو سانلا هل عمجي

 دونج تلماكتف «هرمأ ىلع بلاغ هللاو «هظيغ ذفنيو مهب عقويل
 الف ه تقِرْتُم مشوا ليئارسإ ينب عبتي مهب راسف نوعرف

 ءاوفاخو اوقلقو * 2

 م َبِرْضَأَف ىوابعب رسا

 ردم اإ ىم ُبنَحَسَأ لاق ِناَمَْجْل ارت
 اًظيغ مهيلع ًالتما دق «مهئارو نم نوعرفو «مهمامأ رحبلا

 دعوب قثو دق «لابلا نكاس «بلقلا نئمطم ىسومو ءاقنحو

 . ِندْهََس یر یم نل E لاقف هبر

 قرفناف «هبرضف «هاصعب رحبلا برضي نأ هيلإ هللا ىحوأف
 نيمي نع «ةيلاعلا لابجلاك ءاملا راصو ءاّقيرط رشع ينثا

 ۷۷-۸۲ :تايآلا ءهط ةروس ريسفت -0 0۹4
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 تدعو وکو دود نم تتصدق لی رسان 9 090 ىَدهاَمَو

 ا 0 واسلام معان نیلا ا

 0100 فاعلم تین

 َباَكنَمِلْراَفَعلنِإَو ال ودق يضع هياعللحينمو

 ىرصع

 نع رجع امو 4 ()) ید ماحصل كَوَنماََو | ے م کچ رر 0 هت آذآ
 | ىلىت لَك 6 ىو
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 ءءاملا اهنع قرفنا يتلا مهقرط هللا سبيأو ءاهراسيو قرطلا

 نم اوشخي الو «نوعرف كاردإ نم اوفاخي ال نأ هللا مهرمأو

 نوعرف ءاجف «قرطلا كلت يف اوكلسف رحبلا يف قرغلا

 ىسوم موق لماكت اذإ ىتح «مهءارو اوكلسف «هدونجو
 «مهيلع مطتلاف ءرحبلا هللا رمأ «نيلخاد نوعرف موقو نيجراخ

 مهنم حجني ملو مهلك اوقرغو «مهيشغ ام ميلا نم مهيشغو
 مهنيعأ هللا رقأ دق «ءمهودع ىلإ نورظني ليئارسإ ونبو ءدحأ
 . ”2هكالهب

 هللا ىدهب ءادتهالا مدعو ءلالضلاو رفكلا ةبقاع اذهو

 ءرفكلا نم مهل نيز امب مَ نوع َلَصَأَو# : ىلاعت لاق اذهلو
 يف مهاده امو «مهايإ هفاقختساو « ىسوم هب یتا ام نيجهتو

 مث «لالضلاو يغلا دراوم مهدروأف «تاقوألا نم تقو

 .لاكتلاو باذعلا دروم مهدروأ

 بيج ٌفكتعوو دود نم تیما دق لیونل یی ۸-۸
 .أ يف ةبوطشم اهنأ ودبيو «ليئارسإ ىنب :؛ دعاوي نأ : ب يف ةدايز انه )١(

 :أ يفو «ب يف اذك (۳) .ةحضاو ريغ ةملكلا : :أ يفو .ب يف اذك (۲)

 . مهكالهب



 رشع سداسلا ءزحلا

 ني أك ه والا نا كِل او مما رولا
 مد ا ال نهر
 «ئَدتَمأ مث اًسص َلِمكَو نما با نمل اعل لو ه یوه دق

 «مهودع كالهإب مهيلع ةميظعلا ةَ ليئارسإ ينب ىلاعت رّكَدُي

 لزنيل «نميألا روطلا بناجب مالسلا هيلع ىسومل هتدعاومو
 «ةليمجلا رابخألاو ءةليلجلا ماكحألا هيف يذلا باتكلا هيلع

 هتنم ركذيو «ةيويندلا ةمعنلا دعب «ةينيدلا ةمعنلا مهيلع متتف

 دغرلا قزرلاو ءىولسلاو نملا لازنإب «هيتلا يف مهيلع اًضيأ

 : مهل لاق هنأو «ةقشم الب مهل لصحي يذلا «ينهلا

 ىدسأ ام ىلع هوركشاو : يأ كتف ام تط نِ أوه
 هنولمعتستف ءهقزر يف يأ ييف ًاوعطت الو معنلا نم مكيلإ

 لح «كلذ متلعف نإ مكنإف «ةمعنلا نورطبتو ءهيصاعم يف

 لمس | جاع

 هيلع لحو ناسحالاو اضرلا هنأل ءرسخو باخو
 :تازسخلاو .يسفقلا

 نم لمع ام دبعلا لمع ولو «ةضورعم ةبوتلاف اذه عمو
 ةرفغملا ريثك :يأ 4ُدَتَمَل ىو :لاق اذهلف «يصاعملا
 هللاب نمآو «قوسفلاو ةعدبلاو رفكلا نم بات نمل ةمحرلاو

 لامعأ نم اًحلاص لمعو «رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو

 .ناسللا لاوقأو «ندبلاو بلقلا

 لوسرلا عباتو لا طارصلا كلس : يأ 4ئَدتمَأ منل

 وفعيو «هرازوأ هللا رفغي اذهف «ميوقلا نيدلاب ىدتقاو «ميركلا
 ةرفغملل ربكألا ببسلاب ىتأ هنأل ءهرارصإو هبنذ نم مدقت امع

 نإف ءءايشألا هذه يف ةرصحنم اهلك بابسألا لب «ةمحرلاو

 لبق اغ متي مالالا قاميالاو ايليف ام كفك تولا
 كولسو «تائيسلا بهذي تانسحلا وه يذلا حلاصلا لمعلاو

 وأ ةيآ ربدتو «ملع ملعت نم ءاهعاونأ عيمجب ةيادهلا قرط

 ىلإ ةوعدو ت اا نق دعما ليكي يح « ثيدح
 «ةرجهو ءداهجو «ةلالض وأ «رفك وأ ةعدب درو «قحلا نيد

 بونذلل تارفكم اهلك ءةيادهلا تايئزج نم كلذ ريغو
 .بولطملا ةياغل تالصحم

(A-A)ْمُه َلاَق ه ئسوُمي کم کیو نع كَجَع امو  

 1 ه ضل بَ كلل ْتَلِجَعَو یا ع

 َلاَق اًمِسَأ َنَبْصَع وِمْرَم لإ عموم مف © رمال ْمُلَصَو كدب
 مآ ُدَهَعلآ ت ا َلاَطَفَأ 2 ادعو کر ر كذب ملأ وق

 د هديت أ كر ن تدع کک لن ل اعت هللا
 الث ةاروتلا هيلع لزنيل «هيتأي نأ ىسوم دعاو

 ما 1١ 9 \ 1

 ١- :تايآلا «هط ةروس ريسفت ۸4-۸۳ 04۵

 روضحلا ىلإ مالسلا هيلع ىسوم رداب تاقيملا مت املف «رشعب

 امم :هل هللا لاقف «هدوعوم ىلع اًصرحو «هبرل اًقوش دعوملل
 ملو ؟مهيلع كمدق يذلا ام : يأ ىش كير نع تاجا
 : يأ ىر ع هلو مه : لاق ؟مهو تنأ مدقت ىتح ربصت ْمل

 بر اي كيلإ ينلجع يذلاو «يرثأ يف نولصيسو «ينم اًبيرق

 . كيلإ قوشو ءكاضر يف ٌةعراسمو «كبرقل ٌبلط

 مهتدابعب : يأ كعب نم موف انتم دع نبل :هل هللا لاقف

 تلصو نيحو ءاوربصي ملف 0 « مهانيلتبا «لجعلل

 . 4 ماتا ممل أم اورفك ةنحملا مهيلإ

e:اوُلاَمَم راو + مل راصف هغاصو 0 الج هَ ََن » 

 ونب هب نتتفاف «یسوم هيسنف )سوم هلو مڪه مڪه اده : مهل

 . اوهتني ملف نوراه مهاهنو «هودبعف «ءليئارسإ

 :يأ «فسأ نابضغ وهو هموق ىلإ ىسوم عجر املف
 : مهلعفل اًحبقمو اًخبوم مهل لاق < 0

 .ةاروتلا لازنإب كلذو ؛اَنَسَح ادعو مك در ذوي ملأ ھوق

E:يتبيغ متلواطتف «ةدملا :يأ ا ا  

 نأ لمتحيو «نيرسفملا نم ريثك لوق اذه ؟ةريصق ةدم يهو
 مكل نكي ملف «ةلاسرلاو ةوبنلا دهع 0 لاطفأ : هانعم

 ىلع اهنم اوفقت ملف ءاهراثآ تسردناو ءرثأ الو ملع ةوبنلاب

 ةبلغل هللا ريغ متدبعف ءاهب دهعلا دعبل اهراثآ تحمناف «ربخ
 «كلذك رمألا سيل :يأ ؟ةلاسرلا راثآب ملعلا مدعو «لهجلا

 مأ ؟لوبقم ريغ رذعلاو «مئاق ملعلاو ءمكرهظأ نيب ةوبنلا لب

 متضرعتف : يأ ؟مكبر نم بضغ مكيلع لحي نأ مكلعفب متدرأ

 عقاولا وه اذهو «هباذع بجوم متمحتقاو هبابسأل
 مكب تيصوو «ةماقتسالاب مكترمأ نيح ىو مقا

 . اًرضاح اومرتحت ملو ءاّبئاغءاوبقرت ملف «نوراه
 ارو اَنلَمح اکو اَنكْلَمِب َكَدِعَوَم انقل ام اولا (۸۹-۸۷)

 الَجِع مهل جرت ه يالا قل َكِلَدَكَم اهتفدقف ِمْرَمْل دَر نم

 نوري الفا ه ىف ئموم هلو مكحهلإ اذه اولا را راو ل ادن

 :هل اولاق : يأ كاف الو ص مه َكِيْنَي الو وك مهل م حج ال ل

 نكلو ءانسفنأل انم كلمو ءانم دمعت نع انلعف يذلا انلعف ام

 ءاندنع يتلا موقلا ةنيز نم انمثأت اننأ «كلذل يعادلا ببسلا

 .طبقلا نم اًريثك اًيلح اوراعتسا - نوركذي اميف - اوناكو

 ءىسوم بهذ نيح هوعمجو «هوقلأو «مهعم وهو اوجرخف

 . عجر اذإ «هيف هوعجاريل
 هل تلوسف «لوسرلا رئأب قرغلا موي َرُصَي دق يرماسلا ناكو

 « َيِبَح ءيش ىلع اهاقلأ اذإ هنأو ءهرثأ نم ةضبق ذخأي نأ هسفن

 ةروصب هغاص يذلا لجعلا كلذ ىلع اهاقلأف ءاناحتماو ةنتف



 رشع سداسلا ءزحلا

 نإ :اولاقو ءتوصو راوخ هل راصو «لجعلا كرحتف «لجع

 نم اذهو ءهيسنف ءانهه وهو «هبر بلطي بهذ ىسوم
 راص يذلا بيرغلا اذه اوأر ثيح «مهلوقع ةفاخسو «مهتدالب

 .تارالاو نفرألا ارفف اذامج ناك نأ لعب راول
 ال :يأ الر رهيل مِم ال لجعلا نأ نور الفأ#

 ا «هنوعجاریو مهعجاريو ملكتي

 وهو دبعي نأ قحتسي ال «لاعفلاو مالكلاو لامكلل مداعلاف

 ضعب ىلع نوردقيو نوملكتي مهنإف «هيدباع نم صقنأ
 . مهل هللا رادقإب « عفدلاو عفنلا نم ءءايشألا

 وپ منيه امَتِإ موق لَم نم نورم محل لا دقو (15- )٩۰
E ا 

 نيك ملم حت ن اولا ٥ ىرنأ اتیا نوني خللا م ر َّنِإَو

 لأ ه نع نر د اكفنا نورت

 يل زت اک ی ا کیک لذ كر تنس می

Eلاق ه سوم  

 إ : يأ لوف بمر ملو لير جن نب تقرف د لوف نأ ُتيِشَح

 YY هيف نيروذعم اوسيل «لجعلا مهذاختا

 «هنع مهاهن دق نوراه نإف «هتدابع لصأ يف ةهبشلا مهل

 ةرهاظلا معنلا هنم يذلا ,نمحرلا مهبر نأو «ةنتف هنأ مهربخأو

 اولزتعيو «هوعبتي نأ مهرمأ هنأو «مقنلل عفادلا «ةنطابلاو

 3 معي ىح نيفكلع وي حت نل :اولاقو اوبأف ءلجعلا
 . نوم

 ا َكَعَنَم ام نوره :لاقو هل امثال هيخأ ىلع ىسوم لبقأف

 ٠ ؟مهيلإ عوجرلل ردابأل ينربختف مَ الأ ه ل

 منت ل6 حلو یوم يف قلعا : يلوق يف (ىرمأ تَيصعفأ#
 . «َنِدِسْْمْلا ليس

 بضغلا نم هرجي «هتيحلو نوراه نيأرن ىسوم ذخأف

 وهف الإو «هل قيقرت موسي :نوراه لاقف «هيلع بتعلاو
 ل ل قري الف قلب دا ال)» هقيقش 4

 . لوق بقر د ملو ليش نک

 ينترمأ ام تكرتل كتعبت ولف «مهيف كفلخأ نأ ينترمأ كنإف
 4 َليِدَيَسِإ نک ب تقر لوف نأ و «كتمئال تيشخو هموزلب

E O pS 

 تمشت الو «نيملاظلا موقلا عم ينلعجت الف «مهلمش تتشي تتشيو

 . ءادعألا انيف

 ف كلذل ى نحسب زيك وهروب ا ا عض اني ىلع سوف دق

 محا َت تاو كر 52 اَنَلِجَدَأَو قلو يف رفع َبَر لاَ

 . يرهاسلا ىلع لبق مث * تبرأ
 امي ُتَرْصَب لاق © رسب كبْظَح اف لاق ف (40-45)

N تأ نواة O aE 

 ۹۰-٩۹۷ :تايآلا ءهط ةروس ريسفت -۰

 ل نكمل ۳۸
 مسرب سو رجا ساس وو

 ڪلا اده اول اقف راول ادم ا

 کو کوکر
4 
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 جرخاف
 عجّل نورا © ىي ىمى

 رع حل 02

 له نم نوره ل 2000 دمه كلم

 یاب الا یر و برنامو
 انجب نںروکع دع نل ول6 كرت

 لا 9 اوستا كع تمام نوره ل6
ogre”دي  

 اردو 200000 9 ىرَمأ تیصعفأ
  asور م د <

£ E 
 ُتَرُْجَب لاَ 6 یر ك بطال اق € يلو  eيي ءومد 20 اح

  0لورا ر تأ نمک تتم هنأ 1

 | لاك © ىق ل تاوس لدو اذ
 ف بهذاف لو ساسمالا لوقت ن نأ يحل فكل ك

 ا 00

 ا طور قرط هلن نأ اَِعوَم
TTهكر  

eKم 0 اک  
 لإ
 ت

2 

 كت دھر

 2 58 رمت ر رسا

2 

 نأ َةَيَحْلا ىف كَل إف بهذا لاک ٥ ىف

 یدل كهك َكِإ ٌرظنأَو e ناول د

 ام :يأ انسه بلآ يف مَنَ دُ ُمَنَقْرَحْيَل i ِهَِلَع ےّذظ

 . ؟تلعف ام تلعف ثيح «يرماس اي كنأش

 هيلع ليربج وهو وب ادرس َمَل امي ترص :لاقف

 قرغو «رحبلا نم مهجورخ تقو هآر سرف ىلع «مالسلا
 رثأ نم ةضبق تضبقف «نورسفملا هلاق ام ىلع هدونجو نوعرف

 ىق ىل توس َكَِدَكَول لجعلا ىلع اهتذبنف «هسرف رفاح
 .ناك ام ناكف ءاهذبنأ مث ءاهضبقأ نأ

 ينم رخأتساو ينع دعابت : يأ «َبَمْدَأَك :ىسوم هل لاقف

 ةايحلا يف بقاعت : يأ 4 ساس ال لوقت نأ َةِريَحْلا ىف كل تاق

 دارأ نم نإ ىتح «دحأ كسمي الو «دحأ كنم وندي ال «ةبوقع

 ىلع ةبوقع «ينم برقت الو «ينسمت ال :هل تلق كنم برقلا
 .دحأ ِِرْجُي مل ام ىرجأو ءهريغ هسمي مل ام سم ثيح «كلذ

 .رشو ريخ نم «كلمعب ىزاجتف 4مل نأ ادعم کو

 لجعلا :يأ 4اک لَم حنط یا که لل رظناو#

 ولف «كلذ ىسوم لعفف كاَمَنَش ريل يف ُمَكَفِسَنَل oy رحنا



 رسع سداسلا ءزحلا

 ناكو «فالتالاب هل ىعسيو «ىذأب هديري نمم عنتمال الإ ناك

 . ليئارسإ ينب بولق يف لجعلا َبرْشَأ دق
 ال هجو ىلع «نورظني مهو هفالتإ مالسلا هيلع ىسوم دارأف

 «وِفْسَتو «ميلا يف ِهِيْرَدو قحسلاو قارحإلاب - هتداعإ نكمت
 يف نألو ءهصخش لاز امك «هبح نم مهبولق يف ام لوزيل

 . لطابلا ىلإ عاد ىوقأ سوفنلا يف نأل ءةنحم هئاقبإ
 ال هدحو ةدابعلا قحتسي نمب مهربخأ هنالطب مهل نيبت املف

 :لاقف ءهل كيرش

 هَ لڪ َميَو وه الإ هکر | آل ىلا مآ کمک 5# )4۸(

 ءّبَحُي الو «هلؤي الف «ميركلا ههجو الدوم يأ اّن

 هل يذلا لماكلا هنأل ءوه الإ ىَعْدُي الو فاحت الو جاي الو

 عيمجب هملع طيحملا «ىلعلا تافصلاو «ىنسحلا ءامسألا

 ءوسلا عفدي الو «هنم الإ «دابعلاب ةمعن نم ام يذلا ءءايشألا

 .هاوس دوبعم الو ءوه الإ هلإ الف وه الإ

 كيلا دقو قبس دق ام ِهاَنَأ نم َكَيلَع شفت كلك (۱۰۱-۹۹)

 © و همي موي لحب مَنِ ُهَنَع سرما نم ٠ اڪ ل نِ

 هيبن ىلع ىلاعت هللا نتمي الج ةا موب مه اسو ِهِف يلح

 «نيفلاسلا رابخأو «نيقباسلا ءابنأ نم هيلع هصق امب اي

 ال يتلا ءاهريغو ماكحألا نم اهيف امو «ةميظعلا ةصقلا هذهك

 «نيلوألا رابخأ سردت مل تنأف «باتكلا لهأ نم دحأ اهركتي

 مهرابخأ نم نيقيلا قحلاب كرابخإف ءاهارد نمم ملعتت ملو

 . قدص هب تئج امو ءاّمح هللا لوسر كنأ ىلع ليلد

 ةحنمو ةسيفن ةيطع : يأ دل نم ياء دمو :لاق اذهلو

 ركذ «ميركلا نآرقلا اذه وهو «اّرْخِذ# اندنع نم ةليزج

 نم ىلاعت هلل ام هب ركذتي ركذو «ةقحاللاو ةقباسلا رابخألل
 «يهنلاو رمألا ماكحأ هب ركذتيو «ةلماكلا تافصلاو ءءامسألا

 . ءازجلا ماكحأو

 نوكي ام نسحأ ىلع لمتشم نآرقلا نأ ىلع لدي امم اذهو

 ءاهلامكو ءاهنسحب رطفلاو لوقعلا دهشت يتلا «ماكحألا نم

 . اهيف هللا عدوأ ام نآرقلا اذه ركذيو

 لوبقلاب هيقلت بجيف ؛هتمألو لوسرلل اًركذ نآرقلا ناك اذإو

 ىلإ هرونب ىدتهي نأو ءميظعتلاو «دايقنالاو .ميلستلاو
 . ميلعتلاو ملعتلاب هيلع اولبقي نأو «ميقتسملا طارصلا

 راكنالا نم هنم e ام وأ «ضارعإلاب هتلباقم امأو

 ةبوقعلل قحتسم وهف كلذ لعف نمو «ةمعنلا هذهل رفك هنإف
 هرماوأب نواهت 0 هب نمؤي ملف هع َضعَأ نم :لاق اذهلو

 دزو َةَمَيقْلا مو لحي لإ ةبجاولا هيناعم ملعتب وأ «هيهاونو

 رفكلا هالوأو نآرقلا نع ضرعأ هببسب يذلا «هبنذ وهو

o۹۷ ۰- ۹۸-۱۱۲ :تايآلا «هط ةروس ريسفت 

 .نارجهلاو

 سفن وه باذعلا نأل مهرزو يف :يأ 4ُهِف يحل
 اهرغص بسحب ءاهباحصأ ىلع اًباذع بلقنت «لامعألا

 . اهربكو
 يذلا لمحلا سئب :يأ الج ِةَمَيقْلا مو مل اسو

 «درطتسا مث «ةمايقلا موي هنوبذعي يذلا باذعلاو «هنولمحي

 :لاقف هلاوهأو ةمايقلا موي لاوحأ ركذف

LER 0قرر دموي َتيِمرجُمْل  

 رك ا ارفع الإ م نإ مس ہت نوف ۵
 ءروصلا يف خفن اذإ :يأ 4 الإ ب نإ 5 ةَ هنت

 نوقتملاف «هلاح بسح ىلع لك مهروبق نم سانلا جرخو

 اًقْرُز نورشحي نومرجملاو ءاّدفو نمحرلا ىلإ نورشحي

 «مهنيب نوجانتي «شطعلاو «قلقلاو فوخلا نم مهناولأ

 لوقيف «ةرخأالا ةعرسو ءايندلا ةدم رصق يف نوتفاختيو

 كلذ. ERE كوقيو « مايأ ةرشع الإ متبل ام : : مهضعب

 مهل لوفي ٌدإ## نولوقي ام عمسيو «مهتفاخت ملعي هللاو

 لإ رَت نإ :ريدقتلا ىلإ مهبرقأو مهلدعأ :يأ 4ًَ

 تاقوألا اوعيض فيك «ميظعلا مدنلا اذه نم دوصقملاو ام

 .مهعفني امع نيضرعم «نيهال نيهاس اهوعطقو «ةريصقلا

 «ديعولا قحو ءءازجلا رضح دق اهف «مهرضي ام ىلع نيلبقم
 . روبثلاو ليولاب ءاعدلاو مدنلا الإ قبي ملف

 ضألا يف رش مک لیا * ىلاخت لاق امك

 نإ لكك ٥ اعلا لتس روب سج وأ ارپ مق واق

 . درم رشک مک و
 0 نک یر اهثيتب لق لاقل وک راستہ 0111-1

 موب 3 انآ و اجو ایف رت ال 5 اَفَصَقَص اَماَق اًهْرَدَيَ

 اإ ن ام قلم تاو یو د ع ال دلا ت وا

 کر قضت زا 3 وأ لإ ةا تت هل مي ه اک

 ِتَنَعَو ٥ اَمَلِع ءو وطب اکو مملح امو م ب ام ولع ©

 نم لمي نمو © الط ل نم تتاح دقو ملا لا لا
 نع ىلاعت ربخي © اًمْضَه الو اماظ فا الق یوم ا

 :لاقف «لقالقلاو لزالزلا نم اهيف امو «ةمايقلا لاوهأ

 لهو «ةمايقلا موي اهب عنصي اذام :يأ لابا ِنَع كنور

 . ؟ال مأ اهلاحب ىقبت

 اهنكامأ نم اهعلقيو اهليزي :يأ كاَمْنَت َىَر امني لقفل

 ءاّنبنم ءابه اهلعجيف اهكدي مث «لمرلاكو «نهعلاك نوكتف
 اًعاق ضرألا لعجيو «ضرألاب اهيوسيو «ىشالتتو لحمضتف

 مامت نم اذه ءاّجوع رظانلا اهيأ هيف ىرت ال اًيوتسم ءاًفصفص

 74 رص رص
 O ںینس ددع

 هلا درب ج

 اليك الإ َرْْمَ



 رشع سداسلا ءزحلا

 وأ ءةضفخنم نكامأو ةيدوأ :يأ اأ ل اهئاوتسا

 «ىعادلا مهعمسي «دحاو فقوم يف نونوكيف «ميدألا

 :لاق اذهلو را مهدقتيو

 «مهروبق نم نوثعبي نيح كلذو یال وعش دموي

 عامتجالاو روضحلا لإ يعادلا مهوعدي ءاهنم نوموقيو

 نوجرعي الو «هنع نوتفتلي ال «هيلإ نيعطهم هنوعبتيف «فقوملل
 .ةرسي الو ةنمي

 لب «يعادلا ةوعدل جوع ال : يأ 41 ع الل :هلوقو

 او لا «قلخلا عيمجل اًقدصو اًمح هتوعد نوكت

 ةعشاخ «ةمايقلا فقومل نورضحيف « نيعمجأ مهب عحوصيو

 . نمحرلل مهتاوصأ

 ةتفاخملا وأ «مادقألا ءطو الإ : يأ اسمه الإ ممم 0 و

 «نوکسلاو عوشخلا مهكلمي ‹طقف نيتفشلا ار

 ءاينغألا «ميظعلا فقوملا كلذ يف ىرتف ‹عضختو لذت : يأ

 كولملاو ءءاقرألاو رارحألاو ءءاسنلاو لاجرلاو ءءارقفلاو

 ةعضاخ «مهراصبأ ةعشاخ «نيتصنم نيتكاس «ةقوسلاو

 اذام نوردی ال ءمههوجو ةيناع «مهبكر ىلع نيثاج «مهباقر
 هسفنب َّلُك لغتشا دق هب لعفي اذام الو ءهب مهنم لك لصفني
 يسرب منم ېا لكلا هييبحو هقيدصو فيخأو هيبأ نع «هنأشو

 يزاجيو «نايدلا لدعلا مكاحلا مهيف مكحي ذئنيحف دبي ڌپ نأ

 .نامرحلاب ءىسملاو «هناسحإب ّنسحملا

 قئالخلا يري نأ «ميحرلا نمحرلا «ميركلا برلاب لمألاو

 ال ام ,نارفغلاو حفصلاو وفعلاو «ناسحالاو لضفلا نم «هنم

 .راكفألا هروصتت الو ,ةنسلألا هتع ربعت

 اذه مكل نيأ نم :ليق نإف «''”[ةمحرلاب هلسرو هب نونمؤملا
 . ؟ركذ امب ملعلا اذه مكل نيأ نم : تلق تئش نإو ؟لمألا

 «هدوج ةعس نمو «هبضغل هتمحر ةبلغ نم هملعن امل :انلق

 ءانريغ يفو انسفنأ يف هدهاشن اممو ءاياربلا عيمج مع يذلا

 ليفت يف اًصوصخو < ءرادلا هذه يف ةرتاوتملا معنلا نم

 ٌنِذَأ س اللو نمل ٌتاَوَسْلا ِتََنَحْو# :هلوق نإف «ةمايقلا

 : ل هلوق عم نكمل ََّحْلأ نمو كلم كلملا# : هلوق عم ن نمي هل

 نومحارتي اهب «ةمحر هدابعل لزنأ ةمحر ةئام هلل نإ»

 ةيشخ ءاهدلو نع اهرفاح عفرت ةميهبلا نإ ىتح «نوفطاعتيو
 موي ناك اذإف ءاهبلق يف ةعدوملا ةمحرلا نم - يأ - «هأطت نأ
 اهب محرف .ةمحر نيعستو عست ىلإ ةمحرلا هذه مض ةمايقلا

 ١- :تايآلا ءهط ةروس ريسفت ٠١٠١-١١١ ۹۸

 ل رت ۳۱۹ لولب >

 دانم كا و قسقا انان لع صمت كانك

 ًارزوَةَمْيِقَل ب أ موي لحب هنو هَ ضرَعَأَنَم (]) ) اركحز

 1 و ر ورور

 کک ا سودا 7 0

 م 2 ©9 ا ذمو تیمم عع هرجا تکو اروروشلا ف

 | زر رغب © مادر

 و و رو

 اَهرَدِ 9

Eا ر ذمو (7) ©  

 ْ ل ا ٠
 هی رو نم لذا دل ل ةعلف کلا عفا ون یم

 | دیت وطیخالو مههلخامو يديم © 05 ظ
 ْنَم اح دو و وبفْلا یل هوجو تتعو 96 امل

 | القت يؤُمَوْهَو تحصن ِمْلَمَحيْنَمَو € امْلَظ رج
 وو دور

 رخص لع کو و

E O Ê 

 رو ترو نوف مهمل ديوان يفاتفَرصو ©
 .«دابعلا

 ام لقف ««اهدلوب ةدلاولا نم هدابعب محرأ هلل» :355 هلوق عم

 اهنإف «تئش ام روصتو «لوقت ام قوف اهنإف «هتمحر نع تئش

 يف محر امك «هتبوقعو هلدع يف محر نم ناحبسف «كلذ قوف

 . هتبوثمو هناسحإو هلضف
 «يح لك همرك معو «ءيش لك هتمحر تعسو نم ىلاعتو

 ىلع هيلإ نورقتفم مهو «مهب ميحر «هدابع نع ٌيِنَغ نم َّلَجو

 | لبكي م نادر ريتا اتم رك لم نيج

 08 ماعا

a و 

 0 اج فو ماودلا

 ا َنِذأ نم الإ ٌةَعفَّشلأ عفش ال رنيم هوب :هلوقو

 يف نذأ اذإ الإ ءقلخلا نم هدنع دحأ عفشي ال :يأ | رق
 نم «هتعافش : : يأ «هلوق يضر نمل الإ نذأي الو «"' ”ةعافشلا

 هلوق ىضترا نميف «نيبرقملا هدابعو «نيلسرملاو ءايبنألا

 هله نم دخلو لكا ااف + ضلخملا» كموملا وهو لز
 .دحأ نم ةعافش ىلإ دحأل ليبس الف ءرومألا

 مهرفكب نيملاظ :نيمسق فقوملا كلذ يف سانلا مسقنيو

 )١( ةعافشلا يف هل نذأ نم الإ : ب يف( .ب شماه نم ةدايز .



 رشع سداسلا ءزجلا

 باذعلاز «نامرحلاو ةبيخلا الإ مهلاني ال ءالؤهف ءمهرشو

 .نايدلا طخسو «منهج يف ميلألا

 اًحلاص لمعو «هب رومأملا ناميالا نمآ نم : يناثلا مسقلاو

 هتائيس يف ةدايز :يأ الت فَي ل نونسمو بجاو نم
 رهطتو «هبونذ رفغت لب «هتانسح نم اًصقن : يأ كاَمْضَ الر

 نِي تونو اَهَفِحَصَي ٌهََسَح كت e کک

 . 4 اًميِظَح اَرَجَ

 ٍديِعْلا نم هيف آَنَرَصَو اًييَرَع ااف ةتلرنأ َكَِدكَر© (۱۱۳)

 «باتكلا اذه انلزنأ كلذكو : يأ 455 مف ترب وأ مب مه

 ىفخي الو «هنوهقفتو هنومهفت يذلا يبرعلا لضافلا ناسللاب

 انه ل قلل كل
 ةرات «ةريثك اًعاونأ اهانْعَّوَت :يأ 4دي ّنِم هيف اَنْقَنَصَو

 تالثملا ركذب ةراتو «ماقتنالاو لدعلا ىلع ةلادلا هئامسأ ركذب

 «ةقحاللا ممألا اهب ربتعت نأ رمأو ءةقباسلا ممألاب اهلحأ يتلا

 ركذب ةراتو «بويعلا نم هبسكت امو «بونذلا راثآ ركذب ةراتو

 ةراتو «تاقلقملاو «تاجعزملا نم اهيف امو «ةمايقلا لاوهأ

 «باذعلا فانصأو «باقعلا عاونأ نم اهيف امو «منهج ركذب

 رشلا نم نوكرتيف هللا نوقتي مهلعل ءدايعلاب ةمحر اذه لك

 . مهرضي ام يصاعملاو

 ام ريخلاو تاعاطلا نم نولمعيف 415: ل تب را
 ربكأ «ديعولا [نم] هيف اًفرصم هنوكو ءاّيبرع هنوكف «مهعفني
 ريغ ناك ولف «حلاصلا لمعلاو ىوقتلل عاد مظعأو «ببس

 .رثألا اذه هل نكي مل «هيف فرصم ريغ وأ يبرع

 لم ني نارمل لّ الو ینا كيل هلآ لَم 9

 همكح ىلاعت ركذ امل 4 اَمَلِع نذر بر لَو محو یل حی نأ

 يف هلزنأ يذلا «ينيدلا يرمألا همكحو «هدابع يف يئازجلا

 لج :يأ 4آ لدعم :لاق هكلم راثآ نم اذه ناكو هباتك

 كلملا يذلا كَمَا ةفآو صقن لك نع سدقتو «عفتراو
 ةيردقلا كلملا ماكحأو ءهل كيلامم مهلك قلخلاو 0

 «لالجلا يذل الإ «ةقيقح نوكت ال لالا تان ج

 يف كلم هل ناك نإو «قلخلا نم هريغ نإف «كلملا : كلذ نمو

 لظاب رصاق كلم هنإف ءءايشألا ضعب ىلع «تاقوألا ضعب

 . اًليلج ام امري اح اَكَِم لوزي الو لازي الف «برلا امأو «لوزي

 : يأ 4ٌةيحَم كلِ تق نأ لبق نم ِناَنمْلاِب لج اول

 ىتح ربصاو «ليربج كيلع هولتي نيح نآرقلا قت ردابت أل
 يف هعمج كل نمض دق هللا نإف «هأر قاف هنم غرف اذإف «هنم غرفي

 كاسل وپ رع الإ :ىلاعت لاق امك ءهايإ كتءارقو ‹«كردص

 117-١77 :تايآلا ءهط ةروس ريسفت -۰ ۹4

 5 راس کرا یار سرر
 ل ماف عنا هنأ اد o ٌمتاَرْفَو معج الع نإ 0 هوب لجعل

 ا ا

 هيلإ هتردابمو يحولا فقلت ىلع لب هتلجع تناك املو

 ىلاعت هللا هرمأ «هيلع هصرحو «ملعلل ةماتلا هتبحم ىلع “'"لدت

 «ةبولطم ريخلا ةرثك رثكو «ريخ ملعلا نإف «ملعلا ةدايز هلأسي نأ

 «ملعلل قوشلاو ءداهتجالا اهيلإ قيرطلاو هللا نم يهو

 . تقو لك يف هيلإراقتفالاو «هب ةناعتسالاو « هللا لاؤسو

 نأو «ملعلا يقلت يف بدألا ةميركلا ةيآلا هذه نم ذخؤيو

 يلمملا غرفي ىتح «ربصيو ىّنأتي نأ هل يغبني ملعلل عمتسملا

 لأس هنم غرف اذإف « ضعبب هضعب لصتملا «همالك نم ملعملاو

 يقم مالك عطقو ء«لاؤسلاب ردابي الو «لاؤس هدنع ناك نإ

 نأ هل يغبني «لوؤسملا كلذكو «نامرحلل ببس هنإف «ملعلا

 «باوجلا لبق هنم دوصقملا فرعيو «لئاسلا لاؤس يلمتسي

 .باوصلا ةباصال ببس كلذ نإف

 امر مل د لو ىف لبق ني مدع لإ اده دقو )١1١5(

 «هب موقيل اًدهع هيلإ اندهعو ءهانرمأو «مدآ انيّصو دقلو : يأ

 كلذ عمو هب مايقلا ىلع مزعو «داقناو «هل نعذأو «همزتلاف

 ام هيلع ىرجف «ةمكحملا هتميزع تضقتناو «هب رمأ ام يسن

 «هتعيبط لثم مهعئابط تراصو «هتيرذل ةربع راصف «ىرج

 مزعلا ىلع تبثي ملو ءاوئطخف ءىطخو «هتيرذ تيسنف مدآ يسن

 اهب ّرقأو ءهتئيطخ نم ةبوتلاب ردابو «كلذك مهو «دكؤملا

 ليصفت ركذ مث . ملظ امف هابأ هباشي نمو «هل ترفغف «فرتعاو

 :لاقف هلمجأ ام

(YYاة مدل اودجسا ٍةَكِيَلمْلِل الف دوا  
 سس اچو

 الف َكِجْوَرِلَو كل ودع اده َّنِإ ُمَداَعكي اتق ه نأ تسي 5 3
 ع

 و ر تجد ع ی

 0 اكدت الو ایت عت الأ كل َّنإ ه حش َةَّنَجْلا ىم

 لاق ُنَطِيَّلآ هَل َسْوْسَوَه ه حض الو ایف اظ ال

Eاني الكت ه لي اأ ِقُْمَو ٍرْللَل َوَرَجَس  

 و ا قو ا الع ناقص اًقفطو اهن وس اس تَرَ

 لمكأ امل : يأ ؛َْدَحَو هع وف هير مدا

 رمأ «همركو «هلضفو ءءامسألا هملعو « هديب مدآ قلخ

 اوردابف الالجإو اًميظعتو: ةماركإ اهلا ةوجيسلاب ةكئالملا

 «هبر رمأ نع ربكتساف «سيلبإ مهنيب ناكو «نيلثتمم دوجسلاب
 :لاقو مدال دوجسلا نم عنتماو

 ذئنيح تنيبتف # نط نم مَ رات ني تقل هم يڪ اتا

 نم رهظو « هلل اودع ناك امل «هجوزو مدآل ةغيلبلا هتوادع

 0 م کک طل ع عدم ےک

 هيلع باق میر هنينعلا ماو

 )١( لدي :نيتخسنلا يف .



 رشع سداسلا ءزجلا

 «هنم هجوزو مدآ هللا رذحف «ةوادعلا ببس ناك ام هدسح

 1 . رنا ےس د رس دقي رجا 8

 نإف ءاهنم تجرح اذإ وفم ةن نب مترج ال :لاقو
 .ةماتلا ةحارلاو ءىنهلا قزرلا اهيف كل

 لو اف مط ال كتو © یت اكو اف عوج الأ کل لل

 «بصنلاو بعتلا مدعو ءءاملاو .ةوسكلاو «بارشلاو ماعطلا

 ةا وزع ارت الو# :لاقف ةنيعم ةرجش لكأ نع هاهن هنكلو

 لكأ نيزيو ءامهل لوسي ناطيشلا لزي ملف (كيلظلأ ند اتو
 ھور ررر رر م26 هر

 ةرجشلا : يا 4 رلخملا قرجش لع كلدأ لهو :لوقيو .ةرجشلا
 كو 0

 . ةنجلا يف دلخ اهنم لكأ نم يتلا

 هاتأف ءاهنم تلكأ نإ .عطقني ال :يأ 4 ال كليو

 نم الكأو «مدآ هب رتغاف «مالكلا يف هل فطلتو « حصان ةروصب

 تحضتاو ءامهتوسك تطقسو ءامهيديأ ىف طقس ةرجشلا

 اناك نأ دعب ءرخآلا ةأوس امهنم لكل ادبو ءامهتيصعم

 راجشأ قرو نم امهسفنأ ىلع نافصخي العجو «نيروتسم

 . ميلع هب هللا ام لجخلا نم امهباصأو «كلذب ارتتسيل «ةنجلا

 :الاقو «ةبانالاو ةبوتلا ىلإ اردابف كوم مر مدا ىصعو
 4 َنرِسَحْلا نم نک احر اكل رفت ل نیو اشا اتم ابر

 4ىَدَهَو ِهّيََع باقل ةبوتلا هل رسيو «هراتخاو «هبر هابتجاف

 هيلع ودعلا ديك عجرو ءاهلبق هنم نسحأ ةبوتلا دعب ناكف
 مهيلع بجوو «هتيرذ ىلعو «هيلع ةمعنلا تمتف «هركم لطبو
 ودعلا اذه نم رذح ىلع اونوكي نأو «فارتعالاو اهب مايقلا

 مستني 1 م ىي اًراهنو ايل ءمهل مزالملا طبارملا

 نومي ل يل الرا
 0 نا کس اهني اها لاق (۱۲۷-۷

 و د وو غ تدع قرع م یا ا قاع ا ے2 و جلد 2

 ٍةَمليَقْلا موي مرشضو اكنص ةشسيعم هل نف يركز نع ضرعأ نمو
 كلدك لاق ٥ه ايِصَب تک دقو عا ترت مل بر لاق ٥ معا ر رم رک و رص حرس ےک ےک ا سم 1 ص

 مدآ رمأ هنأ ىلاعت ربخي أو دشأ ةرخألا بادعلو وير تا

 “[هونبو مدآ] اوذختي نأو «ضرألا ىلإ اطبهي نأ سيلبإو
 هتَّدُع هل اوُدِعُيو «هنم رذحلا اوذخأيف «مهل اًودع َناطيشلا

 نونييي السر مهيلإ لسريو ءاّبتك مهيلع لزنيس هنأو «هوبراحیو

 نم مهنورذحيو «هتنج ىلإو هيلإ ةلصوملا ميقتسملا قيرطلا مهل
 يذلا «ىدهلا كلذ مهءاج ٍتقو يأ مهنأو «نيبملا ودعلا اذه

 ام بنتجاو «هب رمأ ام عبتا هعبتا نم نإف «لسرلاو بتكلا وه

 . ۱۲۳-۱۲۷ :تايآلا ءهط ةروس ريسفت -

 م20 حج 2 چ ہر لوم و رجم 2 ص مر سو مج

 نأل بق نم ناءر قلاب لجعت الو قحلا كمل ا أ اعف

PY 

 اَندهَعدَقَلو 9 املع يندر َبَرلَفَوبُةْيَحَو كتيلِإحوضقي 7 NT ا ا ا ال جوري
 سلف > SILL 2 A ماس اس 7

 يأ يبإ الأو د جف مدال اودجسا ڪر ملل
 قس د3 سل ع و رے س دک ےک ور ر او

 اک زعالف كجورلو كل ودعا دنه نإ داكياتلقف ول
4 

 09 ىر ابف ی الا كن َقْفَسوَنَجْلاَس
 ع 2 ر كاع ع ساعد 00000 اس حاب د

 ِهّيلِإ وسوف () حضنك َوَمظنال َكَنأَو
 ہوے حرج ص سس سس ہر را م عار مسد هي ر

 كلمو دلخلاو ر جش لع كل دأ له مدار لاق نطيشلا
 41 ا ا 01 م

 اَقِفطْواَمَهت'ءوساَمط تدفا سالک 9 لبا

 ےک ور مے ررر < يد بج حس

 ©9 یوغف هير مدا خوصعو ةنجلا قرو نمامِّيلع نافِصخي
 5 هل دم دادس Sa هس 0 دک

 اهنماظيها لاق € یدو هيلع بانه هیر هبت
 1 9 5 دع

 کو ساس 3 u BAL حرم دے و دا ےس

 یده یم مڪي اياَملفٴۇ ضع مک ضعب عي |
 ِ ِ SS 2 27 1 ے2 ی و 9. هل کک ا

 ميقا موي. هرشحنو اكنض ة عم هو ىركح
3 

 ما
 م

 ص
ERE r24 د جس Ra ESS د >F 

 ب دقویعآ ترحل بر لاق ل معأ

 ىقشي الو «ةرخآلا يف الو ايندلا يف لضي ال هنإف «هنع يهن

 «ةرخآلاو ايندلا يف «ميقتسم طارص ىلإ ّيِده دق لب ءامهيف

 .ةرخآلا يف نمألاو ةداعسلا هلو

 نمف :هلوقل ىرخأ ةيآ يف نزحلاو فوخلا هنع ىفن دقو
 قيدصتب ىدهلا عابتاو نوري ْمُه الو ْمَِلَع ُكْوَح الف یاده عي
 هضراعي ال نأب رمألا لاثتماو «هبشلاب هتضراعم مدعو «ربخلا

 . ةوهشب

 عيمج هب ركذتي يذلا يباتك :يأ 4# ىركصو نع ضرع ْنَمَو
 ام وأ ءهنع ضارعالا هجو ىلع هكرتي نأو «ةيلاعلا بلاطملا

 هب رفكلاو «هل راكنالا هجو ىلع نوكي نأب «كلذ نم مظعأ وه

 ةقيض هتشيعم لعجن نأ هءازج نإف : يأ 4اَكَتَص ٌةَّسيَم مل َنَِب#
 . اًياذع الإ كلذ نوكي الو «ةقشم

 هيلع قيضي هنأو «ربقلا باذعب كنضلا ةشيعملا ترسفو

 «هبر ركذ نع هضارعال ءازج «بذعيو «هيف رصحيو «هربق
 هلوق :ةيناثلاو «ربقلا باذع ىلع ةلادلا تايآلا ىدحإ هذهو

 )١( ب شماه نم ةدايز .



 رشع سداسلا ءزحلا

 أوظيسأب ةكَهلمْلاَو تولا ِترَمَع 5 َنوُمِلدَطلا ذا رت ولو :ىلاعت

 َقْدَأْلا ٍباَدَمْلا تت مُهَفِدْلَو# : هلوق : ةئلاثلاو «ةيآلا هب
 ُراَثلآ# :نوعرف لآ نع هلوق : ةعبارلاو 84 ريكألا ِباَدَعْلا نود
 م ا 3 دو
 . ةيآلا 4 اًيْشَعَو اودع الع توضرعب

 «فلسلا نم طقف ربقلا باذعب اهرسف نمل بجوأ يذلاو

 يف ركذ هللا نأو «ةيآلا رخآ - ملعأ هللاو - كلذ ىلع اهرصقو

 . ةمايقلا موي باذع اهرخآ

 راد يف ةماع كنضلا ةشيعملا نأ ىري نيرسفملا ضعبو

 .مومهلا نم ءهبر ركذ نع ضرعملا بيصي امب ءايندلا
 « خزربلا راد يفو «لجعم باذع يه يتلا مالآلاو «مومغلاو

 . اهدييقت مدعو «كنضلا ةشيعملا قالطال «ةرخآلا رادلا يفو

 َةَملِيِقْلا موي هبر ركذ نع ضرعملا اذه : يأ شو

 موي مُهرْسَكَول :ىلاعت لاق امك «حيحصلا ىلع رصبلا سَم
 is ا ت یر کا

 نم رجضلاو «ملأتلاو «ةعجارملاو «لذلا هجو ىلع لاق ٠
 ايندلا راد يف تك دَ ََعَأ قرح مل بر :ةلاحلا هذه
 .ةعشبلا ةلاحلا هذه ىلإ ينريص يذلا امف يصب

 لا كرل اهنع كضارعإب * ام ايا“ كتنأ َكِلَدَك لاَ

 . باذعلا يف كرتت : يأ ىس

 سنج نم ءازجلاو .كلمع نيع وه اذه نأب «بيجأف
 «هتيسنو «هنع تيشعو «كبر ركذ نع تيمع امكف «لمعلا
 ىلإ ترشحف «ةرخآلا ىف كرصب هللا ىمعأ «هنم كظح تيسنو

 نفذ تتر ك فراز وكلا ضا ىغا اا
 .باذعلا

 نأب ه(َقَرَتَأ نم ههيزجن# ءازجلا اذه :يأ كلككر#

 ْنِمْوَب ملو هل نذأ ام زواجو مراحملا بكتراو «دودحلا ىدعت

 ةحضاو ةلالد ناميالا بلاطم عيمج ىلع ةلادلا (ءٍيَر ِتَييَي

 ءاهلحم ريغ يف ةبوقعلا عضي ملو هملظي مل هللاف «ةحيرص
 . هناميإ مدعو هفارسإ ببسلا امنإو

 ةفعاضم اًفاعضأ ايندلا باذع نم دس َةَرَِألا ُباَدَمَول
 «عطقنم هنإف ايندلا باذع فالخب ءعطقني ال هنوكل 4حبل
 . ةرخآلا باذع نم رذحلاو فوخلا بجاولاف

 يف َنوُسَم نقل ني مُهَلَق اکله أ مك م رع مفا 0000

 ءالوه دهي ملفأ : يأ «ّهّتلأ لْوأَل تي َكِلَد يف ل مس
 ءداشرلا قيرط كولس ىلع مهلديو «نيضرعملا نيبذكملا
 ء«مهلبق نيبذكملاب هللا لحأ ام ءداسفلاو يغلا قيرط بنجتو

 «مهصصق نوفرعي نيذلا ةعباتتملا ممألاو «ةيلاخلا نورقلا نم

 «مهدعب نم مهنكاسم مهنيعأب نورظنيو «مهرامسأ نولقانتيو

 ۱۲۸-۱۳۱ :تايآلا ءهط ةروس ریسفت -۰ 1۱

 ءانلسر اوبذك امل مهنأو «مهريغو طولو «حلاصو «دوه موقك

 . ؟ميلألا باذعلاب مهانبصأ ءانبتك نع اوضرعأو

 ؟كئلوأب لح ام مهب لحي نأ ءالؤه نّمْوُي يذلا امف

 ا ززل يف هةر کک أ يت نب رح ةئاما»
 نم اًريخ رافكلا ءالؤه سيلف هلك اذه نم ءيش ال ٌرِهَتش

 «مهنم رش مه لب «مهريخب باذعلا مهنع عفدي ىتح «كئلوأ

 ةءارب مهل سيلو «بتكلا ريخو «لسرلا فرشأب اورفك مهنأل
 مهعمج نأ «نولوقي امك اوسيلو هللا دنع دهعو «ةروبزم

 . كلذ نم رقحأو لذأ مه لب «مهنع عفديو مهعفني

 ءةيادهلا بابسأ نم «مهبونذب ةيضاملا نورقلا كالهإف
 نيذلا لسرلا ةلاسر ةحص ىلع ةلادلا تايآلا نم اهنوكل

 عفتني دحأ لك ام نكلو ءهيلع مه ام نالطبو «مهوءاج
 «ةميلسلا لوقعلا :يأ «ىهنلا ولوأ اهب عفتني امنإ «تايآلاب

 ال امع اهباحصأ رجزت يتلا بابلألاو «ةميقتسملا رطفلاو

 واما ارل ناكل كير نم. ٌتَقَبَس مک ؤو )۳۰1۲4)

 نيئَشلأ عولط لَم ير حب َحَيسَو وي ام ع ٌريِصأَف ه و
 هم نص وا روک

 اذه ىر َكّلََل رالأ ٌفاَرَطََو حسف ص یا٤ نمو ورع لبقو

 «نيبذكملا كالهإ ىلإ ةردابملا نع هل ريبصتو «لوسرلل ةيلست
 لولحل حلاص ببس مهبيذكتو مهرفك نأو «نيضرعملا
 اًببس «تابوقعلا لعج هللا نأل ءمهل هموزلو ءمهب باذعلا

 . اهل اًمزالم «بونذلا نع اًئشانو

 كبر ةملك مهنع هرخأ يذلا نكلو «ببسلاب اوتأ دق ءالؤهو
 «ىمسملا لجألا برضو «مهريخأتو مهلاهمال ةنمضتملا
 ةبوقعلا مهنع رخأ يذلا وه هللا ةملك ذوفنو ىمسملا لجألاف

 «مهيلع بوتيف «هلا رمأ نوعجاري مهلعلو ءاهتقو نابإ ىلإ
 . ةملكلا مهيلع قحت مل اذإ «ةبوقعلا مهنع مهنع عفريو

 نأ هرمأو «لوقلاب مهتيذأ ىلع ربصلاب هلوسر هللا رمأ اذهلو

 هذه يف هبر دمحب حيبستلاب هيلع نيعتسيو «كلذ نع ضوعتي

 فارطأ يفو ءاهبورغو سمشلا عولط لبق «ةلضافلا تاقوألا

 ليللا تاقوأو «ءصوصخ دعب مومع «هرخآو هلوأ ءراهنلا

 نم كبر كيطعي امب ىضرت «كلذ تلعف نإ كلعل «هتاعاسو
 ةدابعب كنيع رقتو «كبلق نئمطيلو «لجآلاو لجاعلا باوثلا

 .ربصلا كيلع ذئنيح فخيف «مهتيذأ نع اهب ىلستتو «كير
 ا ر او

 يل هر من جون هوپ انکم ام کل تاو نمت البط(

 كينيع دمت ال : يأ 4 بو ر ر كير فرو ف مقفل ايدل

 نيعتمملاو ايندلا لاوحأ ىلإ اًنسحتسم رظنلا رركت الو ءايجعم

 «ةرخافلا سبالملاو «ةذيذللا براشملاو لكآملا نم ءاهب



 رشع سداسلا ءزجلا

 ةرهز هلك كلذ نإف ةلمجملا ءاسنلاو «ةفرخزملا تويبلاو

 اًباجعإ ذخأتو «نيرتغملا سوفن اهب جهتبت ءايندلا ةايحلا
 - ةرخآلا نع رظنلا عطقب - اهب عتمتيو «نيضرعملا راصبأب
 لتقتو ءاعيمج يضمتو ءاًعيرس بهذت مث ء«نوملاظلا موقلا

 ام نوملعيو «ةمادنلا عفنت ال ثيح نومدنيف ءاهقاشعو اهيبحم

 ءاّرايتخاو ةنتف هللا اهلعج امنإو «ةمايقلا يف اومدق اذإ هيلع مه

 امك المع نسحأ وه نمو ءاهب رتغيو ءاهدنع فقي نم ملعيل
 نحل مي ٌرهَوْلَبَمَل ان ٌةَنيِز ٍضَأْلا لع ام امج اإ : ىلاعت لاق

 . ارج | 571 ٌدِيِعَص الع ام َنوُلِعَجَل لَو 00 ٥

 قئاقحو ءناميالاو ملعلا نم لجاعلا كر فرو
 شيعلاو «ميقملا ميعنلا نم لجآلاو «ةحلاصلا لامعألا

 ءاجاوزأ هب انعتم امم رح ميحرلا برلا راوج يف ميلسلا

 ءاهلظو مئاد اهلكأ «عطقني ال هنوكل حبا هتافصو هتاذ يف

 ريح لاو ٠ ايالا َةويحْلأ َنوُرِئْوُت لب# :ىلاعت لاق امك
 . بأ

 ءهسفن نم ىأر اذإ دبعلا نأ ىلإ ةراشإ ةيآلا هذه يفو

 اًهمامأ ام اهركذب نأ * اهيلع الابقإو .«اينذلا ةنيز. ىلإ اًحَوَمَط
 . اذهو اذه نيب نزاوي نأو «هبر قزر نم

 ) )1١0ٍةرَكَّصلاي كلها رمو  rلش ال 4

  5مهجعزأو ةالصلا ىلع كلهأ ثح : يأ كوف ةَبِملاَ

 الإ متي ال ام عيمجب رمأ ءيشلاب رمألاو «لفنو ضرف نم اهيلإ
 ءاهدسفيو «ةالصلا حلصي ام مهميلعتب اًرمأ نوكيف «هب

 اهلمکیو .
 ءاهدودحب ءاهتماقإب ةالصلا ىلع : يأ اي ٌريطْساَو#

 «سفنلا ىلع قشم كلذ نإف ءاهعوشخو ءاهبادآو ءاهناكرأو

 ءاّمئاد اهعم ربصلاو «كلذ ىلع اهداهجو اههاركإ يغبني نكلو
 امل ناك ءهب رومأملا هجولا ىلع هتالص ماقأ اذإ دبعلا نإف

 اهاوس امل ناك اهعيض اذإو «موقأو ظفحأ هنيد نم اهاوس

 مامتهالا هلغشي ال نأو «قزرلا هلوسرل ىلاعت نمض مث « عيضأ

 : لاقف هنيد ةماقإ نع هب

 انلفكت امك «هب انلفكت دق ءانيلع كقزر : يأ كرر نضل
 لغتشاو ءانرمأب ماق نمب فيكف ءمهلك قئالخلا قازرأب

 امب مامتهالا يغبنيف «هريغو يقتملل ماع هللا قزرو ؟انركذب

 4 ٌهَبتيَعْلاَو# :لاق اذهلو .ىوقتلا وهو «ةيدبألا ةداعسلا بلجي
 كرتو رومأملا لعف يه يتلا *كَوَقّتلِل# ةرخآلاو ايندلا يف
 :ىلاعت لاق امك «ةبقاعلا هل ناك اهب ماق نمف «يهنملا

 .# تقتل ُةييملاو#

 لو ًاولاَقو م )١185-10(

 ١- :تايآلا ءهط ةروس ريسفت ۱۳۲-٠٠١ ۲
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 يطفي « ی وک کا لول :مهلوق
eبذك اذهو «هقح ىلع ةنيب الو  

 تايآلاو «تارهابلا تازجعملا نم ىتأ هنإف ءءارتفاو
 ا + لاق انهو «ةوضقتلا هضم صحتي ام: تارهاقلا

 .ناك املو :ب يف(١)



 قحلا نوبلطي مهنأو «مهلوق يف نيقداص اوناك نإ أ
 . هليلدب

 ميظعلا نآرقلا اذه :يأ لوألا ٍفْحُضلأ ىف ام ةَ

 «ليجنالاو ةاروتلا نم «ىلوألا فحصلا يف امل قدصملا

 ءهب تربخأ امب ربخملا ءاهل قباطملا ةقباسلا بتكلاو

 هلوقك اذهو ءاهب لوسرلاب رشبمو ءاهيف روكذم اًضيأ هقيدصتو
 کپ هلع لت بتلا َكَيَعاََرَل اا هنگ روا : ىلاعت

 عفنت تابآلاف 0« بو رْرَمِل ركزو ةا تلد یف

 اهنع نوضرعملا امأو «مهناقيإو مهناميإ اهب دادزيو «نينمؤملا

 نإ ءاهب نوعفتني الو ءاهب نونمؤي الف ءاهل نوضراعملا

 مساج وأو 0 ويي ال كير ٿملڪ مهڪ ٽمَح ا

 اهقوس يف ةدئافلا امنإو «4َميَدْلا باع أب ىح ياء
 اولوقي الئلو ءهللا ةجح مهيلع موقتل ءاهب مهتبطاخمو

aكليا عيف اوسر اتش َتّلَسْرأ لول :  

 يلوسر مكءاج دق اهف «ةبوقعلاب «َرْخَتَو لَ نأ ٍلْبَم ني
 .هوقدصف نولوقت امك متتک ناف «ينيهاربو يتايآ هعمو

 اوصبرت :نولوقي نيذلا كل نيبذكملل اًبطاخم !دمحم اي لق

 اار ترا یاره کک كب لؤي وا ترك
 ا ا ا
 نأ کپ رت فيو ةداهشلا وأ رفظلا :يآ يتلا
 . ایا وأ وتفرق ِباَّذَعِب هلأ کا

 .ميقتسلا يأ رت لرو بحس نت نتت امو د

 E ‹حلفملا يجانلا بشارلا

 هؤادعأو «ةلاحلا هذهب يذلا وه لوسرلا نأ ملع دقو

 مالسلا مهيلع ءايبنألا ةروس ريسفت

 )۱-٤( نوُضِرُُم م رفع يف مهو مبا سال برقا 0

 وا لک وور

 O املي مو وعنا لل د مهي نت رڪ و ن مهيب اٿ

 2 ج ود

 رشم الإ اده له اوماظ نزلا ىوجتلا أوس مهبول
 چ روسو ءر

 لوقا ملعی قر لاق ه ورا رثأو رشنلا تروا مكمل
 ص رور ادع 56 صر

 ةلاح نم بجعت اذه رع ٌعيِحَسْل وهو ضرالاو امسا يف

 ةَيهاَل

 :تايآلا ءءايبنألا ةروس ريسفت ~۹ ١-4 1۳
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 0 ا بج وو ي

 ر 7 03 توضرْعم و ا

 ي

 2 7 < و و ول سس كف مسمر

 رشاد ر خلا توا مكرم لامل
 ددر مس ر ےس 2 موب

 ضر ام سلا فوقنا ملعیییر لاق ل © ورین

 ٍلَب ب ملح ٹغضا والہ 6©) ا ْمِيَعْلاٌعيِمَسلاَوهَو
 و 7 مہر ص 74 هرم يلا مد جرص

 َنولَودْلا لمر اڪ يارا امو وه لب هلرافا

 تمنا هتک هَ ةر ن مھ تمام
 ' لهم یو الاجر دل اا قاتلسرآامو )
 د دس مهتلعجامو ا © توتال شك نإ را

 ES ONE امو ماعطلا واڪ اي

 a طة
 9€ وایت الفأ کرک ييفا ڪک مک الرا دق

 ما

 «ريذن ىلإ نووعري الو «ريكذت مهيف يف عجني ال مهنأو «سانلا

 ةحلاصلا م0 0 «مهباسح برق دق مهنأو
 امع ةلفغ :يأ «نوضرعم ةلفغ يف مهنأ لاحلاو «ةحلاطلاو

 ءاوقلخ ايندلل مهنأك ءهب اورجز امع ضارعإو «هل اوقلخ
 ريكذتلا مهل ددجي لازي ال ىلاعت هللا نأو ءاودلو اهب عتمتللو

 :لاق اذهلو ٠ مهضارعإو مهتلفغ يف نولازي الو ظعولاو

 ام مهركذي 4 ثَدَحُ مهين ني ركز نم مين اما

 الل هنم مهبهريو ءمهرضي امو «هیلع مهثحيو «مهعفني
 ا ا رع 5 اعامس وعما

 ap ةلفاغ يبول : يأ مهبول د ةَيهاَل © َنْوبَمْلَي مو
 لوانتب اولغتشا دق ءةبعال مهنادبأو ةيويندلا اهبلاطمب ةيهال

 يذلا نأ عم ءةيدرلا لاوقألاو «لطابلاب لمعلاو .تاوهشلا
 رمأ ىلع مهبولق لبقت «ةفصلا هذه ريغب اونوكي نأ مهل يغبني

 ىعستو «هنم دارملا هقفت اًهامتسا هعمتستو ءهيهنو هللا

 نولعجيو ءاهلجأل اوقلخ يتلا مهبر ةدابع يف مهحراوج
 مهل متي كلذبف «لاب ىلع مهنم ءازجلاو باسحلاو ةمايقلا

 . مهلامعأ وكزتو «مهلاوحأ ميقتستو مهرمأ



 :نالوق 4 ْمُباَكِح سان رفا :هلوق ىنعم يفو
 رخآ اهلوسرو ءممألا رخآ يه ةمألا هذه نأ :امهدحأ

 اهنم باسحلا 2 دقف ءةعاسلا موقت هتمأ ىلعو «لسرلا

 ةعاسلاو انأ تثعب» ديك هلوقل «ممألا نم اهلبق امل ةبسنلاب

 . اهيلت يتلاو ةبابسلا «هيعبصإ نيب نرقو «نيتاهك

 نم نأو «توملا باسحلا برقب دارملا نأ : يناثلا لوقلاو

 نأو «لامعألا ىلع ءازجلا راد يف لخدو «هتمايق تماق تام

 هأجفي ىتم يردي ال «ضرعم لفاغ لك نم بجعت اذه
 نم الإ مهلك سانلا ةلاح هذهف ءًءاسم وأ اًحابص «توملا

 .هدعب امو توملل دعتساف «ةينابرلا ةيانعلا هتكردأ

 ءدانعلا هجو ىلع نوملاظلا نورفاكلا هب ىجانتي ام ركذ مث

 «مهنيب اميف اوأطاوتو ءاوجانت مهنأو «لطابلاب قحلا ةلباقمو

 هلضف يذلا امف « «مكلثم رشب هنإ :ِةلَط لوسرلا ىف اولوقي نأ

 هاوعد لثم مكنم دحأ ىعدا ولف يكب قم ءمكيلع

 «مکیلع لضفتي نأ ديري هنكلو «هلوق سنج نم هلوق ناكل

 امو «رحاس هنإو «هوقدصت الو «هوعيطت الف «مكيف سأريو

 .اولوقو «سانلا اورفنو «هنع اورفناف ءرحس نآرقلا نم هب ءاج

 هنأ نوملعي مهو اذه * تورصُب رسو رخل تواَقأ»

 دهاشي مل ام ةرهابلا تايآلا نم ''”اودهاش امب اًّمح هللا لوسر

 هللاو «دانعلاو ملظلاو ٌءاقشلا كلذ ىلع مهلمح نكلو «مهريغ

 اذهلو هيلع مهيزاجيسو «هب اوجانت امب اًملع طاحأ دق ىلاعت
 :لاق

 اسلا يف# يلجلاو يفخلا :يأ لوقا ْملْمَي ىر لاقل
 و امهراطقأ هيلع توتحا ام عيمج يف : يأ 4 ضردْلاَو

 ننفت ىلع تاغللا فالتخاب تاوصألا رئاسل عيسا

 .رئارسلا هتنكأو «رئامضلا يف و تاجاحلا

 ٌرعاَس وه لب يافا e ولاَ لبو (1۵)

 ةَ نم مهل ماء ام ه ودل ا امكح را أب

 دمحمب نيبذكملا كافتئا ركذي تونم م مهن أ اهنا

 اولاقو ."”هوهفس مهنأو « ميظعلا نآرقلا نم هب ءاج امبو ا
 ٌتَعْصضأ## :نولوقي ةراتف ءةفلتخملا ةلطابلا ليواقألا هيف

 «لوقي اميره يذلا «يذاهلا مئانلا مالك ةلزنمب 4ٍَ

 و هقلتخاو رفا :نولوقي ةراتو

 .رعش هب ءاج امو رعاش هنإ :نولوقي

 رظنو ءلوسرلا ةلاح نم «عقاولاب ةفرعم ىندأ هل نم لكو
 لجأ هنأ «كشلا لبقي ال اًمزج مزج «هب ءاج يذلا اذه يف

 ردقي ال رشبلا نم اًدحأ نأو ءهللا دنع نم هنأو «هالعأو مالكلا

 «كلذب هءادعأ هللا ىدحت امك ءهضعب لثمب نايتالا ىلع

 ةراتو .هسفن دنع نم هلّوَقَت

 ١- :تايآلا ءءايبنألا ةروس ريسفت ٥١-٩ 65"

 اوردقي ملف «هتوادعو هتضراعمل مهيعاود رفوت عم اوضراعيل

 يذلا امف الإو كلذ نوملعي مهو «هتضراعم نم ءيش ىلع

 الإ مهتنسلأ لبلبو < «مهعجاضم ضقأو ؟مهدعقأو «مهماقأ

 - هيف لاوقألا هذه نولوقي امنإو ؟ ؟ءيش هل موقي ال يذلا قحلا

 تايآلا ربكأ وهو «هفرعي مل نمل هنع اًريفنت - هب اونمؤي مل ثيح
 «هقدصو هيب لوسرلا هب ءاج ام ةحص ىلع ةلادلا «ةرمتسملا

 .فاش فاك وهو

 وهف هاوس تايآلا نم ةيآ حرتقا وأ «هريغ األد بلط نمف

 نم اوبلطو «هوبذك نيذلا نيدناعملا ءالؤهل هبشم ملاظ لهاج
 اهيف مهل سيلو «مهيلع ءيش رضأ وه ام حارتقالا تايآ

 «هليلد نيبت اذإ قحلا ةفرعم مهدصق "ناك نإ مهنأل ةحلصم
 رذعلا ةماقإو زيجعتلا مهدصق ناك نإو «اهنودب هليلد نيبت دقف

 ىلع - ةلاحلا هذهب مهنإف ءاوبلط امب تأي مل نإ ءمهسفنأل

 ولف ءاّعطق نونمؤي ال - تايآلا نم اوبلط ام نايتإ ضرف

 . ميلألا باذعلا اوري ىتح نونمؤي ال ةيآ لك مهتءاج

 « لوألا سرا اڪ را اتیا : مهنع هللا لاق اذهلو
 .كلذ وحنو 0 ءحلاص ةقانك : يأ

 هذهب :يأ «ًاهتكلمأ يَ ني مُهَلَق تتم آم :للا لاق
 مث .اهبلط نم نأ يضتقت هتنس امنإو «ةحرتقملا تايآلا

 اونمآ ام نولوألاف «ةبوقعلاب هلجاعي نأ نمؤي ملف هل تلصح

 امو ؟كتلوأ ىلع مهلضف يذلا ام ؟اهب ءالؤه نمؤيفأ ءاهب

 ؟اهدوجو دنع ناميالا يضتقي ‹مهيف يذلا ريخلا

 مهنم كلذ نوكي ال :يأ «يفنلا ىنعمب ماهفتسالا اذهو

 . اًدبأ

 الإ كلَ اَنْلَسَرَأ امَو» (9-0)
 واڪا ال ادن ْمُهَتَعَج ام و o ولع ال رسک نإ ركل

 ءا نمو e دولا ُمُهَتقَدَص مث © نح اوا امو ماَعَطلا

 لوسرلل نيبذكملا هبشل باوج اذه نرسل ااو

 فّرصتو «بارشو ماعط ىلإ جاتحي ال الم ناک اھ : نيلئاقلا

 ىلع لد كلذك نكي مل اذإف ؟اًدلاخ ناك لهو ؟قاوسألا يف

 . لوسرب سيل هنأ
 اوهباشت «لسرلل نيبذكملا بولق ىف تلاز ام هبشلا هذهو

 هبشلا هذه نع ىلاعت باجأف لارا تهباشتف ءرفكلا ىف

 ولو - هلبق لسرلا تابثإب ع ا اول

 عيمج هتوبنب رقأ دق يذلا مالسلا هيلع ميهاربإ الإ نكي مل

 نأب - هتلمو هنيد ىلع مهنأ نومعزي نوكرشملاو «فئاوطلا

 «ب يف اذك ()

55 dr 2 

 له س مولا ىو اجر ال

 .نودهاشي امب : ب يف )١(
 .اوناك : فو

 . هيف هولوقت ب يف (۲)



 رشع عباسلا ءزحلا

 «ماعطلا نولكأي نيذلا رشبلا نم مهلك اَب دمحم لبق لسرلا
 نم ةيرشبلا ضراوعلا مهيلع أرطتو «قاوسألا يف نوشميو

 مهقدصف «مهممأو مهموق ىلإ مهلسرأ هللا نأو «هريغو توملا

 مهدعو ام مهقدص هللا نأو « مهبذك نم مهبذكو « مهقدص نم

 نيفرسملا كلهأو «مهعابتألو «مهل ةداعسلاو «ةاجنلا نم هب

 . مهل نيبذكملا
 ؛هتلاسر راكنإ ىلع ةلطابلا هبشلا ماقت اب دمحم لاب امف

 نوبذكملا مهب ٌرِقُي نيذلا «نيلسرملا هناوخإ يف ةدوجوم يهو
 اورقأ نإ مهنأو «حوضولا ةياغ يف مهل مازلإ اذهف ؟دمحمل

 مههبش نإ ءرشبلا ريغ نم لوسرب اورقي نلو ءرشبلا نم لوسرب

 ولف ءاهب مهضقانتو ءاهداسفب مهرارقإب مه اهولطبأ دق «ةلطاب
 نوكي ال هنأو ءاّسأر رشبلا ةوبن راكنإ ىلإ اذه نم مهلاقتنا ردق

 [هللا] باجأ دقف «ماعطلا لكأي ال اَدْلَحُم اكلم نكي مل نإ يبن

 لَو وو فلم يلع لأ و لاو : هلوقب ةهبشلا هذه نع ىلاعت
 ص ور وردا ر رر و لج سر رک يد رع

 و الا یل كلم
 . € وس يلع اَنَسَبللَو

00000 

 ترق رع الر تمل ترش ڪم قالا ن یک
 ةلاحب ملع مدعو كش مكعم لصح نإف «الوسَر اَكحَلَم اكحَلم مسا

 ءةفلاسلا بتكلا نم 4 دلا لَهَا اَوَْمَسَص نيمدقتملا لسرلا

 «ملعلا نم مهدنع امب مكوربخي «ليجنالاو ةاروتلا لهأك

 . مهيلإ لسرملا سنج نم رشب مهلك مهنأو
 لسرلا ةلاح نع لاؤسلاب اًضاخ اهببس ناك نإو ةيآلا هذهو

 لك يف ةماع اهنإف ءملعلا لهأ مهو "ركذلا لهأل نيمدقتملا
 دنع نكي مل اذإ ءهعورفو هلوصأ ءنيدلا لئاسم نم ةلأسم

 ملعتلاب رمألا هيفف ءاهملعي نم لأسي نأ ءاهنم ملع ناسنإلا
 بجي هنأل الإ «مهلاؤسب رمؤي ملو «ملعلا لهأل لاؤسلاو

 .هوملع امع ةباجالاو ميلعتلا مهيلع

 لاؤس نع ٌيهن «ملعلاو ركذلا لهأب لاؤسلا صيصخت يفو
 «كلذل ىدصتي نأ هل ٌيهنو «ملعلا مدعو «لهجلاب فورعملا

 الو ميرم ال «ةيبن نهنم سيل ءاسنلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 الاجر الإ :هلوقل ءاهريغ

 وقت اق دف کو دو کک لإ البا دق )٠١(

 yT مكيلإ انلزنأ دقل

 : يأ 4ك دِل اًئيبم اًنآرقو ءاليلج اًباتك - بلطملا دبع

 نم هيف ام هب متركذت نإ «مکعافتراو ءمكرخفو مكفرش
 ءرماوألا نم هيف ام متلثتماو ءاهومتدقتعاف ءةقداصلا رابخألا

 . مكرمأ مظعو «مكردق عفترا «يهاونلا نم هيف ام متبنتجاو

 ١- :تايآلا «ءايبنألا ةروس ريسفت ٠١-٠١ 10

 الو نوضرت ال فيك ؟مكرضي امو مكعفني ام نويَ الأ

 ولف ؟ةرخآلاو ايندلا يف مكفرشو «مكركذ هيف ام ىلع نولمعت
 . ليبسلا اذه متكلسل «لقع مكل ناك

 اهيف يتلا «قرطلا نم هريغ متكلسو ءهوكلست مل املف

 ملع ءامهيف مكتواقشو ةرخآلاو ايندلا يف - و مُكَّعَض

 .حيجر يأر الو ‹ حيحص لوقعم مكل سيل هنأ

 نيذلا لوسرلاب نينمؤملا نإف « عقو ام اهقادصم ةيآلا هذهو

 ةعفرلا نم مهل لصح «مهدعب نمف ةباحصلا نم نآرقلاب اوركذت
 ام «كولملا ىلع فرشلاو «ميظعلا تيصلاو «رهابلا ولعلاو

 مل نمل «لصح ام مولعم هنأ امك ءدحأ لكل مولعم رمأ وه
 تقملا نم «هب كزتيو هب دتهي ملو ءاّسَأر نآرقلا اذهب عفري

 ايندلا ةداعس ىلإ ليبس الف «ةواقشلاو ءةيسدتلاو «ةعضلاو

 .باتكلا اذهب ركذتلاب الإ «ةرخآلاو

 اَمَدَعَب نانو ةملال تنك رفرف ني اتصف موو )16-1١(

 ال و ن دف اتم مه اإ حساب اوسخ املك تَرَ ارق

 ولا o دوش مكمل كيكسو هيف عف ام ا امجاد اس 7
 ْمهتلَمَج ىح مهنوعد كلي تار اف © نيل اك اإ ایک

 نيملاظلا ءالؤهل اًرذحم - ىلاعت لوقي دمخ اًديِصَح

 - لسرلا نم هريغل ةبذكملا ممألاب لعف امب ءلوسرلل 0
 4در ني لصأتسم باذعب انكلهأ : يأ اَنْمَصَق و

 ءالؤه نأو «تيِرَحَ اسوق اَهَدْعَب امنوا اهرخآ نع تفلت

 «هلوزن مهرشابو «هباقعو هللا باذعب اوسحأ امل «نيكلهملا

 اوبرض امنإو «عوزنلا ىلإ مهل قيرط الو عوجرلا مهل نكمي مل

 اًبورهو اولعف ام ىلع اًرسحتو ءاّقلقو اًمدن مهلجرأب ضرألا

 .هعوقو نم

MR Seآم کل أوه أوُْكَر ال  
 ضكرلا مكديفي ال :يأ وسن وس مكمل مکی 22 هيِف مف

 هيف متفرتأ ام ىلإ اوعجراف «رادتقا مكل ناك نإ نكلو «مدنلاو

 مكايندو «تافرخزملا مكتكاسمو «تايهتشملاو تاذللا نم

 اهيف اونوكف هللا رمأ مكءاج ىتح ءمكتهلأو مكترغ يتلا

 «نيمظعم نينئمطم مكلزانم يفو «نيناج اهتاذللو «نينكمتم

 ءاّقباس متنك امك ءمكرومأ يف نيدوصقم اونوكت نأ مكلعل

 نيأ «تاهيهو «ىلوألا مكتلاحك ءايندلا بلاطم نم نيلوؤسم
 باقعلا مهب لحو .تقولا تاف دقو ؟اذه ىلإ لوصولا

 مهرضحو «مهايندو مهفرشو «مهزع مهنع بهذو «تقملاو

 . ؟مهرسحتو مهمدن



 رشع عباسلا ءزجلا

 رغد كي ا ا ٠ نيل اك 6إ آبو لاق اذهلو
 مهسفنأ ىلع رارقالاو «مدنلاو ءروبثلاو ليولاب ءاعدلا : يأ

 . مهب لحأ اميف لداع هللا نأو «ملظلاب

 دق يذلا تابنلا ةلزنمب : يأ كبح اًديِصَح ْمُهَلعَج ىح

 مهنم تنكسو «تاكرحلا مهنم تدمخ دق «مينأو دصح

 ىلع اورمتست نأ - نوبطاخملا اهيأ - اورذحاف تاوصألا

 . كئلوأب لح امك مكب لحيف «لسرلا فرشأ بيذكت

 وَ © َنيِيِعَل ايب امو ضْراْلاَو هامّسلا اتقلخ امو )17١15(

 ىلاعت ربخي 4ع تڪ نإ نذل نم هتد اه د نأ ندر
 «ةدئاف ريغ نم اّبعل الو ءاثبع ضرألاو تاوامسلا قلخ ام هنأ

 قلاخلا هنأ ىلع دابعلا اهب لدتسيل «قحللو قحلاب اهقلخ لب
 لامكلا هل يذلا «ميحرلا نمحرلا ؛ميكحلا ربدملا «ميظعلا

 ةقداصلا «هليق يف قداصلا ءاهلك ةرعلاو ءهلك دمحلاو «هلك

 امهتعس عم امهقلخ ىلع رداقلا نأو «هنع ربخت اميف هلسر

 يزاجيل ءاهتوم دعب داسجألا ةداعإ ىلع رداق ءامهمظعو
 . هتءاسإب ءيسملاو «هناسحإب نسحملا

 لاحملا ريدقتلاو ضرفلا ىلع 4م ديب نأ درا ول
 ملو نو نكس نإ» اندنع نم :يآ ئ ني ةئذال#
 ال ءءوس لثمو صقن كلذ نأل ءوهلو ثبع هيف ام ىلع مكعلطن
 . مكايإ هيرن نأ بحن

 ال «ماودلا ىلع مكنم ىأرمب ناذللا ضرألاو تاوامسلاف

 عم لّرتت اذه لك ءوهللاو ثبعلا امهنم دصقلا نوكي نأ نكمي
 ناحبسف «ةعنقملا هوجولا عيمجب اهعانقإو ةريغصلا لوقعلا

 . اهلزانم ءايشألا هليزنت يف ميكحلا «ميحرلا ميلحلا
 ر رو ا وو رور

 هار وه اذل عمدي لطكبلا لع یاب ُفِذَقَت لب## (۲۰-۱۵)
 r د ع مي نيج رخال يلع لق عج ع رد ا روس

 ال مدنع نمو ضرالاو تاولمسلا يف نم هلو © نومصن اًمِم ليولا محلو
 ل راو لآ یم 6 هری لو داع نع ری س ر
 «لطابلا لاطبإو قحلا قاقحإب لفكت هنأ ىلاعت ربخي كورم

 ملعلاو قحلا نم لزني هللا نإف «هب لدوج و ليق لطاب لك نأو
 وه اد هنالطب دحأ لكل نيبتيو «لحمضيف هغمدي ام «نايبلأو

 لئاسملا عيمج يف ماع اذهو ءٍناف لحمضم :يأ هار
 وأ لطاب قاقحإ يف ةيلقن الو ةيلقع ةهبش لطبم دروي ال «ةينيدلا
 ام «ةيلقنلاو ةيلقعلا عطاوقلا نم هللا ةلدأ يفو الإ «قح در

 لكل هنالطب نيبتم وه اذإف هعمقيو لطابلا لوقلا كلذ ٌبهْذُي
 كنإف ءةلأسم ةلأسم ءلئاسملا ءارقتساب نيبتي اذهو ءدحأ

 , . كلذك اهدجت

 نم «هب قيلي ال امب هللا نوفصاولا اهيأ كول :لاق مث
 نم مكظح «ءاكرشلاو دادنألا نمو «ةبحاصلاو دلولا ذاختا
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 2 رو مے وە ر سے ےل رک م 5 هرم
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 وأ 6 توس مشو لعقیا مع لتا 6 نوف صیامع
2 

 2١ ر 2

 د هم و ا
 ہو وہ مے وہ وک ساق حس حس د 4

 © نوضرعم مهف ملا نوملعیال هاك لب لبق نمركذو

 «نارسخلاو ةمادنلاو 4يو نوكردت يذلا مكبيصنو «كلذ

 ءاهنولمؤت ةدئاعب مكيلع عجري الو «ةدئاف متلق امم مكل سيل

 سكع الإ ءاهيلإ لوصولا يف نوعستو ءاهلجأل نولمعتو

 .نامرحلاو ةبيخلا وهو « مكدوصقم
 لكلاف ءامهنيب امو ضرألاو تاومسلا كلم هل هنأ ربخأ مث

 «كلملا نم طسق الو كلم مهنم دحأل سيلف «هكيلاممو هديبع

 نم ذختي فيكف «هللا نذإب الإ عفشي الو «هيلع ةنواعم الو
 . ؟دلو اهنم هلل لعجي فيكو ؟ةهلآ ءالؤه

 «باقرلا هل تعضخ يذلا «ميظعلا كلاملا سدقتو ىلاعتف

 اونعذأو «نوبرقملا ةكئالملا هل تعشخو «باعصلا هل ُتّلذو
 .نوعمجأ ةرمتسملا ةمئادلا ةدابعلاب هل

 وكي ال# ةكئالملا نم : يأ #ُمَدنع نمو :لاق اذهلو
 ةدشل ءاهنومأسي الو نولمي ال : يأ 4ور الو ءدتدابع نع

 . مهنادبأ ةوقو «مهتبحم لامكو «مهتبغر

 ةدابعلا يف نيقرغتسم : يأ كورم ال َرابلاَو لأ وحس
 اهنم عراف تقو مهتاقوأ يف سيلف مهتاقوأ عيمج يف حيبستلاو
 نم اذه يفو ءةفصلا هذهب مهترثك ىلع مهو ءاهنم ٍلاخ الو



 ۲۱-۲٠ :تايآلا ؛ءايبنألا ةروس ريسفت ١- 1۷ رشع عباسلا ءزجلا

 اع نو هه ا ا ا ممل وو اك هلل چ ام یو هع اکو اطا الجرف قاد

 .هريغل ةدابعلا َفَرْصُت الو ءوه الإ دبعي ال نأ

 ول ٠ ورشي مه ٍضْرأْلا ن هلا أ أودع ر )0-1(
 22011 ررر رہ وس

 O نوصي ج ام شعلا ير ولآ نحيف اند هلا 3 ا

 0 ر روو مر رك ص حس 2 لرل

 لف هللا دود نع ودیا وأ ه وب عَ لعتي اع لتس ال

 نوملعي ال شرکا 1 ر و اذه کمر ااه

 يو الإ لوس نم تبق نم اکآسرآ سَو © و مم ل

 هرادتقا لامك ىلاعت نّيب امل نودع اأ لإ َهَلِإ آل مَآ هک

 نيذلا نيكرشملا ىلع ركنأ هل ءيش لك عوضخو «هتمظعو
 مدعو زجعلا ةياغ يف «ضرألا نم ةهلآ هللا نود نم اوذختا

 نوردقي ال :يأ «يفنلا ىنعمب ماهفتسا 4َتوُرِشْنِب مهل ةردقلا

 هنود نم أوُدَعَََو# : ىلاعت هلوق اهرسفي a قاع
 مهشنَأل رکين الو» دوم مهو ایس ترفل ال ٌدَهلإَ
 نم اودا اوشن الو ةؤيَح الو اتوم نیکی الو اعف او اص

 م مهو مهم َنوُعيَتْس ال ه کک
 الو عفني ال يذلا قولخملا دبعي كرشملاف دورس دنج
 رمألا هديبو هلك لامكلا هل يذلا هلل صالخالا عديو ءرضي

 .رضلاو عفنلاو
 ةدشو «هلهج E .هظح ءوسو «هقيفوت مدع نم اذهو

 مل هنأ امك ءدحاو هلإ ىلع الإ دوجولا حلصي ال هنإف «هملظ

 يف :يا «اميف ناک ول : لاق اولو «دحاو برب الإ دجوي

 دسفو ءامهتاذ يف اسف هَ أ لإ 6 ضرألاو تاوامسلا

 . تاقولخملا نم امهيف نم
 يف «ىري ام ىلع يلفسلاو يولعلا ملاعلا نأ :كلذ نايبو

 الو للخ هيف ام يذلا «ماظتنالاو حالصلا نم نوكي ام لمكأ

 هربدم نأ ىلع كلذ لدف «ةضراعم الو «ةعنامم الو «بيع

 وأ نابرو ناربدم هل ناك ولف «دحاو ههلإو «دحاو هبرو «دحاو

 امهنإف ءهناكرأ تضوقتو ءهماظن لتخال كلذ نم رثكأ

 دارأو «ءيش ريبدت امهدحأ دارأ اذإو «ناضراعتيو ناعنامتي

 دارم دوجوو «اّعم امهدارم دوجو لاحم هنإف ءهمدع رخآلا

 هرادتقا مدعو ءرخآلا زجع ىلع لدي ءرخآلا نود امهدحأ

 . نكمم ريغ رومألا عيمج يف دحاو دارم ىلع امهقافتاو

 ريغ نم «هدحو هدارم دجوي يذلا رهاقلا نأ نيعتي ءاّذِإف
 ليلد هللا ركذ اذهلو ءراهقلا دحاولا هللا وه «عفادم الو عنامم

 ٍ : هلوق يف عنامتلا

 مل لك بهذ اذ لإ نم عم تاڪ امو دو ني ها دا امل
 0 ضعي العلو قل

 . 4ایک رع ا ووم

 ولع نولوقي

 لك نع سدقتو هزنت : : يأ ون نحيف :انه لاق اذهلو

 فقس وه يذلا «ٍشْرَصْلا ٌبَر# «هدحو هلامكل صقن

 باب نم هنود ام ''”ةيبوبرف ءاهمظعأو ءاهعسوأو تاقولخملا
 ذاختا نم «نورفاكلا نودحاجلا :يأ 4َتوُبِصَي مع «ىلوأ
 .هوجولا نم هجوب كيرش هل نوكي نأو «ةبحاصلاو دلولا

 ردقي ال «هتردق لامكو «هتزعو هتمظعل لعق اع لِي الل

 لامكلو .لعفب الو «لوقب ال ءهضراعي وأ هعنامي نأ دحأ

 ءيش لك نسحأ ءاهناقتإو اهعضاوم ءايشألا هعضوو هتمكح

 للخ هيف سيل هقلخ نأل «لاؤس هيلإ هجوتي الف «لقعلا هردقي
 .لالخإ الو

 مهلاعفأ نع (تولتس# مهلك نوقولخملا :يأ هول
 تقحتسا دق ءاّديبع مهنوكلو «مهرقفو مهزجعل «مهلاوقأو

 يف ريبدتلاو فرصتلا نم مهل سيلف «مهتاكرحو مهلاعفأ
 .ةرذ لاقثم مهريغ يف الو «مهسفنأ

 اوذختا مهنأو «نيكرشملا لاح نيجهت ىلإ عجر مث

 ماء و نم ارد رال : : اًعرقمو اًحبوم مهل لقف ةهلآ هنود

 متبهذ ام ةحص ىلع مكليلدو مكتجح : يأ 4 کرب أوناه لف
 ةيعطقلا ةلدألا تماق دق لب ءاليبس كلذل اودجي نلو «هيلإ

 : يأ يّ نم ذو ی نم رد اده : لاق اذهلو «هنالطب ىلع
 لاطبإ نم «مكل تلق ام ةحص ىلع عئارشلاو بتكلا تقفتا دق

 ةيلقعلا هتلدأب «ءيش لك ركذ هيف يذلا هللا باتك اذهف ءكرشلا

 .تلق امل ةلدأو ناهرب اهلك «ةقباسلا بتكلا هذهو «ةيلقنلاو

 ام نالطب ىلع ناهربلاو ةجحلا مهيلع تماق مهنأ ملع املو

 مزجي عطاقلا ناهربلا نأل مهل ناهرب ال هنأ ملع «هيلإ اوبهذ

 هنامزاحم دجو إو ی نكيرل لإ 841 نراعي الهنا

 . اًنيش قحلا نم ينغت ال هش اهنإف

 ىلع اوماقأ امنإو : يأ نأ نومي ال ر رشک لب## :هلوقو

 ,ىده الو ملع ريغب نولداجي مهفالسأل اًديلقت «هيلع مه ام

 كلذ امنإو ءهضومغو هئافخل قحلا مهملع مدع سيلو

 مهل نيبت «تافتلا ىندأ هيلإ اوتفتلا ولف الإو «هنع مهضارعال

 مُهَفظ :لاق اذهلو ءاّيلج اًحضاو ايت لطابلا نم قحلا
 بو <4

 نوضرعم

 اهيلإ عوجرلاب رمأو «نيمدقتملا ركذ ىلع ىلاعت 7 املو

 1 م

 ع |

 . هتيبوبرف : نيتخسنلا يف (1)



 رشع عباسلا ءزحلا

 لكف وديع اأ اإ هلل آل مل هلل تي ال لوس نم كلَ
 رمألا اهلصأو مهتلاسر ةدبز ‹مهبتك عم كلبق نم نيذلا لسرلا

 «دوبعملا قحلا هلالا هنأ نايبو ءهل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب

 ش . ةلطاب هاوس ام ةدابع نأو

 هابي لب محبس انو نمي دشا اناكَو» (09-1>)
 ْمَلَعَي ٥ ترلَمْتَي ورمي مهو وقلب ۂتوقیس ال ه توکم

 ني هو ضنا نمل لإ ترقد الو و قل او ميديا يب اَم

 يرق كك هو ني لإ كل غو لذي تب ه َنوُفِفْشم وييَْح
 ةهافس نع ىلاعت ربخي 4َنييِلدظلا یر كَلِلَدَك منهج
 نأ - هللا مهحبق - اومعز مهنأو «لوسرلل نيبذكملا نيكرشملا

 نع هللا ىلاعت هللا تانب ةكئالملا :اولاقف اًدلو ذختا هللا

 .مهلوق

 نوبوبرم ديبع ''”مهنأب ءةكئالملا فصو نع ربخأو

 دنع نومركم مه امنإو «ءيش رمألا نم مهل سيل «نوربدم
 «هتمحرو هتمارك ديبع نم مهريصو هللا مهمركأ دق هللا

 مهنأو «لئاذرلا نع ريهطتلاو لئاضفلا نم هب مهصخ امل كلذو

 .هرماوأل لاثتمالاو هللا عم بدألا ةياغ يف

 قلعتي امم اًلوق نولوقي ال : يأ يرل بوقبي الل ف
 مهملعو «مهبدأ لامكل هللا لوقي ىتح «ةكلمملا ريبدتب

 .هملعو هتمكح لامكب

 «هرمأل اولثتما مهرمأ امهم :يأ )تولي ءوِرْمأِب مهول

 نوكي الو «نيع ةفرط هنوصعي الف «هولعف هيلع مهربد امهمو
 دق هللاف ءاذه عمو «هللا رمأ نود نم مهسفنأ ءاوهأب لمع مهل

 .هملع مهب طاحأ

 ةيضاملا مهرومأ : يأ 4مل امو مهيد نيب امإ# ملعف

 نع مهل جورخ ال امك «هملع نع مهل جورخ الف «ةلبقتسملاو
 . هریبدتو هرمأ

 ال مهنأ «لوقلاب هنوقبسي ال مهنأب مهفصو تايئزج نمو
 نم ىضتراو «مهل نذأ اذإف ءهاضرو هنذإ نودب دحأل نوعفشي

 لوقلا نم ىضري ال ىلاعت هنكلو «هیف اوعفش «هیف نوعفشي
 هذهو «لوسرلا هيف اًعبتم ءههجول اًصلاخ ناك ام الإ ء«لمعلاو

 pe ةقيالملا ارو ءاقدلا دابا هدا وي يلا

 دق فوج نوفئاخ : يأ #َنوُفِفْشَم یخ س مه وو

 . هلامجو هزعل مههوجو تنعو د ا

 اًئيش نوقحتسي الو «ةيهولألا يف مهل قح ال هنأ نيب املف

 ركذ - كلذل ةيضتقملا تافصلا نم هب مهفصو امب ةيدوبعلا نم

 لاق نم نأو .ىوعدلا درجمب الو مهل ظح ال هنأ اًضيأ

 لزنتلاو ضرفلا ليبس ىلع نود نم لإ تإ :مهنم

 ١- :تایآلا ءءايبنألا ةروس ريسفت ۲١-٠٠ °۸

E سیال 9 e 
 ® دس  AEAو م حس و

 مهفلخامو جويا نيبام ملعي ملعي ل تى تو

 سد ساس و کر

 ا ریال زڪ

 هیر كلونو د نم هلل رش 7

 اکیا © یدک ب ےک
 م > رر رار و > ےک در ر س یک ج م ا

 انلعج ومهارات ضرالآو ت تاونمسلا نأ ْن

 0 ر کر سر سرر حرص

 ٍضالاٍفانلعحبو (ةي) نووي الأ يح ءم املا نم
 مهل ا اج قامال مجو مهيدي نا ی سوز

 ا ا ھر Ê7 هع

 ا نموا ا اسلا اتاعا ) نود

 سلاو راتلو َقلَح یر وهو کول نو ضرعم اهئ
 e زا 5 مس دل هيو لاَ

 درنښت 9 نوب كلف فلكر
 اة د اوو ص

 یاد ںی کک € دودي مهمتي داَقَأ دْلحْلا
 ص و رک مکر > م > صر و داق واس >

 ©9 رسالو ةف اورا ولبنوتوملا

 مظعأ ملظ يأو كيرلا ىر لردك منهج هیر كمل
 .هوجولا عيمج نم هللا ىلإ ريقفلا « صقانلا قولخملا ءاعدا نم

 e ل

 مل وأ ۲:ا شی د ع می ےک د ا 5

 يف هل صالخإلا اودحجو ٠ مهبرب اورفك نيذلا ءالؤه رظني

 دومحملا برلا هنأ ىلع «ةدهاشم ةلالد مهلدي ام «ةيدوبعلا

 امهنودجيف «ضرألاو ءامسلا نودهاشيف «دوبعملا ميركلا

 ال «ةتيم ةدماه هذهو «رطم الو باحس اهيف سيل هذه ءاّقتر

 «تابنلاب ضرألاو ءرطملاب ءامسلا :امهانقتفف ءاهيف تابن

 وجلا ناك نأ دعب «باحسلا ءامسلا يف دجوأ يذلا سيلأ

 دلب ىلإ هقاس مث «ريزغلا ءاملا هيف عدوأو «هيف ةعزق ال .اًيفاص

 ءاهيف هرطمأف «هؤام هنع طحقو ءهؤاجرأ تّربغا دق ؛تيم

 2 جيهب جوز لك نم تتبن تتبنأو «تبرو «تکرحتو ا

 ىلع اًليلد "”[كلذ ا «عفانملا ددعتم «عاونألا فلتخم

١ 

 )١( ب شماه نم ةدايز (؟) .هنأب :نيتخسنلا يف .



 رشع عباسلا ءزجلا

 نمحرلا هنأو «ىتوملا ىيخم هنأو «لطاب هاوس امو «قحلا هنأ

 ام ءاًبيحص اًناميإ : يأ نوري الفا :لاق اذهلو ؟ميحرلا

 .كرش الو كش هيف

 :لاقف ةيقفألا ةلدألا ىلاعت ددع مث

 بف المو مهب دیم نأ یو ٍضْياْلا يف الو 031-7١

E N OE E 

 سلاو راو للا لح ىلا وهو ٥ ورسم اشاء نع مو
 . حبس يا ىف لک را

 «هتمحرو «هتينادحوو هلامكو هتردق ىلع ةلدألا نمو :يأ

 اهب اهاسرأ ءلابجلاب الإ رقتست ال ضرألا تناك امل هنأ

 نكمتي الف «برطضت الئل : يأ .دابعلاب ديمت الثل «اهدتوأو

 . اهب رارقتسالا الو ءاهثرح الو ءاهيف نوكسلا نم دابعلا
 حلاصملا نم كلذ ببسب لصحف «لابجلاب اهاسرأف

 اهضعب لصتملا لابجلا تناك املو «لصح ام عفانملاو

 اًلابج اهلاحب تيقب ولف ءاّدج اًريثك اًلاصتا لصتت دق «ضعیب
 نم ريثك نيب لاصتالا لطعتل «تاخذاب اللُقو «تاخماش
 .نادلبلا

 اًجاجف لابجلا كلت نيب لعج نأ «هتمحرو هللا ةمكح نمف

 «لوصولا ىلإ نودتهي مهلعل «ٌةَنْؤَح ال ةلهس اًقرط : يأ ءالبس
 كلذب لالدتسالاب نودتهي مهلعلو «نادلبلا نم مهبلاطم ىلإ

 .نانملا ةينادحو ىلع
 اهيلع متنأ يتلا ضرألل كاَمْفَس ُهَمَّسلا اَلَمَحَو

 نأ َسْيأْلاَو تولا يسب هلأ إ» طوقسلا نم «[َطْوْف»
 . عمسلل نيطايشلا قارتسا نم اًّضيأ ظوفحم 4

 ماع اذهو «نوهال نولفاغ : يأ #َنوُسِرَعُم ابداء نع مهو

 ءاهتمظعو ءاهتعسو ءاهولع نم «ءامسلا تايآ عيمج يف

 دهاشملا نم كلذ ريغو «بيجعلا اهناقتإو «نسحلا اهنولو

 اهرمقو ءاهسمشو ؛تارايسلاو «تباوثلا بكاوكلا نم ءاهيف

 يف اًمئاد امهنوكو «راهنلاو ليللا امهنع دلوتملا «تاريتلا
 . موجنلا كلذكو «ءنيحباس امهكلف

 «لوصفلاو «دربلاو رحلا نم دابعلا عفانم كلذ ببسب موقتف

 يف نوحيرتسيو «مهتالماعمو مهتادابع باسح نوفرعيو

 نوعسيو «مهراهن يف نورشتتيو «نونکسیو نوأدهيو «مهليل
 . مهشياعم يف

 مزج «رظنلا اهيف نعمأو «بيبللا اهربدت اذإ رومألا هذه لك

 ىلإ «مولعم تقو يف ةتقؤم اهلعج هللا نأ «هيف كش ال اًمزج

 .مهعفانم اهب موقتو «مهبرآم اهنم دابعلا يضقي «موتحم لجأ
 اهينفيو ‹«لحمضتو لوزتس اذه دعب مث ءاوعفتنيو اوعتمتسيلو

 ١- :تايآلا ءايبنألا ةروس ريسفت ۳١١-٤١ 1۰۹

 . اهكرح يذلا اهنكسيو «اهدجوأ يذلا

 ءازج اهيف نودجي «رادلا هذه ريغ راد ىلإ نوقلكملا لقتنيو

 نأ رادلا هذه نم دوصقملا نأ ملعيو اًرفوم الماك «مهلامعأ

 .ةماقإ لحم ال ءرفس لزنم اهنأو «رارقلا رادل ةعرزم نوكت

 مَ ثم نيإأ ّدلخْلا كيم ني رسل المج امو (25.84)
 ةت ريكو راب ميو ولا ةا نيت لک ٠ نود
 هب اوصبرت : ''”نولوقي لوسرلا ءادعأ ناك امل € اتو

 دبعمو كولسم قيرط اذه :ىلاعت هللا لاق «نوئملا بير

 يف 4لا دمحم اي 4َكِلبَق نمل رشبل لعجت ملف «كوهنم
 ءايلوألاو ءايبتألاو لسرلا نم .كلاثمأ ليبسق تم اذإف «ايندلا

 , . مهريغو
 اودلخ تم اذإ لهف :يأ دودا مهف تي نْيَِقَأ»

 لب «كلذك رمألا سيلو «ناك نإ اَّذِإ دولخلا ْمِهنْهَيَلَف ءكدعب
 اذهو تول قید ںیفت لک ل :لاق اذهلو ناف اهيلع نم لك

 نإو هبرش نم دب ال سأك اذه نإو «قئالخلا سوقن رئاس للمشي

 . نيتس رمعو «ىدملا دبعلاب لاط

 .مهاهنو مهرمأو ءايندلا يف هدابع دجوأ ىلاعت هللا نكلو

 «لذلاو زعلاو ءرققلاو ىنغلاب ءرشلاو ريخلاب مهالتباو
 ءالمع نسحأ مهيأ مهولبيل ىلاعت هنم ةنتف «توملاو ةايحلاو

 .وجني نمو نتفلا عقاوم دنع نتتفي نمو
 نإو «ريخف اًريخ نإ «مكلامعأب مكيزاجنف نوم اتو

 رر <

 . 4دي لطب كر اموإ# رشف اًرش
 ءرضخلا ءاقبب لوقي نم لوق نالطب ىلع لدت ةيآلا هذهو

 ةلدألل ضقانمو «هيلع ليلد ال لوق وهف ءايندلا ىف دلخم هنأو

 .ةيعرشلا |
 الإ كنيس نإ ارهكح لا كار ارو (4 1-5

 مه نا ركدزب مهو ْمُكَمَهِلاَ رڪڌپ فيلا انها اره
 ه نوع الك قي كيوم ل نم نشا لح © نورك
 نيا ْمَلََي ول ٥ تويم رڪ نإ ُدَقَْل اده یم تولوق
 يروه نع الو دالا ْمهِهوْجُو نع تْوفُكَي ال نح ْاوُرَفُك
 برب (ي دس ير <s د لوم 58 ترا ا هرب حد

 نوعيطتس الف مهتهبتف ةَتغب مهيتأت لب © تورص مه الو
 ري ا _ 3 e كيد 1 ا 2 ر

 قاحف للم نم لس ئر :دقلو O يورظتي مه الو هدر
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 ةدش نم اذهو € نو عرس

 هب اوؤزهتسا كي هللا لوسر اوأر اذإ نيكرشملا نإف « مهرفك
f LRN 59۽ لدار ورع  RK:5  

 رقتحملا اذهأ : يأ مكتمل رڪ ڌپ ىِرْلأ اًدذهأ# :اولاقو

 الف : يأ ءاهيف عقيو «اهمذيو مكتهلآ بسي يذلا « مهمعزب

 هر 2 5 5 و

 اك ونال كل

 .اوصبرت لق نولوقي :نيتخسنلا يف )١(



 .هب اولفتحت الو «هب اولابت
 هنإف ءهلامك نم وه امب ءهل مهراقتحاو مهؤازهتسا اذه

 ةدابعلا صالخإ همراكمو هلئاضف نم يذلا لضفألا لمكألا

 «هتناكمو هلحم ركذو ءهصقنتو هنود نم دبعي ام لك مذو هلل

 اوعمج نيذلا «رافكلا ءالؤه ءازهتسالاو ءاردزالا لحم نكلو

 مهدحجو «برلاب مهرفك الإ نكي مل ولو «ميمذ قلخ لك
 اذه عمو ءمهلذرأو قلخلا سخأ نم كلذب اوراصف هلسرل

 هنأل ءاهب نورفاك «مهتالاح ىلعأ وه يذلا «نمحرلل مهركذف

 رفك مهركذف ءنوكرشم مهو الإ هب نونمؤي الو هنوركذي ال

 مشو :لاق اذهلو ؟كلذ دعب مهلاوحأب فيكف «كرشو
 ءانه ( کیلا همسا ركذ يفو نورو مه نما ركب

 معنلا يدسم - نمحرلا اولباق فيك مهنأو «مهلاح ةحابقل نايب

 الو «هنم الإ ةمعن نم دابعلاب ام يذلا ءمقنلا عفادو ءاهلك

 .كرشلاو رفكلاب - '”[وه] الإ ءوسلا عفدي

 ءءايشألا ردابي ءالوجع قلخ : يأ 4 ٍلَبَع ني نسال قلما
 هللا ةبوقع نولجعتسي نونمؤملاف ءاهعوقوب لجعتسيو
 نولجعتسيو "”نولوتي نورفاكلاو ءاَهنوأطابتيو «نيرفاكلل
 :نولوقيو ءاّدانعو اًبيذكت «باذعلاب

 الو ليغ ىلاعت هللاو *َنيِقِدص ٌرْثُك نإ ُدْعَوْلا اذه قمل

 ال َمُهْلَبَأ جل اذإ اقوم الجأ مهل لعجيو ءملحيو لمهي
 00 يلم :لاق اذهلو ويفي الو ٌهَعَس دورات

 كلذ نوع القل يناصعو يب رفك نمم يماقتنا يف : يأ
 رش نإ ول اذه َقمأ# :نولوقي اورفك نيذلا كلذكو
 .باقعلا مهيلع قحي املو «اًرارتغا لوقلا اذه اولاق *َنيِقدَص

 . باذعلا مهب لزنيو

 ل يحل ةعينشلا مهلاح «أوُرَمَك نيا مل ول ف
 مهب طاحأ دق ذإ 4 ِروُهُط نع ا الأ ٌمِهِحوُْجُو نع تفك
 : يأ 4َنوُرَصُي مه لو ناكم لك نم مهيشغو «بناج لک نم

 . اورصتنا الو اورصن الف «مهريغ مهرصني ال

 عك كتب رانا مويا لب»
 . ميظعلا فوخلاو رعذلاو

 . كلذ نم فعضأو لذأ مه ذإ اَهَدَر وعيِطَْسي فل

 «باذعلا مهنع رخؤيف «نولهمي :يأ تورش م الو

 «باذعلاب اولجعتسا امل «ةفرعملا قح ةلاحلا هذه اوملع ولف

 «ملعلا اذه مهنع لحرت امل نكلو «فوخلا دشأ هوفاخلو

 اًدِهَأ## :مهلوقب هلوسرب مهءازهتسا ركذ املو ءاولاق ام اولاق

 ةفلاسلا ممألا بأد اذه نأب هاّلس 4 مُكَتَهِلاَ رڪ فا

 :لاقف مهلسر عم

 جاعزنالا نم €

 ١- :تايآلا ءايبنألا ةروس ريسفت ٤١-٤٤ 11°

 ل الات 59 ESA د
 وو ج ر دع سو f م و و ا
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 نمار كنب مهو مکتھلا ءركصزب زا اذنهأ
 کیا زینا یخ © تيك زك ترص و ر
 ولاا كَم 0

 يحاور نيللي تندم رش كح نإ

 EY اکرام ن روکا
 ر و و جک کک

 E ةَحعَيِمهيِتََتْلَب 4 تورص مه
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 سا قلو

 «باذعلا مهب لزن : يأ كورس دب E ll : يأ

 باصأ ام مهبيصي نأ ءالؤه رذحيلف «بابسألا مهنع تعطقتو

 .نيبذكملا كئلوأ

 هاو لاب مڪو نم لق )٤۲-٤٤(
 و ی ت لا ه وُضرْعُم رهبر رڪ ذ نع

 انعم لب ه ا رص نعطي ال

 آت 0 تري الأ مشل مع لع یک مھم
 - ىلاعت لوقي 4توبدتلا ْمُهََأ ًاهفارطأ نِي اَهُمْقَت تب
 مهنأو «ةهلآ هنود نم اوذختا نيذلا ءالؤه زجع ا

 :لاقف - مهراهنو مهليل يف ءرجافلاو وبلا

 ذإ لليل مكظفحيو مكسرحي :يأ مكؤ نم ل
 تقو #«ٍراَهَنلاَول مكساوح تبهذو ءمكشرف ىلع نيمئان متنك

 ىلإ برقأ ةملكلا أ يف (۲) قيقا ا بارلا لر اید لمألا يف

 ةبسانم برقأ (نولوتي) ةملكو «ةحضاو ريغ ب يفو «(نولوقي) نوكت نأ
 .قايسلل



 له :يأ ءهريغ هلدب :يأ نَا نم مكتلفغو مكراشتنا

 .وه الإ ظفاح ال ؟هريغ دحأ مكظفحي

 هب اوكرشأ اذهلف 4تُسرْعُت هير رخص نع ْمُه لبا
 اوُدُهَل ءهحئاصن اوقلتو .مهبر ركذ ىلع اولبقأ ولف الإو

 ءوسب مهاندرأ اذإ ية اخرا نع نلت هول يل لا٤ م را

 رشلاو ءءوسلا كلذ نم مهعنم ىلع ردقي نم مهتهلآ نم له

 !؟مهب لزانلا
Eال : يأ 4َنوُبَحْض ام  

 مهف هللا نم اوناعي مل اذإو ءانتهج نم مهرومأ ىلع نوناعي

 عفد الو «ةعفنم بلج نوعيطتسي ال «مهرومآ يف نولوذخم

 . ةرضم

 مهكرشو «مهرفك ىلع مهرارمتسا مهل بجوأ يذلاو

 : يأ «ةدشلا مهل داع ىح هةر الم الم لب : هلوق
 اولغتشاف «مهرامعأ انلطأو «نينبلاو لاومألاب مهانددمأ

 ءدمألا مهيلع لاطو ءاوقلخ هل امع اهب اًوّهلو ءاهب عتمتلاب

 اوتفلأ ولف «مهنارفك ظلغتو «مهنايغط اسعو «مهبولق تسقف
 مل «ضرألا نم مهراسي نعو «مهنيمي نع ْنَم ىلإ مهراظنأ
 اوسحي ملو «ةيعان توص الإ اوعمسي ملو ءاكلاه الإ اودجي

 لك يف توملا بصن دقو .كالهلا ىلع ةعباتتم نورقب الإ
 . كارشألا سوفنلا صانتقال قيرط

 نع اهصقت ألا قأت نأ ورب الفا :لاق اذهلو

 ثري ىتح ءائيشف اًنيش مهئانفو اهلهأ تومب : يأ * افرا
 ةلاحلا هذه اوأر ولف «نيثراولا ريخ وهو اهيلع نمو ضرألا هللا

 اياك متع ان نلع اورهتسوو اءاوركي ل

 ؟هللا ردق نع جورخلا مهعسوب نيذلا *تيوُبلَعْل ھن مهنا

EE Eليخ ؟كوعلا  Ea 

 «مهحاورأ ضبقل مهبر لوسر مهءاج اذإ مأ ؟ءاقبلا لوطب

 E ءارتعفا

 مصل عمم لَو يحول مك آَمَنِإ لق )٤1٤٥(
 وو ےہ

 كير پباذع م هس نيَلَو 0 کک م اذ ا

 اي 4ز :يأ 4ل نكح تإ اتوب ومی
E: eانأ امنإ :يأ « يلا کا  

 ملعأ الو هللا نئازخ. يدنع الو «يدنع نم ءيشب مكيتآ ال

 «يل هللا هاحوأ امب مكرذنأ امنإو «كلم ينإ لوقأ الو «بيغلا

 نإو ‹«كلذ ىلع مكبيثيسو ملل متبجتسا دقف متبجتسا نإف

 رمألا امنإو «ءيش رمألا نم يديب سيلف «متضراعو متضرعأ
 . هلل هلك ريدقتلاو هلل

 ١- :تايآلا ءءايبنألا ةروس ريسفت ٤٥١-٤۷ 111
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 ءاّنوص عمسي ال مصألا :يأ هذا مضل مسي اول E ر ی

 نأ «توصلا عم عامسلا طرشو .«لطعتو دسف دق هعمس نأل

 بولقلا ةايحل ببس يحولا كلذك «كلذل لباق لحم دجوي

 لباق ريغ بلقلا ناك اذإ نكلو «هللا نع هقفللو «حاورألاو

 ءمصألا ةلزنمب «ناميالاو ىدهلل ةبسنلاب ناك «ىدهلا عامسل
 «ىدهلا نع مص نوكرشملا ءالؤهف «تاوصألا ىلإ ةبسنلاب
 مل يتلا ةلاحلا هذه يف اًصوصخ «مهئادتها مدع برغتسي الف

 .هملأ مِهّسَم الو باذعلا مهتأي

 « ريسي ءزج ولو : يأ كير ٍناَّدَع نم ٌةَحْنَت9 مهَّسم ولف

 و

 مهلوق نكي مل : يآ یی نكح تإ اتوب لوقا

 مهملظب فارتعالاو «مدنلاو «روبثلاو ا ءاعذلا الإ

 .باذعلل مهقاقحتساو مهرفكو
0 

 اعيش حف يشن ملل الف ةمكيقلا ِرْوِل طلا نزولا مستو (۷)

 اني ننگو اهب اسیا لح نِ يڪ لاني تاڪ نو
 نيب طسقلا هئاضقو «لدعلا همكح نع ىلاعت ربخي يسع

 نيزاوملا مهل عضي هنأو «ةمايقلا موي يف مهعمج اذإ هدابع



 ٤۸-۷۳١ :تايآلا .ءايبنألا ةروس ريسفت ١- 11۲ رشع عباسلا ءزجلا

 تالماعملاو تادابعلا نم عرشلا ماكحأ نمو «مهلاوحأو تانسحلا اهب نزوت يتلا ءرذلا ليقاثم اهيف نيبي يتلا ةلداعلا

 هب ركذتيف ءرانلاو ةنجلاو ءءازجلا ماكحأ نمو ءاهريغو .تائيسلاو
 د هي اع

 نم صقنت نأب اى ةرفاك وأ ةملسم 4ت مكن ل
 . اهتايس يف دازي وأ ءاهتاتسح

 رغصأ [١١ يه] يتلا 4 ٍلَدَرَح ْنِي تڪ لاقي تاك نإَو#

 ءاهانرضحأو اهب اسأل ريف را راكم ءاهرقحأو ءايشألا

 س ورد لام ُلَمَمَي نول و ءاهبحاص اهب ىزاجيل

 ايوب ل :اولاقو . 4رب اس وَرَ لام ْلَمْمَي نمو مر
 ا اوجوو اهلا الإ هك الو ةريِعَص رداغي ال بڪ اده لام

 . راع اواي
 هب ىفكف «ةميركلا هسفن كلذب ينعي 4تيييلَح اب مو

 يف اهل اثم ءاهل اًظفاح «دابعلا لامعأب اًملاع : يأ ءاّيساح

 0 اهباوث ريداقمو اهريداقمب اًملاع «باتكلا

 . اهءازج لامعلل الصوم ءاهقاقحتساو

 اكدو َيِضَو نارمل نوردهو 0 سوم اَ قلو )0۰-6۸(

 َةَعاَسلأ جرم مهو يحلب هَر وتسع ذآ ه قمل

 ام اًريثك ورکس م أ هلو رايش رو انهو ه رشف

 قرطي مل نيذللا «نيليلجلا نيباتكلا نيذه نيب «ىلاعت عمجي

 مظعأ الو «كربأ الو ءاّركذ مظعأ الو ءامهنم لضفأ ملاعلا

 ىسوم ىتآ هنأ ربخأف < ٩ [نآرقلاو ةاروتلا امهو] ءاًناییو ىده

 قحلا نيب ةقرافلا ةاروتلا وهو نل اًعبت نوراهو ءالصأ

 يدتهي رون : يأ 4ةّيِض# اهنأو ءلالضلاو ىدهلاو «لطابلاو
 زيميو «ماكحألا هب فرعتو «نوكلاسلا هب متأيو .نودتهملا هب

 عدبلاو لهجلا ةملظ يف رينيو «مارحلاو لالحلا نيب هب
 . ةياوغلاو

 ءمهرضي امو مهعفتي ام هب نوركذتي 4تقّبملِل دول

 مهنأل ءركذلاب نيقتملا صخو ءرشلاو ريخلا هب ركذتيو
 :لاقق نيقتملا رسف مث .اًلمعو اًملع ا

 لاح يف هنوشخي :يأ «ِليعْلاِب مهر توسع نيل
 ءىلوأ ةدهاشملا عمق مهل سانلا ةدهاشم مدعو «مهتبيغ

 . مزلأ امب نوموقيو «مرح امع نوعروتيف
 «نولجو نوفئاخ :يأ 0 ََعاَسلأ ني مھل

 «فوخلاو ناسحالا نيب اوعمجف ءمهبرب مهتفرعم لامكل

 ةدراولا «تارياغتملا تافصلا فظع باب نم ءانه فطعلاو

 ے .دحاو فوصومو «دحاو ءيش ىلع

 نيفصوب هفصوف را لس رو نآرقلا : يأ 4اذكو
 هللا ةفرعم نم «بلاطملا عيمج هب ركذتي اًركذ هنوك «نيليلج
 ءايلوألاو لسرلا تافص نمو «هلاعفأو هتافصو هئامسأب

 ام ركذي هنأل ءاّركذ هامسو «ةيلقنلاو ةيلقعلا لئالدلاو لئاسملا

 ءةقداصلا رابخألاب قيدصتلا نم ءرطفلاو لوقعلا يف هللا هزكر

 هنوكو ءالقع حيبقلا نع يهنلاو ءالقع نسحلاب رمألاو
 ءيش الو ءاهتدايزو اهئامنو "”هتاريخ ةرثك يضتقي «هَراَبم#
 ةينيد ةدايزو «ةمعنو ريخ لك نإف ءنآرقلا اذه نم ةكرب مظعأ

 اذإف «هب لمعلا نع رثأو «هببسب اهنإف «ةيورخأ وأ «ةيويند وأ

 «ميلستلاو «دايقنالاو لوبقلاب هيقلت بجو اگرابم اًركذ ناك
 جارختساو ءاهب مايقلاو «ةليلجلا ةحنملا هذه ىلع هللا ركشو

 «ةلاحلا هذه دضب هتلباقم امأو ءهيناعمو هظافلأ ملعتب «هتکرب

 مدعو «هراكنإو ءاًحفص هنع بارضالاو «هنع ضارعالا نم

 اذهلو ءملظلاو لهجلا دشأو رفكلا مظعأ نم اذهف هب ناميالا

 . نورم م ماا : لاقف 2 لام ركتأ
 وب اکو لب نی مدس ھا اتیا دقو )078-5١(

 ْمِهَلِإ يوو :هلوق وهو ا رخآ ىلإ ع
 ندع ان أو ٌورَكَرلا َهَسيِإَو قولا ماو ٍتَحْلا ّنْمِف
 ءملسو امهيلع هللا 0 اًدمحمو ىسوم ىلاعت ركذ امل

 نم :يأ ليَ نم مدر مه نينا دقو :لاق امهيباتكو

 توكلم هللا هارأف ءامهيباتك لوزنو ءدمحمو ىسوم لاسرإ لبق

 «هسفن هب لمك يذلا «دشرلا نم هاطعأو «ضرألاو تاوامسلا

 دمحم ريغ نيملاعلا نم اًدحأ هتؤي مل ام ءهيلإ سانلا اعدو

 «هتبترم ولعو ءهلاج بسحب اًدشر هنوكل «هيلإ دشرلا فاضأو

 . ناميإلا نم هعم ام بسحب دشرلا نم هل نمؤم لكف الإو
 هانصضتخاو ءهدشر هانيطعأ :يأ 4ع هب انكر

 هنأ انملعل «ةرخآلاو ايندلا يف هانيفطصاو ءةلخلاو ةلاسرلاب

 هتجاحم ركذ اذهلو ءهئاكذو هئاكزل ءهل ءفكو .ءكلذل لهأ

 مهمازلإو «ماتصألا ريسكتو «كرشلا نع مهيهنو «هموقل

 . ةجحلاب
 0 ا وزه اَم هيوم ديال لاق د :لاقف

 ت أ يآ تاقولخملا ضعب روص ىلع «مكيديأب اهومّتحنو
 0 امف «كلذل نومزالم ءاهتدابع ىلع نوميقم رع
 متينفأ ىتح تبهذ يتلا مكلوقع نيأو ؟اهل تتبث تتبث ةليضف يأو

 اهومتحنو ءاهومتلثم مكنأ لاحلاو ماس مكتاقوأ

 . نوتحنت ام نودبعت «بئاجعلا ربكأ نم اذهف «مكيديأب
 ىندأ هديب سيل يذلا زجاعلا باوج «ةجح ريغب اوياجأف

 )١( ب شماه نم ةدايز (؟) .قايسلا اهيضتقي ةدايز . نيتخسنلا يف (۳)
 اهدعب يتلا: رئامضلا عم قفاوتتل ةملكلا ٌثريقو «هريخ .



 0 عرس

 انكلسف «نولعفي كلذك #اَنَدَباَ انَرََو## :اولاقف «ةهبش

 . اهتدابع ىلع مهانعبتو «مهليبس

 سيل «لسرلا ىوس قلخلا نم دحأ لعف نأ مولعملا نمو

 «نيدلا لصأ يف اًصوصخ «ةودقلا هب زوجت الو «ةجحب

 اللضم - ميهاربإ مهل لاق اذهلو «نيملاعلا بر ديحوتو
 لالض : يأ « ني لص يف مڪو رسا تک دَقْل» : عيمجلل

 كرتو «كرشلا يف مهلالض نم غلبأ لالض يأو «حضاو نيب

 متكرتشا دقو «هب كسمتلل حلصي متلق ام سيلف : يأ ؟ديحوتلا

 .دحأ لكل نّيبلا .حضاولا لالضلا يف "مهو
 امل ماظعتسالاو «هلوقل بارغتسالا هجو ىلع أولاً

 نرخ مص

 يلب اَنََضأ# :- مهئابآ هيفستو ءمههيفستب مهأداب فيكو «لاق
 انتتج يذلاو ءهتلق يذلا لوقلا اذه : يأ يعل ّنِم َتنَأ َرَ
 .ءىزهتسم بعال مالك انل كمالك مأ ؟دجو قح وه له «هب

 نيب مالكلا اوددر امنإو ءاودارأ يذلا اذهو ؟لوقي ام يردي ال

 نأ ءدحأ لك دنع مولعملا ررقتملا ةلزنم هولزن مهنأل «نيرمألا
 درف .لوقي ام لقعي ال هيفس مالك ميهاربإ هب ءاج يذلا مالكلا

 :لاقف مهلوقع ةلقو «مههفس هجو هب نّيِب ادر ميهاربإ مهيلع

 ني گلد لع انو ىرهرطم ىذا ضرالاو تولا بر مدي لب#
 . يعمسلا ليلدلاو «يلقعلا ليلدلا نيب مهل عمجف *َنِرِهَّشل

 نيذلا ءالؤه ىتح دحأ لك ملع دق هنإف «يلقعلا ليلدلا امأ

 «تاقولخملا عيمجل قلاخلا هدحو هللا نأ «ميهاربإ مهلداج

 «تاوامسلاو «مئاهبلاو «نجلاو «ةكئالملاو ءمدآ ينب نم

 لك نوكيف ءريبدتلا عاونأ عيمجب نهل ربدملا «ضرألاو

 ام عيمج كلذ يف لخدو «هيف افرصتتم اًرّبدم اًروطفم قولخم
 لقع نم ةكسم ىندأ هل نم دنع قيليفأ هللا نود نم دبع

 الو ءاّعفن كلمي ال هيف اًقرصتم اًقولخم دبعي نأ ءزييمتو

 قلاخلا ةدابع عديو ءاّروشن الو «ةايح الو ءاّئوم الو ءاّرض
 . ؟ريدملا قزارلا

 مهيلع لسرلا نع لوقنملا وهف «يعمسلا ليلدلا امأو

 ربخي الو طلغي ال موصعم هب اوءاج ام نإف «مالسلاو ةالصلا

 ىلع لسرلا نم دحأ ةداهش مسقلا اذه عاونأ نمو «قحلا ريغب
 هدحو هللا نأ : يأ 4 ْركلَد لع أَنأَو# : ميهاربإ لاق اذهلف كلذ

 ةداهش يأو «َيِرِهِدَّتلا ني لطاب هاوس ام ةدابع نأو «دوبعملا

 مزعلا يلوأ اًصوصخ. ؟لسرلا ةداهش نم ىلعأ هللا ةداهش دعب

 . نمحرلا ليلخ اًصوصخ «مهنم
 نأ دارأ ءيش ريبدتلا نم اهل سيل مهمانصأ نأ نيب املو

 هب لصحي اديك ديكيلو ءاهراصتنا مدعو اهزجع لعفلاب مهيري

 : يأ 4و دك هاتوا :لاق اذهلف كلذب مهرارقإ

 ١- :تايآلا ءءايبنألا ةروس ريسفت ٥١١-۷٣ 11۳

 نم ديع ىلإ اهنع ذم اوت نأ دن ديكلا هجو ىلع اهرسكأ
 . ةيفخب اهيلإ بهذ «نيربدم اولوت املف «مهدايعأ

 يف ةعومجم تناكو ءاَعَطِقو اًرَسِك : يأ ادد رهف

 مهمنص الإ : يأ 4ه ايك لإ اهلك اهرسكف «دحاو تيب
 . هنيبيس دصقمل هكرت هنإف «ريبكلا

 ال هللا دنع توقمم لك نإف «بيجعلا زارتحالا اذه لمأتو

 امك ءهباحصأل هتفاضإ هجو ىلع الإ ميظعتلا ظافلأ هيلع قلطي

 :لوقي نيكرشملا ضرألا كولم ىلإ بتك اذإ يب يبنلا ناك

 : لقي ملو «كلذ وحنو «مورلا ميظع ىلإ» «سرفلا ميظع ىلإ#
 . (ميظعلا ىلإ»

 نم اًريبك» :لقي ملو مَ ايڪ الإ :ىلاعت لاق انهو
 ام ميظعت نم زارتحالاو ءهل '"'هبنتلا يغبني اذهف .«مهمانصأ

 .همظع نم ىلإ فيضأ اذإ الإ للا هرقح

 ريسكت ميهاربإ كرت : يأ توجب ِهْلِإ رمل :هلوقو
 .هتجح اولمتسيو ءهيلإ اوعجري نأ لجأل ؛اذه مهمنص

 :اهرخا يف لاق اذهلو ءاهنع اوضرعي الو ءاهيلإ اوتفتليو

 .4 دهسا لإ اَوعَحَرَف
 نم الات يزخلاو ةناهالا نم مهمانصأب لح ام اوأر نيحف

 ملظلاب ميهاربإ اومرف )يللا ني ُمَنِإ اهلا اده عَ
 نم اهل هريسكت نأ اوردي ملو اهرسك ثيح هب ىلوأ مه يذلا

 اهذختا نم ملاظلا امنإو «هديحوتو هلدع نمو هبقانم لضفأ

 :يأ 4َمُهْرُكْدَي ىم انعم ولد اهب لعفي ام ىأر دقو «ةهلآ
 ذلا وه نوكي نأ دب ال هنأش اذه نّمو «مهمذيو مهبيعي

 مهل لاقي اهديكيس هنأ ركذي ةعمس مهضعب نأ وأ ءاهرسك

 ميهاربإب : يأ وب أَم أولت ميهاربإ هنأ اوققحت املف ميه
 ململ عمسمو مهنم ىأرمب : يأ سالا يأ لطول

 اذهو «مهتهلآ رسك نمب عنصي ام نورضحي : يآ ود

 سانلا نم دهشمب قحلا نايب نوكي نأ دصقو ميهاربإ دارأ يذلا

 نيح ىسوم لاق امك ءةجحلا مهيلع موقتو قحلا اودهاشيل
 . ى سالا َرَسحي نو ةَسْرلا موب مدعوم : نوعرف دعاو

 بلص تأ :هل اولاق ميهاربإ رضحأو ساتلا رضح نيحف

 ماهفتسا اذهو ؟4ْمِيِحْربِإَي اته ريسكتلا :يأ اده
 مادقالا كل بجوأ يذلا امو «كأرج يذلا امف :يأ «ريرقت

 1 . ؟رمألا اذه ىلع

 اده ْمُهربك ملف لب# :نودهاش ساتلاو ميهاربإ لاقف

 نوكت نأ دارأو «هعم تدبع امل ءاهيلع اًيضغ اهرسك :يأ

 لصألا يف )١( .تبثأ ام باوصلا لعلو ءمهايإو :لصألا يف (۱)

 ..تبثأ ام باوصلا لعلو (هيبنتلا)

5 



 .هدحو ريبكلا مكمنصل مكنم ةدابعلا
 ةماقإو مصخلا مازلإ هنم دصقلا «ميهاربإ نم مالكلا اذهو

 ‹ 4 رشط اڪ نإ ْمُهَوُلَسَم# :لاق اذهلو «هيلع ةجحلا
 يذلا منصلاو ؟ترسك مل اهولأسا «ًةرسكملا ٌمانصألا :دارأو

 قطن مهدنع ناك نإ ؟اهرسك ءيش يأل هولأسا ءرسكي مل

 ال اهنأ يردي دحأ لكو «متنأو انأو «كلذ ىلإ مكنوبيجيسف

 نمم اهسفن رصنت الو لب ءرضت الو عفنت الو «ملكتت الو قطنت
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 «مهلوقع مهيلع تباث :يأ هش كز امر
 ءاهتدابع يف نولاض مهنأ اوملعو «مهمالحأ 5 خو

 76 کک الاف كرشلاو ملظلاب مهسفنأ ىلع اورقأو

 مهرارقإب ةجحلا مهتمزلو «دوصقملا كلذب لصحف ردا
 . ملظو رفك مهلعف نأو «لطاب هيلع مه ام نأ

 لع اسكن نكلو «ةلاحلا هذه ىلع اورمتسي مل نكلو
 مهلوقع تسكتناو «مهيلع رمألا بلقنا :يأ «ٌرهِسو

 ِءاَلْؤه ام َتمِلَع دقلم :ميهاربال اولاقف «مهمالحأ تلضو

 اهلأسن نأ انرمأتو انب ءىزهتستو انب ٌمّكهت فيكف 4توُهِطنَي
 . ؟قطنت ال اهنأ ملعت تنأو

 سوؤر ىلع مهكرشب العمو مهل اًخبوم - ميهاربإ لاقف
 َنوُدْبَحَفَأ# :- ةدابعلل مهتهلآ قاقحتسا مدع اًئيبمو ءداهشألا

 . عفد الو عفن الف م 112 اراك شخ ال ام هلأ تود نم

 مكلضأ ام : يأ هنأ نود نم ودين امِلَو < يال

 ! هللا نود نم متدېع امو متنأ ءمكسخأ امو !مكتقفص رسخأو

 «لقعلا متمدع املف .لاحلا هذه متفرع نولقعت متنك نإ

 نسحأ مئاهبلا تراص «ةريصب ىلع لالضلاو لهجلا متبكتراو

 .مكنم الاح

 يف ر اولمدتسا اک او لو", یا امل ا

 « تعم مك نإ کلا أورصأَو ورح اولاقف «هتبقاعم
 ءمكتهلآل اًبضغ «قارحإلاب «تالتقلا عنشأ هولتقا :يأ

 اودبع ثيح ءاّسعت مهل اًسعتف ءاهل ةرصنو

 ءاّهلإ هوذختاو ءمهرصن ىلإ
 امري نك ل : اهل لاقو رانلا يف هوقلأ امل هليلخل هللا رصتناف

 اهيف هلني مل ءاّمالسو اًدرب هيلع تناكف 4 َمِيِهَْيإ لع اًمَلَسَو

 .هوركمب سحأ الو ا

 مهال هقارحإ ىلع اومزع ثيح اديك وب واول
 هليلخ هللا لعج امك «ةرخآلاو ايندلا يف :يأ كسلا
 .نيحلفملا نيحبارلا مه هعابتأو

 طول الإ هموق نم هب نمؤي مل هنأ كلذو 4اًلْوُلَو ةو

 97 ها :تايآلا .ءايبنألا ةروس ريسفت ۹ 515”
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 لإ رجاهو « هللا هاجنف ءهيخأ نبا هنإ :ليق مالسلا هيلع

 يف هموق رداغف «ماشلا : يأ (تييكلع اف ارنب ىلا ضرألا

 : قارعلا ضرأ نم «لباب»

 ةكرب نمو مكمل ُديِزَمْلا وه هَل < قر لإ رجاهم نإ لاق

 اهراتخا هللا نأو ءاهيف اوناك ءايبنألا نم اًريثك نأ «ماشلا

 تيب وهو «ةسدقملا ةثالثلا هتويب دحأ اهيفو .هليلخل اًرجاهم

 .سدقملا

 نبا «ٌبوُفَتَيَو َّقَحْسِإل هموق لزتعا نيح 4 اََبَهَوَو
 هترشبف ءاّرقاع هتجوز تناكو «ربک امدعب 4ًف قاحسإ
 .قاحسإب ةكئالملا

 يذلا «ليئارسإ وه بوقعيو 4َبوُقَعَي َّقَحْسِإ وارو نمول
 تناك يذلا «ميهاربإ نب ليعامسإو «ةميظعلا ةمألا هنم تناك

 .نيرخآلاو نيلوألا ديس هتيرذ نمو «ةيبرعلا ةلضافلا ةمألا هنم

 *« ترحل الص بوقعيو قاحسإو ميهاربإ نم كرل
 هنأ مهحالص نمو «هدابع قوقحو «هقوقحب نيمئاق :يأ

 نأ هدبع ىلع هللا معن ربكأ نم اذهو «هرمأب نودهي ةمئأ مهلعج

 «نوكلاسلا هفلخ يشميو «نودتهملا هب يدتهي اًمامإ نوكي



 رشع عباسلا ءزحلا

 .نونقوي

 ال ءاننیدب سانلا نودهي

 «هتاضرم عابتاو «هنيدو هللا رمأب لب ءمهسفنأ ءاوهأب نورمأي
 . هللا رمأ ىلإ وعدي ىتح اًمامإ دبعلا نوكي الو

 سانلا نوعديو اهنولعفي *ِتّرريَحْلا َلْمِف م ا

 قوقحو هللا قوقح نم «تاريخلا عيمجل لماش اذهو ءاهيلإ

 .دابعلا

 فطع باب نم اذه 4َا هايل وسلا مالو

 نألو ءامهلضفو نيتدابعلا نيتاه فرشل «ماعلا ىلع صاخلا
 امل ناك امهعيض نمو «هنیدب اًمئاق ناك رمأ امك امهلمك نم
 اهيف يتلا «لامعألا لضفأ ةالصلا نألو «عيضأ امهاوس

 .هقلخل ناسحالا اهيف يتلا ءلامعألا لضفأ ةاكزلاو ءهقح

 ىلع نيميدم :يأ 4َتِدِيلَع# انريغل ال : يأ ان ااو

 اوقحتساف «مهتاقوأ رثكأ يف ةيندبلاو ةيلوقلاو ةيبلقلا تادابعلا

 «قلخلا هب هللا رمأ امب اوفصتاف ءمهفصو ةدابعلا نوكت نأ

 .هلجأل مهقلخو

 َةَييَرَفْلا بم هلو اًمْلِعو امكَح هيا اًطولو## (726174)
 5 4 س 3

 8 00 موق 0 2 تهتف ل ا تاک قلا
Eا  

 ىلإ مهوعدي «هموق ىلإ هلسرأ هللا نأو ءدادسلاو باوصلاب

 ثبلف ءشحاوفلا نم هيلع مه امع مهاهنيو هللا ةدابع

 يردك ير اين a GS ويرجح مل ءمهوعدي

 «يعادلا اوبذك 4 َنيِقِسْنَف عو

 يرسي نأ هرمأف ,هلهأو اطول هللا ىجنو <« ارخالاب هودعوتو

 هللا لضف نم اوجنو اوَرَسف «ةيرقلا اودعبيل ایل مهب
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 هزي. ی یکی م رر ی

 نم نينمآلا نم ناك اهلخد نم يتلا آتّيَمَر نشك

 «ءانثو رورسو ربو ةداعسو ريخ لك نيلئانلا «فواخملا عيمج

 تكزو «مهلامعأ تحلص نيذلا «نيحلاصلا نم هنأل كلذو

 لوخدل ببسلا وه حالصلاو مهدساف هللا حلصأو ءمهلاوحأ

 ةمحرلا هنامرحل بيس داسفلا نأ امك «هللا ةمحرب دبعلا

 اذهلو «مالسلا مهيلع ءايبنألا اًحالص سانلا مظعأو «ريخلاو

 ىلا :مالسلا هيلع ناميلس لاقو «حالصلاب مهفصي

 .«تيحليصلا كوابع ىف يمحو
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 اًينثم «ناميلس» و «دواد» نيميركلا نييبنلا نيذه ركذاو :يأ

 دابعلا نيب مكحلاو «عساولا ملعلا هللا امهاتآ ذإ ءالجبم
 ا | ثيل يف ناڪ ذِإ# : هلوق ليلدب

 موقلا منغ هيف تشفن «ثرح بحاص امهيلإ مكاحت ذإ :يأ
 تعرَو «هراجشأ يف ام تلكأف ءاليل تعر : يأ «نيرخآلا

 بحاصل نوكت منغلا نأب «مالسلا هيلع دواد هيف ىضقف «هعرز

 .ةيوقعلا هذهب مهبقاعف ءاهباحصأ طيرفت ىلإ اًرظن ءثرحلا
 باحصأ نأي «باوصلل قفاوم مكحب ناميلس اهيف مكحو

 اهّرَدِب عفتنيف ثرحلا بحاص ىلإ مهمنغ نوعفدي منغلا

 دوعي ىتح «ثرحلا بحاص ناتسب ىلع نوموقيو ءاهفوصو
 امهنم لك عجرو ءاّدارت ءهلاح ىلإ داع اذإف «ىلوألا هلاح ىلإ

 اذهلو ءمالسلا هيلع هتنطفو همهف لامك نم اذه ناكو «هلامب

 :لاق

 كلذ لدي الو «ةيضقلا هذه هانمهف : يأ 4َّنمَيَلُس اهمه

 ليلدب ركذلاب اذهلو ءاهريغ يف هللا همهفي مل دواد نأ

 چالو اک و اَمَكَح اتیا ناميلسو دواد نم 4الكو» :هلوق

 دقو باوصلاو قحلا بيصي دق مكاحلا نأ ىلع ليلد اذهو

 .هداهتجا لذب عم أطخأ اذإ مولمب سيلو « كلذ ءىطخي

 داد عم اًنَرَخَسَو# :لاقف امهنم اّلك هب صخ ام ركذ مث 1

 سانلا دبعأ نم ناك هنأ كلذو 41 حبس ٌلاَبجْلا

 ء[هللا] هاطعأ دق ناكو ءاّديجمتو ءاًحيبستو اًكذ هلل مهرثكأو

 نم اًدحأ هتؤي مل ام «هتماخرو هتقرو توصلا نسح نم

 ءمصلا لابجلا هتيواج «هللا ىلع ىنثأو حبس اذإ ناكف .قلخلا

 : لاق اذهلف هناسحإو هيلع هللا لضف اذهو ءمُهَبلا رويطلاو

 .4 تيت اكر
 هيلع دواد هللا ملع :يأ 4ك سول ةن ُهسلعَو#

 ترسو ء«اهملعو اهعنص نم لوأ وهف «عوردلا ةعنص مالسلا
 فيك هملعو ءديدحلا هل هللا َنالأف «هدعب نم ىلإ هتعانص

 . ةريبك اهيف ةدئافلاو اهدرسي

 دنع ظفحو ءمكل ةياقو يه :يأ 4 مكب ن مصل
 . سأبلا دادتشاو برحلا

 ىلع کک «مگيلع هللا ةمعن 4 نوركلَس يل تأ لِي اهن

 مكحيقت لي کک َلَعَجَو# : ىلاعت 0 امك دواد هدبع دي

 مڪي هتم هممت مب كلك ڪس رکي ليسو ٌّرَحْل

 ین کلک
 رمأ اهتتالإو «عوردلا ةعنص دوادل هللا ميلعت نأ لمتحي

 :- نورسفملا هلاق امك - نوكي نأو «ةداعلل قراخ

 نود نم «نيطلاو نيجعلاك هلمعي ناك ىتح «ديدحلا هل َنالأ

 هللا نإ

 ١- :ناتيآلا .ءايبنألا ةروس ريسفت ۸٤۰۸۳ 1٦

 . رانلا ىلع هل ةباذإ

 ةنالإ نأو «ةداعلا يراج ىلع هل هللا ميلعت نأ لمتحيو

 «اهتباذإل نآلا ةفورعملا بابسألا نم هللا هملع امب ءهل ديدحلا

 مهرمأو دابعلا ىلع كلذب نسما هللا نأل ءرهاظلا وه اذهو

 ةرودقم هللا اهلعج يتلا رومألا نم هتعنص نأ الولو ءاهركشب

 عوردلا نأل ءاهتدتاف ركذيو «كلذب مهيلع نتمي مل «دايعلل

 ءاهنايعأ دارملا نوكي نأ رذعتم مالسلا هيلع دواد عنص يتلا

 ليلد ال نورسفملا هركذ يذلا لامتحالاو « سنجلاب َهَّنملا امنإو

 نود نم ةنالالا نأ هيف سيلو ديلا هَل اًنلآَو# : هلوق الإ هيلع
 .كلذب ملعأ هللاو «ببس

 اما اهانرخس : يأ جرا ميسو
 .اهرورم

 وف ةعيرس : يأ ةن

 رهش اهودغ «هرمأ تلثتما تريد ثيح راپ یر

 «ماشلا ضرأ يهو ابف ارب يل ٍضْرأْلا ىلإ رهش اهحاورو

 نوكيو ءاّبرغو اًقرش حيرلا ىلع بهذيف «هرقم ناك ثيح
 ءس لكي اًنححَو# «ةكرابملا ضرألا ىلإ اهعوجرو اهاوأم
 دواد نم انملعو ءءايشألا عيمجب انملع طاحأ دق نيون

 .اتركذ ا ىلإ ا «ناميلسو

 نود الم تاما ل مل توصوغي نم ِنيِطَسَتلا وإ

 هللا نأ «مالسلا هيلع ناميلس صئاصخ نم اًضيأ اذهو لد

 يف مهريخست ىلع هطلسو «تيرافعلاو نيطايشلا هل رخس

 نم مهنم ناكف «مهريغ اهنم ريثك ىلع ردقي ال يتلا لامعألا

 «كلذ ريغو ءؤلؤللاو ءردلا جرختسيو ءرحبلا يف هل صوغي

 رود باراک ناتو لیمو بیرم هل لمعي نم مهنمو

 مهو تامو «سدقملا تيب ءانبل مهنم ةفئاط رخسو تيسر

 نإ يتأيس امك «هتوم اوملع ىتح «ةنس هدعب اوقبو «هلمع ىلع
0 

 هنم عاتتمالا ىلع نوردقي ال : يأ «َنيظْفح َنيِظِفَح ممل اکو

 .هناطلسو هتزعو هتوقب هل فا مهظفح لب 0
 دے 1 4 كم

(AE AY)محا تن تنأو صل نسم أ ر ىدا 9 براو  

 و و ر ا
 مها هاو رض نم وب اَماَنفَتْكَم مآ ابحت 0 تملا

 ركذاو :يأ هر ىرَڪزو اتڍنِع نم هَ ْمُهْمَم مهمو
 نيح - هردقل اًعفار «هل اًمظعم اّينثم - بويأ انلوسرو اندبع

 نأ كلذو «هنع اًيضار اًرباص هدجوف ءديدش ءالبب هالتبا

 يف خفنف ءاناحتماو هللا نم ءالتبا ءهدسج ىلع طلس ناطيشلا

 هب دتشاو «ةليوط ةدم ثكمو ةميظع اًحورق حرقتف «هدسج
 نسم نأ بر :هبر ىداتف ءهلام بهذو ءهلهأ تامو .ءالبلا

2 

 . 4تال مح احكي تاو لا



 رسع عباسلا ءزجلا

 هنم رضلا غلب هنأو - هسفن لاح نع رايخالاب هللا ىلإ لسوتف

 هل هللا باجتساف ةماعلا ةعساولا هبر ةمحربو - غلبم لك

 :هل لاقو

 ءهلجرب ضكرف برو درب لَسْنُم ادع فب ضل»
 «برشو اهنم لستغاف «ةدراب ءام نيع هتضكر نم تجرخف
 .ىذألا نم هب ام هللا بهذأف

 مُهَلْثيَو# هلامو هلهأ هيلع انددر : يأ 4ماهأ ُهكيَتاَو#

 اًئيش لاملاو لهألا نم - ةيفاعلا عم - هللا هحنم نأب # ٌرْهعَم

 . اًريثك

 اًباوث هللا هياثأف «يضرو ربص ثيح ىب كاَنِدنِع ني َدَمْحَي

 هانلعج :يأ 4َنِدِبَمْل ئَرْكِدَرإل «ةرخآلا باوث لبق اًلجاع

 نم هباصأ ام اوأر اذإف «ربعلاب نوعفتني نيذلا «نيدباعلل ةربع
 هودجو «ببسلا اورظنو. «هلاوز دعب هللا هباثأ ام مث ءءالبلا

 م اص ُهَمْدَجَو نإ :هلوق يف هب هيلع هللا ىنثأ اذهلو ءربصلا

 يلا مه ادع يدو ةرسأ» هولعجف باوا هَ دلا

 ص لش ٌلْفكْل ادو نسسرْدِإَو َليِعَسْسِإَولل (85685)

 : يأ تملا ىت تق مَنِ 0 نو مهاد ه َنيِريَّصلَ

 ءركذلا نسحأب نيلسرملا انءايبنأو «نيفطصملا اندابع ركذاو

 اذو « سيردإو ا «ميهاربإ نب ليعامسإ : ءانثلا غلبأ مهيلع ٍنْنأو

 ءالؤه نم 4ٌلُكحل ليئارسإ ينب ءايبنأ نم نين ءلفكلا
 سفنلا سبح وه ربصلاو ديد نيه نيروكذملا
 ربصلا عاونأ لمشي اذهو «هيلإ اهعبطب ليمت امم 00

 للا ةيصعم نع رار شا ةعاط ىلع ربصلا :ةث

 ربصلا مسا دبعلا قحتسي الف ا

 . اهقح ةثالثلا هذه يفوي ىتح «ماتلا

 هللا مهفصو دق «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا ءالؤهف

 «يغبني امك اهب اوماقو ءاهقح اهوفو مهنأ لدف «ربصلاب

 ةفرعمب بولقلا حالص لمشي وهو «حالصلاب اًضيأ مهفصوو
 نوكي نأب ناسللا حالصو «تقو لك هيلإ ةبانالاو «هتبحمو هللا

 هللا ةعاطب اهلاغتشاب حراوجلا حالصو «هللا ركذ نم اًبطر
 هللا مهلخدأ مهحالصو مهربصبف .يصاعملا نع اهُمكو

 باوثلا مهباثأو «نيلسرملا نم مهناوخإ عم مهلعجو «هتمحرب
 هون ىلاعت هللا نأ الإ مهباوث نم نكي مل ولو «لجآلاو لجاعلا

 «نيرخآلا يف قدص ناسل مهل لعجو «نيملاعلا يف مهركذب

 . اًلضفو اًقرش كلذب ىفكل

 هي َرِوقَت نأ نأ نظف امم بهذ ذإ نول ادو ( 8840

 نم تڪ نإ تحبس تنأ a يأ كلا يف ٰیداکف
 مكس رم ر ری وي لس وسم كب ۶ ص

 ىش كلتكو وَلا نب هو مل اًنبِحَتْسَف © ةييلبظلا

 ١- :تايآلا ءءايبنألا ةروس ريسفت ۸۸-۸١ 11۷

  HRD ۳4ياو 2
 8 رو و r م ص

 2 29 هلا ا
 مه ع

OEE 

  EA 6 7و ياو رض نیوپاما

A e3و8 دوس 2  

 0E 9 ریمل رز وا رنو نوم ةمحرمهعممهلثمو

 نيران لڪلقکلا اڌ ادو سردإو َليِعِيَمْسِإَو
 دس مهام مج و

 تيحليسصلا و ممت اتمر ف مهنتلخدأو 9 م ےس ےس

 اساس

 هَل َنفابِضنحم بحد ذولا ادو 4

 نكس آل هک لنآ تک ظلآ ف ید اک
2 

0 علا 0 تيدي اند ٿنڪ
 و 0 

 رر
 تیر ار 10000 ذا
 کک ا هج 0

 ا عو ا

 2 ا ردي ےہ ےس ل حاسس

 ا

 «سنوي وهو نونلا اذ انلوسرو اندبع ركذاو : يأ «كيموُمْلا
 ءانثلاو «ليمجلا ركذلاب «توحلا يهو «نونلا بحاص : يأ

 ملف «مهاعدف «هموق ىلإ هلسرأ ىلاعت هللا نإف .نسحلا

 . مهل هامس دمأب باذعلا لوزنب مهدعوف ءاونمؤي

 ىلإ اوُجعف ءاّنايع هوأرو [باذعلا مهءاجف]

 :ىلاعت لاق امك باذعلا مهنع هللا عفرف 00 20
 سس رو سرس كا وے لا د و اا ا ري يا تر |

 أونماع امل شوب موق الإ اهثلميإ آهعقَنَه تتماء ةيرق تناك الولف
 نج لإ متعمدا حلا يف يرحل َباَدَع َمُهْنَع

 لإ موکت اس © توب زا یت ةئأم کب ةكلسنآو» :لاقو
 ربكأ نم سنوي ةوعدب اونمآ نيذلا ةميظعلا ةمألا هذهو #ٍنيِع

 نع قبأو ءاًبضاغم بهذ مالسلاو ةالصلا هيلع هنكلو .هلئاضف

 الو «هباتك يف انل هللا اهركذي مل يتلا بونذلا نم بنذل هبر

 رهو . . .. كلف لإ نبأ دإ# :هلوقل] اهنييعت ىلإ انل ةجاح

 هتلجع | رهاظلاو «'[هيلع مالي ام ٌلعاف :يأ ل

 هللا هرمأي نأ لبق مهرهظأ نيب نم هجورخو هموقل هتبضاغمو

 هنأ :لصألا يف(١) .ب.شماه نم ةدايز(١)



 رشع عباسلا ءزجلا

 نطب يف هيلع قيضي :يأ «هيلع ردقي ال هللا نأ نظو «كلذب

 ضورع نم عنام الو «ىلاعت هللا توفيس هنأ نظ وأ «توحلا

 رمتسي الو «رقتسي ال هجو ىلع قلخلا نم لّمُكلل نظلا اذه
 مهنم نوقلي ْنَم ءاوعرتقاف «سانأ عم ةنيفسلا يف بكرف «هيلع
 ةعرقلا تباصأف «مهلك اوقب نإ قرغلا اوفاخ امل ؟رحبلا يف

 ىدانف ءراحبلا تاملظ ىلإ هب بهذو «توحلا همقتلاف «سنوي

 ني تنكح نإ کتش تأ لإ لإ ل : تاملظلا كلت يف

 صقن لك نع ههزنو «ةيهولألا لامكب ىلاعت هلل رقأف كيلا
 :ىلاعت هللا لاق «هتیانجو هسفن ملظب فرتعاو «ةفآو بيعو

 08 وتعب رؤي لإ ءهنطب ىف تل ٥ نيِحَبَسملا یم ناک مَن لولم
 سش : اته لاق اذهلو

 . اهيف عقو يتلا ةدشلا

 نمؤم لكل ةراشبو دعو اذهو *َننْؤْمْل ىش ككيَدَكَول

 هنع فشكيو ءاهنم هيجنيس ىلاعت هللا نأ ءمغو ةدش يف عقو

 EAS زب لب اك اب خيو

 ادر ِفْرَذَس ال َبَر مير فات ذإ ًاًيركرَو» (۹۰۰۸۹)

 سم سد و ر 41 00
 يأ 4َس نم هيو مل

 ا 4 ع ل ر كك زن

 رمل اجت 0 رولا 8 تنأو

 تلا ىف ترش ا ْمُهَّنِإ رر مل اَحَلَصأَو
 ركذاو :يأ 4 تِعْسَخ د ا ًاواكرو E افر وع

 هلئاضفو هبقانمل اًرشان «هرکذب اًمونم ءايركز انلوسرو اندبع
 «قلخلل هحصنل ةنمضتملا ةميظعلا ةبقنملا هذه اهتلمج نم يتلا

 : يأ ادر ٍقَرَدَس ال نر مر دات هنأو هايإ هللا ةمحرو

 نكح ملو انيك شالا َلَسْفآَو قب ملا م لإ بر لل
 ِتناَكَِو ىو نم َكيَوَمْلا تف ْنِإَو ه م

 لاَ نم ُتِريَو ثري 0 بلر كند نم ىل بق ارقا ی ارم

 . 4اًيضَر ٌبَر هلا بوعي
 هنأ ادر ٍفْرَدَس ال ّبَر# : هلوق نأ انملع تايآلا هذه نم

 ةوعدلا يف هماقم هدعب دحأ موقي ال نأ فاخ «هلجأ براقت امل

 الو ءاّدرف هتقو يف نوكي نأو «هللا دابعل حصنلاو هللا ىلإ

 . هب ماق ام ىلع «هنيعيو هعفشي نم فلخي

 ينفلخ نم ريخو «نيقابلا ريخ : يأ 4 تيرا ريح تول
 هب نئكمطي ام ديرأ ينكلو « ينم كدايعب محرأ تنأو «ريخب

 .هباوث ينيزاوم يف يرجيو «يسفن هل نكستو «يبلق
 مل يذلا ميركلا يبنلا م مل اَنِبمَوَو مل اًنِبجَتَس اا

 + ايمدي لبق نما لا لعجي

 حلصي ال ءاّرقاع تناك امدعب 4بفز ُمَل ادص

 ءايركز هيبن لجأل «لمحلل اهمحر هللا حلصأف ةدالولل اهمحر

 ىلع كرابم هنأ «حلاصلا نيرقلاو سيلجلا دئاوف نم اذهو

 ١- :تايآلا ءءایبنألا ةروس ريسفت ۸٩-۹٤ 31۸

 .نيدلاولا نيب اًگرتشم ىبحي راصف «هنيرق
 ءهدارفنا ىلع الك ءنيلسرملاو ءايبنألا ءالؤه ركذ املو

 : لاقف اًمومع مهيلع ىنثأ

 اهيلإ نوردابي : يأ تَرَ ف توغر اوك ْمُهَنِإ

 قئاللا هجولا ىلع اهنولمكيو ءةلضافلا اهتاقوأ يف اهنولعفيو

 اوزهتنا الإ ءاهيلع نوردقي ةليضف نوكرتي الو ءيغبني يذلا
 . اهيف ةصرفلا

 بوغرملا رومألا اننولأسي : يأ مرو اَمر اكتمل
 رومألا نم انب نوذوعتيو «ةرخآلاو ايندلا حلاصم نم ءاهيف

 ال نوبهار نوبغار مهو «نيرادلا راضم نم ءاهنم بوهرملا

 .نولدم الو نوهال «نولفاغ

 نيلم نيعضاخ :يآ 4توزخ اك اناكَيل
 . مهبرب مهتفرعم لامكل اذهو «نيعرضتم

 ني ا اكنقتف ا كسل نر 01-9
 کا وله 9 0 A ٌةَياَء اار اَهلئلعَحَو اوور

 مه مم 2 و 0 نوُدَبَْعَأَ مڪر و ةد أ
 وډ 2 م جرس ي

 نرم وهو تحلل سي م لمعي نمف 0 توهج اّن ت
EE 

 اف ی ی 4 راكم مل الو دعس نارك ق

 :لاقف ءاهفرشل اًرهاش ءاهردقل اًنيبم اهيلع اًينثم «مالسلا

 لب «هنابرقو مارحلا نم هتظفح : يأ «اهَسَ صحا ياو
 اهتقو قارغتساو «ةدابعلاب اهلاغتشال جوزتت ملف «لالحلا نمو

 . اهبرل ةمدخلاب

 قلخلا مات يوس رشب ةروص يف ليربج اهءاج نيحو
 اهازاجف بَ تنك نإ كني نرل ُدوعَأ فِ تاقا نسحلاو
 اهيف خفن لب «ءبأ ريغ نم اّدلو اهقزرو ءاهلمع سنج نم هللا
 . هللا نذإب تلمحف «مالسلا هيلع ليربج

 هب تلمح ثيح 4َنِيَلَْلِل هياء اتو العسل
 اهأّربو ءدهملا يف ملكت ثيحو «دحأ سيسم نود نم هتعضوو

 ءةلاحلا كلت يف هسفن نع ربخأو «نومهتملا اهب نظ امم

 «مولعم وه ام تازجعملاو قراوخلا نم هيدي ىلع هللا ىرجأو

 ربتعيو «ليج دعب اليج اهب ثدحتي «نيملاعلل ةيآ اهنباو تناكف
 1 . نوربتعملا اهب

 :سانلل اًبطاخم لاق مالسلا مهيلع ءايبنألا ركذ املو

 لسرلا ءالؤه : يأ # ةدِحَلو تأ تك وه هلو

 مهيدهبو «نومتأت مهب ب نيذلا مكتمئأو مكتمأ مه «نوروكذملا

 اًضيأ برلاو ءدحاو طارصو «دحاو نيد ىلع مهلك «نودتقت

 .دحاو

 مكتيبرو «مكتقلخ يذلا مير َنَأوإل :لاق اذهلو



 يبنلاو ءاّدحاو برلا ناك اذإف ءايندلاو نيدلا يف «يتمعنب

 7 كيرش ال هدحو هللا ةدابع وهو ءاّدحاو نيدلاو ءاّدحاو

 مايقلا مكيلع بجاولاو «مكتفيظو ناك ةدابعلا عاونأ عيمجب

 قبس ام ىلع ةدابعلا بترف «ِنوُدبْعَ# :لاق اذهلو 59
 . هببس ىلع ببسملا بيترت «ءافلاب

 هيف قرفتلا مدعو ءرمألا اذه ىلع عامتجالا قئاللا ناكو

 اذهلو «عطقتلاو قارتفالا الإ ايبأ ءءادتعالاو يغبلا نكلو

 بازحألا قرفت :يأ ب مشر ارغطقو# :لاق

 قحلا نأ يعدي لگ ا وتتشتو ءاَقَرِف ءايبنألا عابتأل نوبستنملا

 مدل اپ بزح لکو ءرخآلا قيرفلا عم لطابلاو «هعم

 وحرف

 ميوقلا نيدلل اًكلاس ناك نم «مهنم بيصملا نأ ملع دقو

 فشكنا اذإ اذه رهظيسو «ءايبنألاب اًمتؤم « ميقتسملا طارضلاو

 ءءاضقلا لصفل سانلا هللا رشحو «ءافخلا حربو .ءاطغلا

 نم ڪو : : لاق اذهلو «بذاكلا نم قداصلا نيبتي ذئنيحف

 متأ مهيزاجنف : يأ ( توعجك اتي مهريغو ةقرفتملا قرفلا
 . ءازجلا

 نمف# :لاقف ءاًموهفمو اًقوطنم ءمهيف هءازج لصف مث

 «لسرلا اهتعرش يتلا لامعألا :يأ تحصل ىي ُلَمَعَي
 اوؤاج امو .هلسربو هللاب )موم وهوا بتكلا اهيلع تثحو

 لب «هلطبن الو هيعس عيضن ال : : يأ ويس نارفڪ اال هب

 . ةريثك اًفاعضأ هل هفعاضن

 ءظوفحملا حوللا يف هل نوتبثم : يأ نوڪ مك انو

 نم لمعي مل نمو :يأ .ةظفحلا عم يتلا فحصلا يفو

 رساخ «مورحم هنإف «نمؤمب سيل وهو اهلمع وأ .تاحلاصلا

 . هايندو هنيد يف

 : يأ ترنج ك أ اها ةر لع مس (95)
 ايندلا ىلإ عوجرلا ةبذعملا ةكلهملا ىرقلا ىلع عنتمي
 كلهأ نمل عوجرلا ىلإ ليبس الف «هيف اوطرف ام اوكردتسيل
 بجوي ام ىلع اورمتسي نأ نوبطاخملا رذحيلف .بذعو

 ناكمالا تقو اوعلقيلو ءهعفر نكمي الف .مهب عقيف كالهالا

 .كاردالاو

 ني 2 حُلم ي تحف اإ حّوَح# 9

 مخ ےھ ادق قحا دولا برقا ٥ تولي بدح لڪ

 اكس تا اد نم رفع ىف اڪ َدَق اسير ا مآ

KLرفكلا ىلع اوميقي نأ «سانلل هللا نم ريذحت  

 امهو «جوجأمو جوجأي حاتفنا برق دق هنأو «يصاعملاو
 امل «نينرقلا وذ مهيلع دس دقو «مدآ ينب نم ناتميظع ناتليبق
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ETE 
 سانلا ىلإ نوجرخيف «مهنع دسلا حتفني نامزلا رخآ يفو

 ناكم لك نم «هلا هركذ يذلا ءفصولاو ةلاحلا هذه يف

 ةلالد اذه يفو .نوعرسي :يأ نولسني «بدحلا وهو «عفترم

 «مهتاوذب امإ ءضرألا يف مهعارسإو «ةرهابلا مهترثك ىلع

 ءديعبلا مهل برقت يتلا بابسألا نم مهل هللا قلخ امب امإو

 مهيلع نولعيو «سانلا نورهقي مهنأو «بعصلا مهيلع لهستو
 مقل الع ١ تاني ال ناو ادذلا يف

 هللا دعو يذلا ةمايقلا موي : :ئأ 4ٌّىَحْلا د دعوا برقا

 رافكلا راصبأ ىرت مويلا كلذ يفف ‹قدصو قح هدعوو «هنايتإب

 لقالقلاو «ةجعزملا لاوهألاو عازفألا ةدش نم «ةصخاش

 مهنأو مهبونذو مهتايانج نم نوفرعي اوناك امو «ةعظفملا

 تاف ام ىلع ةرسحلاو مدنلاو ءروبثلاو ليولاب نوعدي

 :نولوقيو

 لزن ملف «ميظعلا مويلا اده ني َْكْفَع ىف اًت ده ل

 «نيقيلا اناتأ ىتح «نيعتمتم ايندلا وهل يفو «نيقرغتسم اهيف
 «ةرسحلاو مدنلا نم دحأ تومي ناك ولف «ةمايقلا اندروو



 هللا لدعو «مهملظب اوفرتعا کری اًت ليل اوتامل
 .نودبعي اوناك امو مه ءزرانلا ىلإ مهب رمؤي ذئنيحف «مهيف

 :لاق اذهلو

 بصح هلأ نود نم نودي امو مُكحيِإ» )۰۳-۵

 ل م دَهِلاَ الوت تاك ول ه تودرو امك رسا هج

 0 یری ال ایف و ديور اهيف مھل ٥ نوح اين لڪ
 ال 5 َنوُدَعَم بع ییز 0 اَ مُهَل َتَقَبَس كد ا

 ل o ودی AS فا تاه ام يف مهو ع و ءور طر ر

 ىلا ثوب اذنه ڪالا 0 تكلا لآ يي
 هريغ ةهلآ هللا عم نودباعلا اهيأ مكنإ : يأ 4 تودع ردنك

 اهك رثا اهبطحو اهدوقو :يأ ةَرّئج بس
eاار  

 «لقعت ال دامج يهو «راتلا مانصألا لوخد يف ةمكحلاو

 دادزيلو «ةهلآ اهذختا نم بذك نايب «بنذ اهيلع سيلو
 : لاق اذهلف «مهباذع

 لا هلوقك اذهو *اهمودرو ام ةهلاء والوته تاک رل

 ا اک تکل َرَلَعِلَو هيف توفلتخ یا ا مهل نیب

 ال «نودلاخ اهيف نيدوبعملاو نيدباعلا نم لكو نيز
 . اهنع نولقتني الو ءاهنم نوجر خي

 ( تست ال ايف ممول باذعلا ةدش نم 4 اه مل3
 ءاهتوص ريغ تاوصألا نم نوعمسي ال وأ «يمع مكب مص

 . اهظيغتو اهريفز دادتشاو اهنايلغ ةدشل

 دبع نم وأ «مانصألا وه امنإ «راتلا نيكرشملا ةهلآ لوخدو

 .هتدابعب ضار وهو
 نم دبع نمم «مهوحنو ةكئالملاو «ريزعو «حيسملا امأو

 نإ" : هلوق يف نولخديو ءاهيف نوبذعي ال مهنإف ءءايلوألا

 ةقياس مهل تقبس :يأ ىلا اني مهل تّقبس 1

 يف مهريسيت يفو « ظوفحملا حوللا يفو « هللا ملع يف ةداعسلا

 .ةحلاصلا لامعألاو ىرسيلل ايندلا

 ءاهنولخدي الف كود رانلا نع : يأ اع َكِيَلْو»
 ال ىتح «دعبلا ةياغ اهنع نودعبي لب ءاهنم اًبيرق نونوكي الو
 ايش اور الو اھ ارممس

 «لكآملا نم 4رذ ْمُهُسْسََأ تهس ام یف مهول
 نذأ الو «تأر نيع ال امم «رظانملاو حكانملاو «براشملاو

 دادزي كلذ مهل رمتسم «رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس

 . باقحألا ىلع هنسح

 عزف اذإ مهقلقي ال : يأ « تلا فلا مهن هر رح الو

 ظيغتت «رانلا برقت نيح «ةمايقلا موي كلذو «عزف ربكأ سانلا

 ١- :تايآلا ءءایبنألا ةروس ريسفت ۹۸-١١١ ۰

 ال ءالؤهو رمألا كلذل سانلا عزفيف نيصاعلاو نيرفاكلا ىلع

 امم مهنمأ دق هللا نأو ءهيلع نومدقي امب مهملعل «مهنزحي

 اوتأو «مهروبق نم اوثعب اذإ 4ُةَكِيِتَمْلا هلو نوفاخي

 اده :نيلئاق مهل نيتكهم «مهروشتل اًدفو .بئاجنلا ىلع

 هللا مكدعو ام مُكَيْهيَل 4« تودع رنک یا مكب

 مكحرف رثكيلو «ةماركلا نم مكمامأ امب «مكراشبتسا مظعيلو

 .هراكملاو فواخملا نم هللا مكنمآ امب «مكرورسو

 يكل للا يك ءامسلا ىوطت م رو )١١۰(

 E ای تتر دي ناك أ تات اك
 یدکی اهن صدا ىرأ ا دلا لعب نم أم روزل ىف انيك ْرَقَو

 - تاوامسلا يوطي ةمايقلا موي هنأ ىلاعت ربخي #دوحلسسلا
 :يأ لجسلل بتاكلا يوطي امك - اهعاستاو اهمظع ىلع

 اهسمش اهسمش روكيو ءاهموجن رثتنتف ءاهيف بوتكملا ةقرولا

 قل وأ آَنَأَدَب اک اهنكامأ نع لوزتو ءاهرمقو
 امكف ءمهقلخل انئادتبا لثم قلخلل انتداعإ :يأ مدي
 دعب مهديعن كلذك ءائيش اوتوكي ملو «مهقلخ انأدتبا

 . مهتوم
 نابع انعام دهسا ه وريف 6 8 اكعد

 :ءايق الا هن علمت ا نارا هارد

 ءروبزملا باتكلا وهو روزا ىف انيك دول

 لا دعب نِي اهوحنو ةاروتلاك «ةلزنملا بتكلا :دارملاو

 باتكلا يف انبتك ام دعب «ةلزنملا بتكلا يف هانبتك :يأ

 هقفاوت يذلا باتكلا مأو «ظوفحملا حوللا وه يذلا «قباسلا

 كأ :كلذ يف بوتكملاو هنع ةرخأتملا ريداقتلا عيمج

 نيذلا «َنُحِلَصأ ىداكع اهني ةنجلا ضرأ : يأ سرلا
 هللا مهثروي نيذلا مهف «تايهنملا اوبنتجاو «تارومأملاب اوماق

 ْمَدَعَو ادص ىّرلا ر دص دنصلا» :ةنجلا لهأ لوقك «تانجلا ورور

 ا فح جلا تبي أتت کلا اني

 نأو «ضرألا يف فالختسالا :دارملا نأ لمتحيو

 ا
 هلوقك اهيلع مهيلويو

 يف هيتس تحلل أولو كم اوما يأ هلآ دو : ىلاعت

 .ةيآلا مول ني يآ قلت اڪ سرا
Nا وبل  

 هدول ىف ا يلب یک انتي لق ٠ تیکت ا

 ههر الإ َكلَسلَس ر
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 هَل ه تودع ام ديوب مأ ٌبيرقأ تمي تأ نإ وس لع منا
 ر وک حار مرور > ے ورس حرص
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 رشع عباسلا ءزجلا

 زيزعلا هباتك ىلع ىلاعت هللا ينثي ومص ام ىلع ُناَعَتْسْل
 ال هنأو «ءىش لك نع ةماتلا هتيافك نيبيو ««نآرقلا»

 :يأ «تييبح رول امك ادل ف اإ :لاقف هنع ىنغتسي
 مهلصويف «هتمارك راد ىلإو «مهبر ىلإ لوصولا يف هب نوغلبتي
 نيدباعلل سيلو «بئاغرلا لضفأو «بلاطملا لجأ ىلإ
 ليفكلا هنأل «ةياغ هءارو قلخلا فرشأ مه نيذلا

 رابخاإلابو «هلاعفأو ءهتافصو «هئامسأب ءمهبر ةفرعمب

 دهاوشو «ناميالا قئاقحل ةوعدلابو «ةقداصلا بويغلاب
 ءاًعيمج تايهنملاو ءاهلك تارومأملل نيبملا «ناقيإلا

 اهكولس يغبني يتلا قرطلاو «لمعلاو سفنلا بويعب فرعملا
 نايبو «ناطيشلا قرط نم ريذحتلاو «هليلجو نيدلا قيقد يف
 نمو «هللا هانغأ الف نآرقلا هنغي مل نمف .ناسنالا ىلع هلخادم

 . هللا هافك الف هيفكي ال

 آموأ# :لاقف «نآرقلاب ءاج يذلا هلوسر ىلع ىنثأ مث

 هدابعل ةادهملا هتمحر وهف «4َتمَكَعْلِ ةر الإ كتلسرأ

 .اهب اوماقو ءاهوركشو ءةمحرلا هذه اولبق هب نونمؤملاف
 هللا ةمحر اوبأو ءاّرفك هللا ةمعن اولدبو «'””[اهورفك] مهريغو

 . هتمعنو

 د 59 71 ot رس 2 202 : ع

 هلل مكهلا امتأ لإ قوي امت :دمحم اي 4ف
\ 20 

 لهف# :لاق اذهلو ءوه الإ ةدابعلا قحتسي ال يذلا 4يو
 «هتيهولأل نوملستسم هتيدوبعل نوداقنم : يأ # تروُملْمُم مشن

 يتلا ةمعتلا هذهب مهيلع َّنم ام ىلع مهبر اودمحيلف اولعف نإف
 .ننملا تقاف

 لولح مهرذحف «مهبر ةيدوبعل دايقنالا نع أوو نإ
 .ةبوقعلا لوزنو «تاللثملا

 رس ع ةبوقعلاب مكتملعأ :يأ ڪن لق
 مكب لزن اذإ - :اولوقت الف «وتسم كلذب مكملعو يملع : يأ

 ىوتسا «نآلا لب . 4رذ الو ٍريِثَم ني انج ام - باذعلا

 لآمب مكتملعأو «مكترذحو مكترذنأ امل «مكملعو يملع

 .اًنيش مكنع متكأ ملو «رفكلا
 نم :يأ * ام ُديِعَب مأ بقا تردأ نول

 رمألا نم يل سيل «هديب وهو هللا دنع هملع نأل «باذعلا
3 
 2 یس

 ورک 2 ع
 تودعؤو
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 لعل :يأ 4ني ل ٌمكَمَو كَل ُدَنَتِف ُمّلَعَت فيد نول
 يف اوعتمتت نأو «مكل رش هومتلجعتسا يذلا باذعلا ريخأت

 . مكتبوقعل مظعأ نوكي مث «نيح ىلإ ايندلا

 «نيرفاكلا موقلا نيبو اننيب :يأ ىلاي كن َنَر َلَكط
 لبق ايندلا يف مهنيب مكحو «ءاعدلا اذه هللا باجتساف

 ١- :تايآلا ءءايبنألا ةروس ريسفت ٠١١-١١١ 11

 ERE  ۳۳١ا 2
 م درس رر رص رسا ع رج وک ى صح هج د ورس

 مهسفنأ تهتشا ام قمهواهسيح توعمسإال
 و وم زورو ووو ےک ےک ب و

 ره قلو رر ڪالا عرفلا مهنزخحيال نودلخ
 و7 وجو وص وے س دج مے راحو
 ودعوت رتنكص ذلأ کم وياذده ةكحيتملا
 رص رر وزو و ني 5 رع رص مس 7 ہر ر ےک

 يت ڪل لجلي طك ءامسسلاىوطت موي
 تیلیک اک ازات اد عو دیمن یا وا اتادب س ر رک ا ج ر ہہر رر
 ہک ےس ٤ حک ر و رم ےک و کس س ےک

 ضرال - 1 لاب نوروبزلا فات ڪلو
 A ب .ء ص زل رس شارع هم

 یون ة رال رک تلسرآ امو ا( تبدين روق
 هع 5 د ےس س
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 هيج
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 رو
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 روو < جو

 دع
 © ورا وو - 8 5 واع حا رع“ مصرع رس ر

 تودع ديوب مآ بیرقأ ى ردن إو اوس لع
 وز >< 3 550 حاس حرص ر حارس وک د لقي

 E هلا ںولوقلاےریرھجل ملل

 ی کے کر رور ا ا

 لَ نیل عمو رک ةنتفرهلعل یردأ نو
 NIA 2 rg سس a رس تح ب لص رحم ع ر

 ©9 نوف صتام عناعت شملان ملا ابرو یاب کا یر

 د ی قلش ر چ
 «ردب» ةعقو نم نيرفاكلا هب هللا بقاع امب «ةرخآلا

 .اهريغو
 انبر لأسن :يأ كويت ام لع ُناَمَتْسْلا نمل ارو

 رهظنس ؛مكلوق نم .نوفصت ام ىلع هب نیعتسنو «نمحرلا

 ءانسفنأب بجعن ال اذه يف نحنف «مكنيد لحمضيسو .مكيلع

 يذلا «نمحرلاب نيعتست امنإو ءانتوقو انلوح ىلع لكتن الو

 نم هب هانعتسا ام متي نأ هوجرنو «هذيب قولخم لك ةيصان

 .دمحلا هللو «لعف دقو «هتمحر

 .تيثأ ام باوصلا لعلو (اهرفك) لصألا يف )١1(



eٍةماسلا ةر كرإ مكي ١ افا سبل اهمال  
 كَم اع وكرم لكس عذب اهتمت مب يع ءى

 مش امو ئرركس سالا یرتو اهل ٍلْمَح تاق ا ئ
 ةفاك سانلا هللا بطاخي «ُديِدَم نأ باَذَع يكلم یر

 قيقحف ءةئطابلاو ةرهاظلا معنلاب مهابر يذلا مهبر اوقتي نأب

 اولثتميو «نايصعلاو قوسفلاو كرشلا كرتب «هوقتي نأ مهب

 . اوعاطتسا امهم هرماوأ

 وهو .اهكرت نم مهرذحيو .ىوقتلا ىلع مهنيعي ام ركذ مث

 ءس ةعاسلا ةر تإ :لاقف «ةمايقلا لاوهأب رابخإلا
 تعقو اذإ اهنأب كلذ .ههنك غلبي الو «هردق ردقي ال يلع

 ءاهلازلز تلزلزو «تجتراو ضرألا تفجر «ةعاسلا

 تناك مث ءالیھم اًبيثك تناكو ءتكدناو لابجلا تعدصتو

 . جاوزأ ةثالث سانلا مسقنا مث ءاًثبنم ءابه

 رثتنتو «رمقلاو سمشلا روكتو «ءامسلا رطفنت كانهف
 «بولقلا هل عدصنت ام لبالبلاو لقالقلا نم نوكيو «موجنلا

 مصلا هل بوذتو «نادلولا هنم بيشتو «ةدتفألا هنم لجتو

 : لاق اذهلو «بالصلا

 اهنأ عم 4َتعَسَأ آَنَع ةكضْم لڪ لحد اهو مل
 «لاحلا فيا 0 ءاهدلول اهتبحم ةدش ىلع ةلوبجم

 نم ال لمح تاك لک ےک اهب الإ شيعي ذل يلا
 و

 - مهبسحت :يأ (یرکشسب مش امو ئركشس سالا ٍىّرو#
 كلو # ىراكس اوسيلو «رمخلا نم ىراكس - مهل يئارلا اهيأ
 «مهبولق غرفو «مهلوقع بهذأ كلذلف : 4ٌديِدَس وَّنَأ َباَدَع
 تصخشو «رجانحلا بولقلا تغلبو «عزفلا نم اهألمو
 دولوم الو «هدلو نع دلاو يزجي ال مويلا كلذ يفو ءراصبألا

 ْنِم هلأ ٌرفْيأ# ذئمويو . اًئيش هدلاو نع زاج وه
 ص

 أع يتوب مهتم يرنأ لکل O هينبو ءويبحصو ©

 هيأ أو ٥ هِحَأ

 . 4دین

 م ذَا لب لوق هيَ س ملال ضعي كانهو

 ذئنيح دوستو البلح اال ْذَْيَأ رک ی قَلبي © ايم لوسا
 ليقاثم اهب نزوي يتلا نيزاوملا بصنتو . هوجو ضيبتو هوجو

 اهيف امو ءلامعألا فئاحص رشنتو ءرشلاو ريخلا نم ءرذلا

 ا

 ١-٤ :تايآلا «جحلا ةروس ريسفت -
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 و و سہ ا

IEEEا  

 دا دع یرک یم 7 00
EOوع هد  
 لڪ س لري هلا نل شالو

 ےک

 1 ا هو نم هنا هڪ بک ل ا

 فرس امانه ر ري لااا لابو
 2 ی عمة ص س ور

 انف ثعبلا نمر

 ر ر < سابا جاو يع ضد 5

 0 مكنت ريل لة قلع ريغو ةقلخت ةخضم نورث قلع ْنِم

 گیر مشر مآ لَنْ
20 ie س 

 ريو ڪنو ڪا الدش الفط

 نيم يدل يڪلرشلا لڌا رد نٿ ڪن ويو
 اهمال اَذِإَفةَدِماَح سر ألا ی رواش ولع دعب

 < ساو kL وحرس سرس و ب ےک حرص کے
 جيهب جوز لڪ نمت تبنأو تبروت هه ءاملا

 ا ٌمُثَةَفْطْنَنمَمُت بان

 يلع لعب

 «ريبكو ريغص نم «تاينلاو لاوقألاو لامعألا عيمج نم

 «نيقتملل ةنجلا فلزتو ءمنهج نتم ىلع طارصلا بصنيو

 اي ا اوعي دي اكن ني مهتا نيواغلل ميحجلا تزربو

 # وبن كللاتُه اود َنَِرَفُم اقص انکم اہ اقل ا اذإو © فرو

 4 ردك ا أوُعدأَو ادي اًروبُت مولا وعدد ال : مهل لاقيو
 الو اف وخال :لاق ءاهنم مهجرخيل ءمهبر اودان اذإو

 باذعلا مهرضحو «ميحرلا برلا مهيلع بضغ دق «ِنوُمْلَكُت
 مل ءاهلك مهلامعأ اودجوو ءريخ لك نم اوسيأو «ميلألا

 . اًريمطق الو اًريقن اهنم اودقفي
 عاونأ يفو «نوربحي تانجلا تاضور يف نوقتملاو ءاذه

 .نودلاخ مهسفنأ تهتشا اميفو «نوهكفتي تاذللا

 هل دعي نأ ءهمامأ اذه لك نأ فرعي يذلا لقاعلاب قيقحف

 هللا ىوقت نوكت نأو «لمعلا كرتيف «لمألا هيهلي ال نأو هّهَنَّدُع

 . هلامعأ حور «هركذو هللا ةبحمو «هراثد هفوخو «هراعش

 لَ ميسو ولع ربعي هللا يف لي نم الآ نیو (4 05)
 ةروس تايآو جراعملا ةروس تايآ نيب لخادتو اطخ تايآلا هذه يف راص (1)

 . سبع ةروس تايآ تبثأف «سبع



 رشع عباسلا ءزجلا

 قيرط اوكلس «ةقرفو ةفئاط سانلا نمو : يأ « رعت باد

 قاقحإ نوديري ءقحلا لطابلاب نولداجي اولعجو «لالضلا

 ام «لهجلا ةياغ يف مهنأ لاحلاو ءقحلا لاطبإو «لطابلا

 لالضلا ةمئأ ديلقت «مهدنع ام ةياغو «ءيش ملعلا نم مهدنع

 ءمهل دناعم ءهلسر ىلعو هللا ىلع درمتم «ديرم ناطيش لك نم

 ىلإ نوعدي نيذلا ةمئألا نم راصو «هلوسرو هللا قاش دق

 .رانلا

 نَم مَن ديرملا ناطيشلا اذه ىلع ردق : يأ هع بيك #
 طارصلا هبنجيو ءقحلا نع ماضي ملا هعبتا : يأ هاو
 ءاّمح سيلبإ بئان اذهو . 4 ٍريعَنتلأ ٍِباَدَع کل ديد ميقتسملا

 . ٍريعّسلأ بأ نم اویل مرح وعدي امتإ # : هنع لاق هللا نإف

 «هسفنب هلالض نيب عمج دق هللا يف لداجي يذلا اذهف

 ناطيش لكل دلقمو «عبتم وهو «سانلا لالضإ ىلإ هيدصتو

 روهمج اذه يف لخديو «ضعب قوف اهضعب تاملظ «ءديرم

 a يل ا ل ا

(V-0(ع هة بلا نم ر يف رک نإ سالا يبا  
eaجر د ا ر و ر ل  

 مقلم ٍةغضَم ع و نو م مث بار نم

 لحل اا EES قط رر
 كت دق سی ماعا البت 21 فم نيل میس
 اجه وع دعب ا

 َتبنأو تره املا يع اتر آَدَف ٌةَدِماَع سرلا ىَرََو
 مو و ملا ي ماو نل وه وه هل ناب كلذ ه جيوب جد لڪ نم

 ہل و اي بر ال يو ا و 0 ٌوِبِرَم ووش لک لک

 207 يف رُک نإ شال اها : : ىلاعت لوقي «ر وقل يف ن
O41نأ عم «هعوقوب ملع مدعو «هابتشاو كش :يأ  

 «كلذ يف هلسر اوقدصتو «مكبر اوقدصت نأ مكيلع بجاولا

 ءامهنودهاشت نييلقع نيليلد مكاهف «بيرلا الإ متيبأ اذإ نكلو
 ليزيو «هيف متككش ام ىلع ةيعطق ةلالد لدي امهنم دحاو لك

 . بيرلا مكبولق نع
 يذلا نأو «ناسنإلا قلخ ءادتباب لالدتسالا :امهدحأ

 اوو : هيف لاقف «هديعيس هأدتبا قلخب كلذو بار نم ر ٌوَكَقلَح ان

 اذهو ءّنِنَم : يأ 4ٍةَمْط ني 8 .مالسلا هيلع مدآ رشبلا يبأ

 ةفطنلا كلت بلقنت : يأ 4 َةَقَلَع نم مث قيلختلا لوأ ءادتبا

 «ةغضم مدلا لقتني : يأ «ٍةَعْصُم نِم مثل رمحأ امد هللا نذإب

 ت ةرات ةغضملا كلتو .غضمي ام ردقب ءمحل ةعطق :يأ

 «ةرات 4ةَقَلَح راو يمدآلا قلخ اهنم روصم : يأ 4ٍَ

 . اهقيلخت لبق ماحرألا اهفذقت نأب

 وه :تايآلا .جحلا ةروس ريسفت ۲۲ 1

 ليمكت ىلع ىلاعت هتردق عم « مكتأشن لصأ مك نينا
 ميظعو «هتمكح لامك انل نيبيل نكلو «ةدحاو ةظحل يف هقلخ

 .هتمحر ةعسو «هترذق

 رقنو :يأ ىس لجأ لإ ءان ام ِواَميَأْلا يف ٌرِقْبَو»
 «ماحرألا هفذقت مل يذلا «لمحلا نم ماحرألا يف يقبن : يأ
 . لمحلا ةدم وهو «ىمسم لجأ ىلإ هءاقبإ ءاشن ام

 نوملعت ال 4اآلَقِيل مكتاهمأ نوطب نم 4نر مثل
 مكل انيرجأو «تاهمألا مكل انرخسو .ةردق مكل سيلو ءاّئيش

 اوغلبت ىتح ءروط دعب اًروط نولقتنت مث «قزرلا اهيدث يف
 . لقعلاو ةوقلا لامك وهو «مكدشأ

 کو ف الا نش غلبي نأ لبق نم 4 وي ن مكبر

 وهو «هلذرأو هسخأ :يأ ءرمعلا لذرأ ىلإ دريف هزواجتي نم

 امك ءلحمضيو لقعلا لوزي هب يذلا «فيرختلاو مرهلا نس

 . تفعضو «ةوقلا يقاب تلاز

 ملعي ال نأ لجأل : : يأ اس ولع دب دعب ْنِم ملعب اليكل#

 فعضل كلذو «كلذ لبق هملعي ناك امم اًئيش رمعملا اذه

 ةيلوفطلا فعض :نيفعضب ةفوفحم يمدآلا ةوقف .هلقع

 ىلا هلا :ىلاعت لاق امك ءهصقنو مرهلا فعضو ءاهصقنو
 رر دت نب لحج مش هيف فَ رب نی كج ر ین نی دل
 . 4 ديرَمْلا يملا ٌرهَو ةا ام ناخب بيَ اقص

 : هيف هللا لاقف ءاهتوم دعب ضرألا ءايحإ «ىناثلا ليلدلاو

 ءاهيف تابن ال ةربغم ةعشاخ : يأ #ةَدياَه |

 مده

 زال یر
 .رضخ الو

 تابنلاب تكرحت :يأ «َتّرَمْمَأ املا هيلع الرا اًدإَم#

 ءاهتابن ةدايزل كلذو اهعوشخ دعب تعفترا :يأ تيرو

 تابنلا فانصأ نم فنص : يأ چود لڪ نم َتَنَبْنَأَو

 ناذهف «نيلمأتملا رسيو «نيرظانلا جهبي :يأ 4جيهب#

 «ةسمخلا بلاطملا هذه ىلع نالدي ناعطاقلا ناليلدلا

 .هذه

 ايحأو ءمكل فصو ام نم يمدآلا أشنأ يذلا 4« كِلدِل

 «دوبعملا برلا : يأ نأ ره هلا نايل اهتوم دعب ضرألا

 هريغ ةدابعو «قحلا يه هتدابعو ءهل الإ ةدابعلا يغبنت ال يذلا

0 : 

 دعب ضرألا ايحأ امكو «قلخلا أدتبا امك قمل يم
 «هتردق عيدب نم مكدهشأ امك 4ٌرِيِرَق ءَ لک یک 2 اهتوم
 ینا ام «هتعنص ميظعو

 کوال اهداعبتسال هجو الف اف ببر ر اّل هاء َةَعاَتلأ لَو

 . اهئيسو اهنسح مكلامعأب مكيزاجيف ر وبلا يف نم عبي هَل



 كا ليني نت ليل 07 نحل
 ر 8 طر

 04 ورو عر
 ءدلقملل ةمدقتملا ةلداجمملا 6 بارع كيلا موي ةقيدنو

 هنأ ربخأق ءعدبلا ىلإ يعادلا «ديرملا ناطيشلل ةلداجملا هذهو

 لطابلاب مهعابتأو هللا لسر لداجي :يأ 4ّا يف لرجل

 .قحلا هب ضحديل

 هلادج يف عبتم ريغ :يأ «ىّدُه ال حيحص رع ربع
 بلك ارو دفن عوج الو .دشرم لقع ال .هيدهي نم اذه

 نإ «ةيلقن الو ةيلقع ةجح هل الف : يأ «نّيب حضاو : :يأ رم

 1 نحول يطيل نو ناطيشلا هيلإ اهيحوي ؛تاهبش الإ يه

 اذهو «هقنعو هبناج َيِواَل :يأ «ءدِفطَع نا اذه عمو
 هعم امب حرف دقف .قلخلل هراقتحاو ءقحلا نع هربك نع ةيانك

 نم مهعم امو «قحلا لهأ رقتحاو «عفانلا ريغ ملعلا نم

 «لالضلا ةاعد نم نوكيل :يأ ساتلا 4 ضل # «قحلا

 .لالضلاو رفكلا ةمثأ عيمج اذه تحت لخديو

 يلا يف ما :لاقف ةيورخألاو ةيويندلا مهتبوقع ركذ مث
 تايآ نم اذهو ءةرخآلا لبق ايندلا يف اذه حضتفي : يأ

 الإ «لالضلاو رفكلا ةاعد نم ابعاد دجت ال كنإف «ةبيجعلا هللا

 ام ءمذلاو «ضغبلاو «ةنعللاو «نيملاعلا نيب تقملا نم هلو

 .هلاح بسحب لکو «هب قيقح وه
 اهّرَح هقيذن :يأ *ِقِرَلل َباََع َةَممْلا موي فينو

 سيل هللا ناو هادي تمدق امہ كلذو ءغيلبلا اهريعسو ءديدشلا

 . ديِسنِإ مالي
 و رح لع ها دعي نم سانا 11(

 ٍِ 2 تور م اح رع ر ا م تام دج ر م

 ةرخآلاو ايدل ريح ءةهجو لع بلقنا ف ا و هپ نأمطأ

 ا ال ام ملنا نيود نم وعدي © يل ا رم

 نم برك ص نمل وعدي © ُديِعَبْلا لدضلا وه تلل كلت مب اک
 و

 وه نم ساتلا نمو :يأ 4ٌرِيِثَسْلا َسْنلَو لوملا سيل
 «هتشاشب هطلاخت ملو «هبلق ناميالا لخدي مل «ناميالا فيعض
 دنع تبثي ال هجو ىلع ةداع امإو ءاّقوخ امإ هيف لخد لب
 .نحملا

 ملو ءاّدغر هقزر رمتسا نإ : يأ ب نأمل بح مي نيل
 . هناميإب ال ءريخلا كلذب نأمطا ءءيش هراكملا نم هل لصحي

 فقرصني ام «نتفلا نم هل ضيقي الو فيفاعي هللا نأ امبر ءاذهف

 . هنيد نع هب

 بوبحم لاوز وأ «هورکم لوصح نم 4َ هناا نول
 تع

 . هنيد نع دترا : يأ 4 وهج لع بقنا

00 
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 كلذ 9 ن ر اباد ةي موب ةقيذنو فرخ اند هز س او < جڑ م
 نمو ل دیبا ديل ظلها كادي تمدقامب

 م2 مدع م6 وس و اع حام مے هرج و حس
 1 نإوع هنا مطار هباصأ نق فرح لع هللا دبعی نم
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 02 وا ر رس مرم صا و و حصر -_ مع

 وه كلذ ةرخأل او اين دلار سخ + .ههحجوللع بلقنا ةنلق

 1 00 GOY نيل ناسك

 دہ روج دلا اكل ٣ 1 رپ وے

Iنمل اوعي اوه كلذ.  

EEE 
Eهو  

 : + نال آاولمعو اوما نیلا لی لان

 تاك( درام لع ارنا اهنحت نم یر
 کھ E ا

 0 r و ر

 غیا ہک یھ ڈی له رظنیلف عقب مت امسا

 هل لصحي ال هنإف < ايندلا يق امأ ةأر انّدلأ رس

 نظي امع اًضوعو «هلامل اًسأر ةدرلا لعج يذلا هلمأ ام ةدرلاب

 .هل مسق ام الإ هل لصحي ملو «هیعس باخف هكاردإ

 تاوامسلا اهضرع يتلا ةنجلا مرح ءرهاظف ء«ةرخآلا امأو

 . رانلا قحتساو «ضرألاو

 ا حضاولا :يأ نيل نار ره كلذ

 اَل ام ہلا يود نی ههجو ىلع عجارلا اذه «اوُعَتي»
 نر خب ةوعمو عدم لك ةف ادو 4 كنس كل امو

  اًرض الو اًعفن هريغل الو هسفنل كلمي ال هنإف هللا

 دح ىلإ دعبلا يف غلب دق يذلا ديما لكلا ٌرْه كللذ#
 «ينغملا ينغلا ءراضلا عقانلا ةدابع نع ضرعأ ثيح «ةياهنلا

 رمألا نم هديب سيل ءهنود وأ هلثم قولخم ةدابع ىلع لبقأو
 :لاق اذهلو ةيركأ دوست دج وفك كا دع ب رج

 لقعلا يف هررض نإف 4ون نم برقا رص نمل وعدي

 اذه :يأ لولا شل مولعم .ةرخآلاو ايتدلاو ءندبلاو

 ءهتبحص ىلع مزالملا نيرقلا : يأ «ٌريِشعْلا سْنِلَو# دوبعملا

 عفدو «عفنلا لوصح ءريشعلاو ىلوملا نم دوصقملا نإق

 . در هم رج رب وخلا مس سرس ھم



 مولع موت هنإق او نع. يش الصحي مل اف ةزريقلا

 بج تلقا اويو اوما َنبِدلا لخشي هلأ لل (14)

 ىلاعت ركذ امل 4دب ام لعب هلأ َّنِإ رهنألآ اك ني
 نأ ركذ «عادو ءدلقم :نيمسق ىلع هنأو «لطابلاب ا

 ناميالا لخدي مل مسق :نيمسق ىلع اًضيأ ناميالاب يمستملا
 هعم ام قدص «ةقيقح نمؤملا :يناثلا مسقلاو .مدقت امك هبلق

 مهلخدي "هنأ ىلاعت ربخأف «ةحلاصلا لامعألاب ناميالا نم

 ءةنج ةنجلا تيمسو .راهنألا اهتحت نم يرجت تانج
 يتلا تباونلاو راجشألاو روصقلاو لزانملا ىلع اهلامتشال

 . اهترثك نم اهب رتتسيو ءاهيف ْنَم نج
 ا ا م لمني هلأ و

 هللا انلعج ءاهيلإ ةنجلا لهأ لاصيإ كلذ نمو «ضراعم الو

 7 . همركو هنمب مهنم
 ٌددَمَيَلف ةرخألاو ايدل يف هنأ ب نأ نأ نط تاک نم (19)

 « يغب ام ديك هذي لك رظف طفيل مث اسلا َلِإ یس
 هتيد نأو ءهلوسر رصني ال هللا نأ نظي ناك نم : يأ

 « ددنيا ءامسلا نم لزني هللا نم رصنلا نإف ءلحمضيس
 اهيلإ ىقريلو © ِهلََّسلا لإ لبح :يأ * بل تاظلا كلذ
 TP OJ a 4ّف م

 «لوسرلا هب ديكي ام :يأ «ُمُدَيَك يهي لك رظَيت»#
 نم هظيغي ام «هنيد لاطبإ ىلع صرحلاو «هتيراحم نم هلمعيو
 ىلع ردقي ال [هنأو] « يفنلا ىنعمب ماهفتسا اذهو ءهنيد روهظ

 . بابسألا نم هلمعي امب «هظيغ ءافش
 دمحم لوسرلل يداعملا اهيأ اي :ةميركلا ةيآلا هذه ىنعمو

 هديفيس هيعس نأ «هلهجب نظي يذلا هنيد ءافطإ يف يعاسلا ال

 ديك يف تيعسو «بابسألا نم تلعف امهم كنأ ملعا ءاّئيش

 سيلف «كدمك يفشي الو «كظيغ بهذي ال كلذ نإف «لوسرلا

 نم هب نكمتت ءِيأَرب كيلع ريشنس نكلو ا را
 ت یی ناک نإ لوسرلا نع رصنلا عطق نمو «كظيغ ءافش

 نم لبح ىلإ دمعا «هبابسأب هيلإ قتراو «هباب عم رمألا تئا
 لصت ىتح «هب دعصا مث ءءامسلا يف ُهُقَلَع مث «هريغ وأ فيل
 ءاهقلغأو ءاهَّدُسض ءرصنلا اهنم لي يتلا باوبآلا ىلإ

 يأرلا وه اذهف .كظيغ ىفشت لاحلا هذهبف ءاهعطقاو

 كنأ كلابي رطخي الف 8 هذه ىوس ام و .ةديكملاو

 . قلخلا نم كدعاس نم كدعاس ولو كظيغ اهب يفشت
 هللا رصنب ةراشبلاو دعولا نم اهيق «ةميركلا ةيآلا هذهو

 سييأت نمو «ىفخي ال ام نينمؤملا هدابعو «هلوسرلو «هنیدل
 هللاو «مههاوفأب هللا رون اوئفطي نأ نوديري نيذلا «نيرفاكلا
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 رخص ص
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 © درعا ھه شاب ولأ نم دوا آ

 . مهنكمأ امهم اوعسو :يأ «نورفاكلا هرك ولو هرون متم
 یب م ییا هَل نأ تکی تيل هكر كلدڪر ا (15)

 تایآ هاتلعج « ءانلصف ام نآرقلا اذه يف انلصف امل كلذكو : :يأ

 لئاسملاو بلاطملا عيمج ىلع تالاد تاحضاو تانيب

 ىدتها «هتياده هللا دارأ نمف ءهللا ديب ةيادهلا نكلو «ةعفانلا

 مل نمو «هرونب ءاضتساو ءًةودقو هل اًمامإ هلعجو «نآرقلا اذهب

 نآرقلا هعفتي ملو «نمآ ام ةيآ لك هتءاج ولف «هتياده هللا دري

 .هيلع ةجح نوكي لب ءاًئيش
 2 ا ر ر

 رنا َنيِدَّصاَو أوُداَه نيرو أونما نزلا نل )۱۷-۲٤(

 نإ قا مب هي لقب هلا تر ڪرن لَم یول
 رت ي تأ الأ ها ديش عع ىس لک ع للا

 ٌباودلاو رجشلاو لابو موجتلاو قلو سلاو ضرألا ىف نمو
 00 و سالا نت يصحو
 ىف اومصخ ناَمَصَح ناڌه © لتي ام لع هلا نإ سِرْكُت نم

 نع ىلاعت ربخي ديلا لبر لإ اوده :هلوق ىلإ 4

 )١( مهنأ :نيتخسنلا يف .

 ٠ 2 .لوصرلا نعرصتلا(عطقيل



 رشع عباسلا ءزجلا

 نينمؤملا نم «باتكلا اوتوأ نيذلا نم «ضرألا لهأ فئاوط

 نمو ءسوجملا نمو «نيئباصلاو ىراصنلاو دوهيلاو

 لصفيو «ةمايقلا مويل مهعيمج مهعمجيس هللا نأ نيكرشملا
 اهظفح يتلا اا مهيزاجيو «لدعلا همكحب مهنيب

 . 4دي ءىش ت لک لع تلا نل : لاق اذهلو ءاهدهشو ءاهبتكو
 اومصتخل نامصخ ناه : : هلوقب مهنيب لصفلا اذه لصف مث

 . قحملا هنأ يعدي لك مير ف

 ءدوهيلا نم ءرفاك لك لمشي 4 اوروكص ندم
 ورک

 ٌتعِطَف# .نيكرشملاو «نيئباصلاو «سوجملاو «ىراصنلاو

 لعشتو «نارطق نم بايث مهل لعجي :يأ رب نّي باين م
 قوق نم بصي مهبناوج عيمج نم باذعلا مهمعيل «رانلا اهيف
 نم مهنوطب يف ام هب رهصي ءاّدج راحلا ءاملا ميم ميسوم

 a ورح هدش نما اهمالاو محلا محلا

 ءدادشلا ظالغلا ةكئالملا ديب #ديدح نم ٌعِلَمَم ملول

 . مهعمقتو اهيف مهبرضت

 ري الف اف وديا يع نم اهن وجر نأ اودارآ و

 اوُقرُذ# : اًحيبوت مهل لاقيو «نورظني مه الو «باذعلا مهنع

 ا يراغلل قركجلا يأ #قيرحْلأ َباَدَع

 نم یر ِتَّنَج تحصل او عو أ اوثما سلا ُل لدي 7 نم

 ريغ ىلع قدصي ال فصولا اذه نأ مولعمو رنا ابحت
 .لارلا عوكل تس اوما دل يداعب

 «مهيديأ يف َنورّوَسُي : : يأ «ٍبَهَد نم َرواَسَأ نم ايف وح م

 .بهذلا رواسأ مهؤاسنو مهلاجر

 عاونأ ركذب مهميعن متف 4ُرَح اهيف يمال
 ركذو ءتانجلا ظفل ءاهيلع لمتشملا تاذيذللا تالوكأملا

 ءرمخلاو لسعلاو نبللاو ءاملا راهنأ «تاحراسلا راهنألا

 اوُدُم# مهنأ ببسب كلذو ءرخافلا يلحلاو «سابللا عاونأو

 «صالخالا ةملك هبيطأو هلضفأ يذلا لوما تس بيلا لإ

 ىلإ ناسحإ وأ ءهللا ركذ اهيف يتلا «ةبيطلا لاوقألا رئاس مث

 . هللا دابع

 .دومحملا طارصلا :يأ *«ٍديَِل رص لإ أدهو#

 ءدمحلاو ةمكحلا ىلع وتحم هلك عرشلا عيمج نأل «كلذو

 ال يذلا نيدلا وهو «هنع يهنملا حبقو «هب رومأملا نسحو

 لمعلاو .عفانلا ملعلا ىلع لمتشملا «طيرفت الو هيف طارفإ

 ام اًريثك هللا نأل .ديمحلا هللا طارص ىلإ اودهو :وأ .حلاصلا

 . هللا ىلإ هبحاص لصوي هنأل «هيلإ طارصلا فيضي

 دمحب ةيادهلا اولان مهنأ نيبيل ءانه ديلا ركذ يفو

 ىلا ہت دنع : ةنجلا يف نولوقي اذهلو «مهيلع هتنمو مهبر

 ٠٠ :ةيآلا «جحلا ةروس ريسفت -7 1۲١
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 دت 509 یب اار او مهروذن
 00 ت ر وور و م وو <

 ا م دک

 او:ةيردنع هل رح وهف هللا تمرح ظعر

 أوبن ریا طك تينا كا

 © روُزلأتلوَمأُو أوبْنَصَحأَو ا

 کام

 ر
 . 4ّ ا ده نأ ول یدل اک امو اھل اًنْسَدَه

 تاقولخملا دوجس ركذب 0

 ءرمقلاو «سمشلاو «ضرألاو تاوامسلا يف نم عيمج «هل

 لمشي يذلا «باودلاو ءرجشلاو «لابجلاو «موجنلاو
 .نونمؤملا مهو «سانلا نم ريثكو ءاهلك تاناويحلا

 مدعو هرفكل «بتكو بجو : يأ ب اَدَعْلا يلع ىح رکو ل
 . هناهأ هللا نأل ءناميإللل هللا هقفوي ملف هنامیإ

 الو ءدارأ امل دار الو «مرْكُم نم م اَمَه ُهَّنَأ نیم نمَو#

 ءاهبرل ةدجاس اهلك تاقولخملا تناك اذإف «هتئيشمل ضراعم

 هنأ ىلع لد ءهناطلسل ةيناع «هتزعل ةنيكتسم «هتمظعل ةعضاخ

 هنع لدع نم نأو «دومحملا كلملاو «دوبعملا برلا هدحو

 .اًنيبم اًنارسخ رسخو ءاّديعب الالض لض دقف «هاوس ةدابع ىلإ

 ديمو هلل يلييس نع تودي أورقك يلا نل (15)
 هيف در سو والو هيف فكدَحْل ُهَوَم ساكلإ ُهَئَلَعَج ىّرْلا مارا

 ام ةعانش نع ىلاعت ربخي «ٍرِيلَأ باد نم ُهَفْدُث رلظب ماكا

 هللاب رفكلا نيب ب اوعمج مهنأو «مهبرب نورفاكلا نوكرشملا هيلع

 «ناميالا نم سانلا عنمو «هللا ليبس نع دصلا نيبو «هلوسرو



 رشع عباسلا ءزحلا

 الو مهل اكلم سيل يذلا مارحلا دجسملا نع اًضيأ دصلاو

 لب .هيلإ ءىراطلاو «هيف ميقملا ءءاوس هيف سانلا لب «مهئابال
 اذه نأ لاحلاو «هباحصأو اًدمحم قلخلا لضفأ هنع اودص

 هيف دري نم نأ «هتمظعو همارتحاو هتمرح نم «مارحلا دجسملا

 . ميلأ باذع نم هقذن «ملظب داحلإب

 «باذعلل بجوم مرحلا يف داحلالاو ملظلا ةدارإ درجمف

 فيكف ءملظلا لمعب الإ هيلع دبعلا بقاعي ال هريغ ناك نإو

 نع دصلاو «كرشلاو رفكلا نم ءملظلا مظعأ هيف ىتأ نمب

 !؟مهب هللا لعفي نأ '''مكنظ امف «ةرايزب هديري نم عنمو هليبس

 ةدشو «مرحلا مارتحا بوجو ةميركلا ةيآلا هذه يفو

 . اهلعفو «هيف ىصاعملا ةدارإ نم ريذحتلاو «هميظعت

 ١- ۹نأ يلا تاكت ےیل اکہ ذلو» ٤
 بشل راو عَ يبا طلل نب قب ره َوَطَو انیس ىف ا

 2 اي ل لو الاكي دواب لأب نيللى نزاو ہ

 جن ولآ مش نأ ورڪ مه فسم ادهش © قييع يَ يک نس
 بم اثق تقلا ةت اف مها ات لک توت ٤ اَب

 أوُفوُيْلَو ْمُهَنَن ْاُسَقَل َّرُث ه َريِقَمْلا سل أو
 2 مر

 تيبلا ا ىلاعت ركذي يب َيَمْلأ ٍبْيَسلاي ْاهَرَطَيْلَو مشدود

 ذو :لاقف «نمحرلا ليلخ وهو هيناب ةمظعو هتلالجو مارحلا
 ىايإ هانلزنأو هل هانأيه : يأ 4ِتْيَبلا تاكم یهر اكو
 ىلع هانبف «هناينبب هللا هرمأو ءهناكس نم هتيرذ نم اًمسق لعجو

 «ليعامسإ هنباو وه هانبو ء هللا ةعاط ىلع هسسأو « هللا ىوقت

 ىلع هينبيو «هلامعأ هلل صلخي نب ءائيش هب كرشي ال نأ هرمأو
 . هللا مسا

 نمو «يصاعملاو كرشلا نم :يأ ىت ٌرَهَطَو#

 «هفرشل «هسفن ىلإ نمحرلا هفاضأو .ساندألاو ساجنألا

 نم ةدئفألا هيلإ بصنتو «بولقلا يف هتبحم مظعتلو ءهلضفو

 برلا تيب هنوكل «هميظعتو هريهطتل مظعأ نوكيلو «بناج لك
 نم تادابعلا نم ةدابعل نيميقملا ءهدنع نيفكاعلاو هب نيفئاطلل

 عاونأ نم كلذ ريغو «هميلعتو ملع ملعتو «ةءارقو ءركذ

 .برقلا
 ءالؤهل هرهط : يأ «نيلصملا : يأ # د وجل عا

 هيلإ برقتلاو «هتمدخو مهالوم ةعاط مهمه نيذلا ءءالضفلا

 ريهطت مهماركإ نمو «ماركالا مهلو قحلا مهل ءالؤهف «هتيب دنع

 تاوصألا نم هريهطت «هريهطت يف لخديو «مهلجأل تيبلا
 ةالصلاب نيدبعتملا ىلع شوشت يتلا ةعفترملاو ةيغاللا
 «ةالضلاو ةفاكعالا ىلع .فاوطلا مدقو «فاوطلاو

 سنجب هصاصتخال «فاكتعالا مث «تيبلا اذهب هصاصتخال

 ۲١-۳٠ :تايآلا ‹«جحلا ةروس ريسفت - ¥

 .دجاسملا

 «هيلإ مهعداو «هب مهملعأ : يأ لاب سالا 3 ناو

 «مهتوعد اذإ كنإف ءهتليضفو هضرف «مهيصاقو مهيناد ْغْلَبو
 نم مهلجرأ ىلع ةاشم :يأ ءالاجر ءاَراَّمُعو اًجاجح كوتأ

 .قوشلا

 هماهملا عطقت «رماض ةقان :يأ 4ما لَ رل
 . نكامألا فرشأ ىلإ يتأت ىتح ءريسلا لصاوتو .زوافملاو

 لعف دقو ءديعب دلب لك نم :يأ «قيِمَع يف يک ني
 سانلا ايعدف قلو دمحم هنبا هدعب نم مث «مالسلا هيلع ليلخلا

 ام لصح دقو ءاداعأو كلذ يف ايدبأو «تيبلا اذه جح ىلإ

 ضرألا قراشم نم اًنابكرو الاجر سانلا هاتأ ءهب هللا دعو

 هيف اًبغرم ءمارحلا هللا تيب ةرايز دئاوف ركذ مث ءاهبراغمو

 :لاقف

 «ةينيد عفانم هللا تيبب اولانيل :يأ هَل عم ادهش

 هيف الإ نوكت ال يتلا :تادابعلاو ءةلضافلا تادابعلا نم

 لكو ءةيويندلا حابرألا لوصحو «بسكتلا نم «ةيويند عفانمو
 لا مالا اذه

 نم مُهَقَنَر ام ىلع ٍتموُنْمَس مايا ىف ا مشا اوڙڪڌيو
 : يأ ةيويندلاو ةينيدلا عفانملا نم اذهو 0 ٍةَمِيهَب

 مهقزر ام 7 هلل اًركش ءايادهلا حبذ دنع هللا مسأ اوركذيل

 ايلا اتي اول اهومتحبذ اذإف ءمهل اهرسيو ءاهنم

 . رقفلا ديدش : يأ 4 َريِقَمْلا سل
 اوليزيو ءمهكسن اوضقي :يأ 4ْمُهَتََس ْأوُسَقَيَل َّرُث

 اويل .مارحإلا لاح يف مهقحل يذلا ءىذألاو خسولا

 ةرمعلاو ‹«جحلا نم : «مهسفنأ ىلع اهوبجوأ يتلا 4 ٌمُهَروُدن

 .ايادهلاو

 لضفأ ءميدقلا :يأ 4ِقيِتَعْلا ِتْيلَأِب اَوَوُطَيْنَو#»
 هيلع ةربابجلا طلست نم قتعملا .قالطإلا ىلع دجاسملا

 اًمومع كسانملاب رمألا دعب اًصوصخ «فاوطلاب رمأ اذهو

 . هيلإ لئاسو هلبق امو ءدوصقملا هنوكلو «هفرشو هلضفل

 فاوطلا نأ وهو «ىرخأ ةدئافل - اًضيأ ملعأ هللاو - هلعلو
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 دنع ل ربح وهف هللا تلم 1 روف رح معي نمو كلذ (۳۱۳۰)

 ريكا س قش انا عكا مع كأ يي

 رع هلل اح ه روز توضأ أونَسَحْلَو نرالا نم تسلا

 وأ ُرْيَطلا ُهُفطْخَسم ءامسلا ىم رَ مناك ای كرش نمو وب کرت



 رشع عباسلا ءزجلا

 نم مكل انركذ يذلا 4َكِلَمل . 4س ٍناَكم يف مرا دي یوه
 ءاهلالجإو هللا تامرح ميظعت نم اهيف امو ءماكحألا مكلت

 هلل ةبوبحملا رومألا نم هللا تامرح ميظعت نأل < ءاهميركتو
 ءاليزج اًباوث هللا هباثأ ءاهلجأو اهمظع نم يتلا ءهيلإ ةبرقملا

 .هبر دنع هارخأو هايندو هنيد يف هل اًريخ تناكو

 وأ ةدابعب «همأرتحاب رمأو «ةمرح هلام لك :هللا تامرحو

 ءايادهلاكو «مارحالاو مرحلاكو ءاهلك كسانملاك ءاهريغ
 اهلالجإ اهميظعتف . اهب مايقلاب دابعلا هللا رمأ يتلا تادابعلاكو

 الو .نواهتم ريغ ءاهيف ةيدوبعلا ليمكتو «اهتبحمو «بلقلاب

 هدابعل هلحأ امب «هناسحإو هتنم ركذ مث «لقاثتم الو « لساكتم

 ةلمج نم اهعرشو «منغو رقبو لبإ نم «ماعنألا ةميهب نم

 . نيهجولا نم اهيف هتنم تمظعف «هيلإ اهب برقتي يتلا كسانملا
 َتَمْرُْح## :هلوق نم هميرحت نآرقلا يف كع تب ام الال

 .ةيآلا € ريزنخللا منلو ُمّدلَو هيما يلع

 مهعنمو «مهيلع همرح نأ «هدابعب هتمحر نم يذلا نكلو

 اذهلو ءروزلا لوقو «هب كرشلا نم اًريهطتو .مهل ةيكزت «هنم

 نمل رذقلا ثبخلا :يأ 4 خلا أوينتجاف## :لاق

 اهنإف هللا عم ةهلآ اهومتلعج يتلا ءدادنألا :يأ نوال
 . سجرلا عاونأ ربكأ

 ريثك هلاق امك «سنجلا نايبل تسيل انه *نمإ# نأ رهاظلاو

 يف ماع سجرلا نأو «ضيعبتلل يه امنإو «نيرسفملا نم

 نعو «اًمومع اهنع اًيهنم نوكيف «تامرحملا تايهنملا عيمج
 . اًصوصخ اهضعب يه يتلا ناثوألا

 لاوقألا عيمج ا 4روز وق اونو

 كلذ نمو «بذكلا وه يذلا روزلا لوق نم اهنإف «تامرحملا
 «روزلا لوقو سجرلاو كرشلا نع مهاهن املف .روزلا ةداهش

 «هتدابع ىلعو هيلع نيلبقم : يأ هَل افتح » اونوكي نأ مهرمأ

 . هاوس امع نيضرعم
 ےس رح اکا هلثمف 4 ذرب نَمَو وی َنِكٍرْتُم رع

 ىوهَت وأ ةعرسب «ُرْيَطلا ةفطختف# اهنم طقس : يأ «ءآمسلا
 ناميالاف «كرشملا كلذك «ديعب : يأ يحس نام يف لأ هب

 . ةعوفرم ةظوفحم «ءامسلا ةلزنمب

 ةضرع «ءامسلا نم طقاسلا ةلزنمب «ناميالا كرت نمو

 كلذك ءءاضعأ هعطقتف ريطلا هفطخت نأ امإف «تايلبلاو تافآلل

 لك نم نيطايشلا هتفطخت ناميالاب ماصتعالا كرت اذإ كرشملا
 .هايندو هنيد هيلع اوبهذأو ءهوقزمو «بناج

 فوقَ نم امن ہلا یتش مظمب سو كلل ۲
 تيا لإ آَهَلِع مث یس لَك کل عم اب کل ٠ بولا ا ع رت ا ب

1A ۲- ۳۲-٠٠ :تايآلا جحلا ةروس ريسفت 

 هتامرح ميظعت نم «مكل انركذ يذلا كلذ :يأ «يتيّسلا

 اهنمو «ةرهاظلا نيدلا مالعأ :رئاعشلاب دارملاو «هرئاعشو

 راعس نم َةَوَرمْلَاَو اًمَصلا َّنِإ## :ىلاعت لاق امك ءاهلك كسانملا

 ٠  .تيبلل نابرقلاو ايادهلا اهنمو ل
 اهليمكتو ءاهب مايقلاو ءاهلالجإ «اهميظعت ىنعم نأ مدقتو

 ءاهميظعتف ءايادهلا اهنمو ءدبعلا هيلع ردقي ام لمكأ ىلع

 ءهجو لك نم ةلمكم نوكت .نأو ءاهنامستساو اهناسحتساب

 نهربي اهل مظعملاف « بولقلا ىوقت نم رداص هللا رئاعش ميظعتف
 هللا ميظعتل عبات اهميظعت نأل «هناميإ ةحصو هاوقت ىلع

 . هلالجإو

 اذه «ىّمَسُم لجأ لإ متم ايادهلا [يف] :يأ اف مْكل»
 ءاهبابرأ اهب عفتني ءاهوحنو ندبلا نم «ةقوسملا ايادهلا يف

 لجأ لإ اهرضي ال امم «كلذ وحنو بلحلاو «بوكرلاب
 وهو اهلحم تلصو اذإ ءاهحبذ وهو «تقوم ردقم یس
 «تحبذ اذإف ءاهريغو «ىنم» هلك مرحلا :يأ قيتعلا تيبلا

 .ريقفلا سئابلا اومعطأو ءاودهأو اهنم اولكأ

EE A IPODلَ لآ مسا  

 وتو يي ف دجو هل رکھ والا ةه ني مهر ا
 ام ىلع ساو مهبول تلو هلا ركذ اد َنلا ٠ يملأ و

 نم ةمأ لكلو : يأ ومس مفر او وَلا يقل باص
 تاريخلا ىلإ اوقبتساف :يأ ءاّكسنم انلعج ةفلاسلا ممألا

 يف ةمكحلاو ءالمع نسحأ مكيأ رظننلو ءاهيلإ اوعراستو

 ءهركشل تافتلالاو «هركذ ةماقال «اًكسنم ةمأ لكل هللا لعج

 :لاق اذهلو

 هكا شالا َةَسِبِهَب م مهر ام ل ِهَّلَل منا اکیا
 ىلع ةقفتم اهلكف «عئارشلا سانجأ تفلتخا نإو ديو هَل

 كرشلا كرتو «ةيدوبعلاب هدارفإو هللا ةيهولأ وهو «لصألا اذه

 ال هل اوملستساو اوداقنا : يأ ارا هملق# : لاق اذهلو «هب

 مالسلا راد ىلإ لوصولا ىلإ قيرط هل مالسالا نإف «هريغل

 عضاخلا :تبخملاو «ةرخآلاو ايندلا ريخب 4يا رتو

 . هدابعل عضاوتملا «هرمأل ملستسملا «هبرل

 َتَلَِو هلأ رك اإ يدل : لاقف نيتبخملا تافص ركذ مث
 «تامرحملا كلذل اوكرتف ءاًميظعتو اًقوخ :يأ 4
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 عاونأو ءءارضلاو ءاسأبلا نم 4مُبَباَصَأ آم لع َنيدّصلاَوال

 اوربص لب .«كلذ نم ءيشل طخستلا مهنم يرجي الف ىذألا

 یبیقملاو# .هرجأ نيبقترم «هباوث نيبستحم «مهبر هجو ءاغتبا
 اودأ نأب «ةلماك ةميقتسم ةمئاق اهولعج نيذلا :يأ ورس

 مرو ع



 اًميو# .ةنطابلاو ةرهاظلا اهتيدوبعو «بحتسملاو اهيف مزاللا

 ءةبجاولا تاقفنلا عيمج لمشي اذهو « ففي 00
 «كيلامملاو تاجوزلا ىلع ةقفنلاو «ةرافكلاو ءةاكزلاك

 عيمجب تاقدصلاك «ةبحتسملا تاقفنلاو .براقألاو

 .اههوجو

 هللا رمأ ام ةلوهس ملعيل «ضيعبتلل ةديفملا )نيف ب ىتأو
 ىف دبعلل سيل «هللا قزر امم ريسي ءزج هنأو «هيف بغرو «هب

 اهيأ ايف .هايإ هقزرو «هل هللا ريسيت ڌ الول «ةردق هليصحت

 «كيلع هللا قفني هللا كقزر امم قفتأ هللا لضف نم قوزرملا

 . هلضف نم كدزيو

 ابف کل ہا یتش ني کک اَهَْلَمب <تدلاو» 00 5)
 ني اوكف يونج تو ا فاوص اع تل منن او 1

 نأ ه وشک علم دك اھت 5 ا
 اَهرَحَس كرك كنم یوقتلا هلا نكلَو امام الو اھو هلآ لات

 نأ ليلد اذه ديش ريكو گندم ان لع هلل اگل کک

 هللا نأ مدقتو .ةرهاظلا نيدلا مالعأ عيمج يف ماع رئاعشلا

 انهو «بولقلا ىوقت نم كلذ نإف هرئاعش مظع نم نأ ربخأ
 ىلع «رقبلاو «لبالا :يأ ءَنّدَّبلا «هرئاعش ةلمج نم نأ ربخأ

 . نسحتستو CE ر دعا
 ء«لكألا نم ءهريغو يدهملا :يأ 4ح ابف كلل

 هلل مسا 7 .رجألاو «باوثلاو a ءةقدصلاو

 .اهوحبذاو «هللا مسب» : و وجدو يأ اَب

 «عبرألا اهمئاوق ىلع ماقت نأب «تامئاق :يأ 4 نار

 . رحنت مث «ىرسيلا اهدي لقعت مث

 نيح «اهبونج ضرألا يف تطقس : يأ 4 اًهيوْنْج تج اًدَه#
 دق ذئنيحف «ضرألا ىلع اهبونج رازجلا طقسي مث «خلست

 . اهنم لكؤي نأل تدعتسا

 لكألا هل زوجيف «يدهملل باطخ اذهو ايني كتل
 . هيدذه نم

 اًعنقت لأسي ال يذلا ريقفلا : يأ 1 اَلا معطوف

 . اهيف قح هل امهنم لكف «لأسي يذلا ريقفلاو « اًمفعتو

 هللا )تورش مڪمل ل ندبلا : يأ « وكل اًهعَحَس َكِلَدَك ل
 ,ةقاط اهب مكل نكي مل ءاهل هريخست الول هنإف ءاهريخست ىلع
 مكيلإ اًناسحإو مكب ةمحر ءاهرخسو مكل اهللذ هنكلو
 .هودمحاف

 سيل :يأ امامي الو اهم هلأ لاب نل :هلوقو
 اهئامد الو اهموحل نم هللا لاني الو . طقف اهحبذ اهنم دوصقملا

 ءاهيف صالخالا هلاني امنإو «ديمحلا ينغلا هنوكل «ءيش

 ٠۷۰۳١ :ناتيآلا ءجحلا ةروس ريسفت -۲ 559

  ۳٦چاد 4
 >9 tv ر2 > حرف رج ل 2 1 ا

 ا ا ١3

 ET 74 02 و ا

 وقل فوقنا وار یتعش مظعب نمو كلذ | ©
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 ِتيْبأَلإ لاهل عسر كعك ان ©
 مانی ان سمات وَما رڪ یو © قلا

 2 هرزه رش اديون مھارت

 اكاد © نیلا راو میس کف

Aاًصووولَصأى ييِقَمْلَاَو مهب  
 ےس > N E7 2 و

 ریتم کک هع العم سدبلاو 9 ول نوقفني مهتنقزر

 توا تصاميم
 س لكلام ارامل نارك
 اار اھ 2 رک کلک 7

 ارن ا هر م كِل رک کنی یر ذأ هل اسي

 2 24 © يسخر 1
 © 3 روک ناوت 2 اا یک

 هلا نكتلو# :لاق اذهلو «ةحلاضلا ةينلاو «باستحالاو

 . 4ک یوا

 نأو ءرحنلا يف صالخالا ىلع بيغرتو ثَح اذه يفف
 ءٌةعمس الو ةءاير الو اًرخف ال «هدحو هللا هجو دصقلا نوكي

 اهب نرتقي مل نإ «تادابعلا رئاس اذكهو ءةداع درجم الو

 هيف بَل ال يذلا "”[رشقلاك] ناك هللا ىوقتو صالخالا

 .هيف جور ال يذلا ءدسجلاو

 راسو وملح يأ 40 اك 11 يلع نكد
 قحتسي هنإف «مكايإ هتيادهل ةلباقم :يأ 4ِمُكَسَدَم ام عل

 ل

 «هنوري مهنأك هللا اودبعي نأب هللا ةدابعب «َيِدِسْحَمْلا رسو

 مهتدابع تقو نيدقتعم هودبعيلف «ةجردلا هذه ىلإ اولصي مل نإف
 , ٠

 عيمجب هللا دابعل نينسحملاو . مهايإ هتيؤرو «مهيلع هعالطا

 وأ «ءحصن وأ اج وأ «ملع وأ «لام عفن نم ناسحالا هوجو

 . كلذ وحنو ةبيط ةملك وأ ءركنم نع يهن وأ «فورعمب رمأ

2r 

 أا

 )١( تبثأ ام باوصلا لعلو (روشقلاك) لصألا يف .



 «ةرخآلاو ايندلا ةداعسب هللا نم ةراشبلا مهل نونسحملاف
 لَم هدابعلو هتدابع يف اونسحأ امك < ؛ مهيلإ هللا نسحیسو

 4 اور يدلل ودبل اونَمَحَأ نال «ندسحالا الإ نسخا +

SONار لک بیع اک هلآ ؛ ا اما  
 هللا نأ ءاونمآ نيذلل «هللا نم ةراشبو دعوو رابخإ اذه 4ص

 مهناميإ یب د نه لك مه دیو ورک لك مهن عادي
 «مهسفنأ رورشو «ناطيشلا ةسوسو رشو «رافكلا رش نم -
 ال ام هراكملا لوزن دنع مهنع لمحيو ءمهلامعأ تائيسو

 هذه نم هل نمؤم لك . فيفختلا ةياغ مهنع ففخيف «نولمحتي

 . رثكتسمو «لقتسمف «هناميإ بسحب ةليضفلاو ةعفادملا
 يتلا «هتنامأ يف نئاخ : يأ نوح لك بِي ال هلل ل

 نوخيو ءاهنوخيو ءاهيلع هللا قوقح سخبيف ءاهايإ هللا هلمح
 .قلخلا

 هنم ىلاوتيو :ناسحالا هيلع يلاوي هللا معنل روش
 ءهتقميو هضخبي لب .هللا هبحي ال اذهف .نايصعلاو رفكلا
 لك بحي هللا نأ «ةيآلا موهفمو «هتنايخو هرفك ىلع هيزاجيسو
 .هالومل روکش ؛هتنامأب مئاق نيمأ

 ّلَع هَ َّنِإَ شش مهني ت ےب ذلل نأ )6۱-۳۹(

 اولوقي تأ لإ ّقَح رعب مريد نم ارح ت نبدأ 0 ريق دهرس

 0 ملأ 0 ولو ف ایر

 نضال يف 8 1 o ه رع كول هک کل رص
 N ٍفورْعمْلاب اورم ركل وتا و امك
 نيعونمم مالسالا لوأ يف نوملسملا ناك «ر وأ َُبَِع يَ

 املف . ةيهلإ ةمكحل «مهيلع ربصلاب نيرومأمو «رافكلا لاتق نم

 مهل نذأ «ةوقو ةعنم مهل لصحو ءاوذوأو ةنيدملا ىلإ اورجاه

 مهنأ هنم مهفي ولقب ذلل أ :ىلاعت لاق «لاتقلاب

 امنإو «نولتاقي نيذلا لاتقب مهل هللا نذأف نيو لك اونا

 هيلع مهتيذأو ء مهنيد نم مهعنمب وملط مهنأل مهل نذأ

 * برق را ع هلأ ناو مهرايد نم مهجارىخإو

 دباور دور
 ۵ مهري ني أجرأ لأ : لاقف مهملظ ةفص ركذ مث

 نأ 5 يح ريكي ةحفلاو ةيألاب ؛جورخلا ىلإ اوئجلأ

 8 ?Yj يأ 43 أ ابو أرلوفي تأ» مهؤادعأ مهنم مقن يذلا

 ءابنذ اذه ناك نإف «نيدلا هل نيصلخم هودبعو .هللا اودځو

 زيرعْلأ لأب اوسو نأ لإ مهتم أوم امو :ىلاعت هلوقك مهبنذ وهف

 . 4ديا
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 نيد ةماقإ هنم دوصقملا نأو ءداهجلا ةمكح ىلع لدي اذهو

 رخغش و رر

 ۳۸-4۱ :تايآلا .جحلا ةروس ريسفت -7 ۳

 ىادتعالاب مهل نيئدابلا «نينمؤملل نيذؤملا رافكلا ٌبَذو «هللا

 ةماقإو «هللا ةدابع نم نكمتلاو «مهئادتعاو مهملظ نع

 : لاق اذهلو «ةرهاظلا عئارشلا

 هللا عفديف ينجي هست سالا را عادل
 ميو ُعِيْوَص ْتَمّيَف# نيرفاكلا ررض هليبس يف نيدهاجملاب
 فئاوطل ءرابكلا دباعملا هذه تمدهل : يأ ؛ُدِحَسَمَو تولصو

 دجاسملاو ء«ىراصنلاو دوهيلا دباعم ءباتكلا لهأ

 4 ايڪ لا مسا دباعملا هذه يف :يأ ايف ٌرَكْذيل
 هللا مسا اهيف ركذيو هللا بتك اهيف ىلتتو «تاولصلا اهيف ماقت
 ىلوتسال «ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الولف ءركذلا عاونأب

 نع مهونتفو ءمهدياعم اوبرخف «نيملسملا ىلع رافكلا
 لئاصلا عفد لجأل ءعورشم داهجلا نأ اذه لدف  مهنيد

 .هريغل دوصقمو «يذؤملاو

 ةنينأمطلا اهيف تلصح يتلا نادلبلا نأ ىلع كلذ لدو

 نيدلا رئاعش اهيف تميقأو ءاهدجاسم ترمعو هللا ةدابعب

 اهنع هللا عفد ‹ مهتكرببو نيدهاجملا لئاضف نم ءاهلك

 مُهَصَعَب سالا يآ ف (ER : ىلاعت هللا لاق «نيرفاكلا

 لع ٍلْس وڏ هللا ېڪکر شالا تدل ٍضْعَبِي
 .( تری

 «برخت مل ةرماع نيملسملا دجاسم نآلا ىرن : تلق نإف

 مهنأ عم «ةمظنم ريغ ةموكحو «ةريغص ةرامإ اهنم ريثك اهنأ عم
 دجاسملا ىرن لب . جنرفالا نم مهرواج نم لاتقب مهل نادي ال
 نونمآ اهلهأو «ةرماع مهترطيسو مهتيالو تحت يتلا

 ربخأ هللاو ءاهمده ىلع رافكلا نم مهتالو ةردق عم «نونئمطم

 «دباعملا هذه تمدهل «ضعبب مهضعب سانلا هللا عفد الول هنأ

 . اًعفد دهاشن ال نحنو

 مومع يف لخاد .لاكشتسالاو لاؤسلا اذه نأب «بيجأ

eنآلا لودلا لاوحأ فرع نم نإف .  

 لخادو ءاهتيالو تحت سنجو ةمأ لك ربتعت اهنأو ءاهماظنو
 نم اًءزجو «ةكلمملا ءاضعأ نم اًوضع هربتعت ءاهمكح يف

 وأ اهِدّدَعِب ةردتقم ةمألا كلت تناك ءاوس «ةموكحلا ءازجأ

 .اهتمدخ وأ ءاهلمع وأ ءاهلام وأ ءاهِدَدَع

 «ةيويندلاو ةينيدلا بعشلا كلذ حلاصم تاموكحلا يعارتف

 ضعب دقفتو ءاهماظن لتخي نأ كلذ لعفت مل نإ ىشختو

 اًصوصخ «موقي ام ببسلا اذهب نيدلا رمأ نم موقيف ءاهناكرأ

 يف ىتح «ماظتنالا ةياغ يف - دمحلا هللو - اهنإف .دجاسملا

 .رابكلا لودلا مصاوع



 رطاوخل. اًرظن ءةلقتسملا تاموكحلا لودلا كلت يعارتو

 لود نيب ضغابتلاو دساحتلا دوجو عم نيملسملا مهاياعر
 ىقبتف «ةمايقلا موي ىلإ لازي ال هنأ هللا ربخأ يذلا «ىراصنلا

 نم ةملاس ءاهسفن نع عفادت ردقت ال يتلا ةملسملا ةموكحلا

 نأ مهدحأ ردقي الف «مهدنع دسحلا مايقل «مهررض “'"[ريثك]

 ال ىلاعت هللا نأ عم ءرخآلاب اهئامتحا نم اًفوخ اهيلع هدي دمي

 هب دعو دق ام «نيملسملاو مالسالا رصن نم هدابع َيِرُي نأ دب

 . هباتك ىف

 هيلا ر نو اتناك يشل نوت ترو هلو“

 دمحتف "لمعلا أدبم روعشلاو « مهنيد ىلإ مهعوجر ةرورضب

 قباطملا قداصلا هدعو يف لاق اذهلو .هتمعن متي نأ هلأسنو

 «هنيد رصنب موقي :يأ صني نم هلأ َّرُصنَيآَو# : عقاولل
 يه هللا ةملك نوكتل «هليبس ىف لتاقي «كلذ يف هل اًصلخم

 ۰ ۰ ا
 «ماري ال زيزع ءةوقلا لماك : يأ 4 رع فوقَ سَ كرإ#

 !نيملسملا رشعم اي اورشباف مهيصاونب ذخأو «قئالخلا رهق دق

 مكودع ددع يوقو ْمُكُدَدُعو ْمُكُددَع فعض نإو مكنإف

 نم ىلع مكدمتعمو «زيزعلا يوقلا مكنكر نإف 2 ”'ههتدعو
 مث ءاهب رومأملا بابسألاب اولمعاف «نولمعت ام قلخو مكقلخ
 . مكرصني نأ دب الف «مكرصن هنم اوبلطا

 اوموقو «رهَمادقأ ْتَيِبَو مرضن هَل اررصتت نإ انما نیر اکیا
 هنأ دعوا دقف :حلاصلا لمعلاو ناميالا قحب !نوملسملا اهيأ

 نكح شرف يف رهف تحصل ليسو نم اوما بيلا

 م ترا هلأ مد مه ن a خس

 . «ًاكيَط ىف كروكر ال توب نأ عيدزع داي مارب
 رصني هنأ ىعدا نم نأ فرعي اهبو «هرصني نم ةمالع ركذ مث

 «بذاك وهف «فصولا اذهب فصتي ملو «هنيد رصنيو « هللا

 ءاهايإ مهانكلم : يأ 4 ضر ف كَم نإ نإ نبدا :لاقف

 الو ءمهعزاني عزانم ريغ نم ءاهيلع نيطلستملا مهانلعجو

 اهناكرأو اهدودحو اهتاقوأ يف 4ةَوَلَبَّصلأ مَا ضراعم

 . تاعامجلاو ةعمجلا يف اهطورشو

 مهتيعر ىلعو اًصوصخ مهيلع يتلا ڪلا ا
 . اهلهأ مه نيذلا ءاهلهأ اهوتآ ءامومع

 اًعرش هنسح فورعم لك لمشي اذهو 4ِنوُرْعَمْلاِب اورم
 .نييمدآلا قوقحو «هللا قوقح نم ءالقعو

 فورعم ءالقعو اًعرش ركنم لك 4كَسْلا نع اونو

 ءهب الإ متي ال ام هيف لخدي هنع يهنلاو ءيشلاب رمألاو «هحبق

 اوربجأ «ميلعتو ملعت ىلع فقوتي ركنملاو فورعملا ناك اذإف
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 انَعأْوَهَتَو فورعملايأورماوة وڪڙ لآ اواو
 2 ی ر ر ےک ر

 َتيَدَكدَقَم كوب دک نِإَو © © راقم

 I AA ھو <

e e 
 TF و سوم س آر

 یتا @ © رك ا ا

 شور هوا یه ملا سهو ا
 مل سامري > ر

 ٍضْرالاِف ابي @ يضر مقوا طعمراب
 ابنا نرم نادار ايدول ةو و

 @ رشا ولاول نت كلوز كبلات
E TT EE TT 

 ناك اذإو «كلذب اوماق ءريزعتلا عاونأك ءردقم ريغ وأ ءاًعرش

 امم كلذ وحنو كلذ مزل هل نيدصتم سانأ لعج ىلع فقوتي

 .هب الإ ركنملا نع يهنلاو «فورعملاب رمألا متي ال

 ءا ىلإ عجرت رومألا عيمج :يأ 4 رولا ُةَبَتبَع هَل
 نم دابعلا ىلع هللا هطلس نمف .ىوقتلل ةبقاعلا نأ ربخأ دقو

 ةلاحلاو ةديمحلا ةبقاعلا هل تناك هللا رمأب ماقو «كولملا

 ىوه مهيف ماقأو «توربجلاب مهيلع طلست نمو «ةديشرلا

 «ةديمح ريغ هتبقاع نإف «تقوم كلم هل لصح نإو هنإف «هسفن

 .ةمومذم هتبقاعو «ةموؤشم هتيالوف

eوک  
 وو ر ريم ےو رح هر مرش

 2 ف ترك َدَقَف كك

 و

O3 رل موتو دومتو 
 ت ا ميتا ر وا و وو چ 2 صد ےک ےک

 ا ا هس ی ا ا: تما
 ر م ر م راک ےس اک رک
 يو اهشورع لع هَ ةّيواخ ىهف ةملاظ "ىو اهنا يرق
 6 د م ساو

 ترق ل نكت ضال قات نأ ٍدِيشَم ٍرَضَقَو رتاطَعم

 «مكتدعو :أ يف (۳) .ب شماه نم ةدايز (۲) .ب شماه نم ةدايز )١(

 .- ملعأ هللاو - ملق قبس وهو



 نت کلکو رسالا ی ل اک اپ وعم اناء وأ اهب وَقَعَ
 نإو :ِهك دمحم هيبنل ىلاعت لوقي روسان لأ بو
 اوسيلو «بّذُك لوسر لوأب تسلف نوكرشملا ءالؤه كبذكي
 او جو منك هَلْ تڪ ْدَقْنا» ءاهلوسر تبذك ةمأ لوأب
 موق : يأ نم ُبَحسَو © رو موقد مه موو 5 ُدوَو

 مهلجاعأ ملف ءنيبذكملا 4َنرِفَكْلل تيم قيوم بذل
 .نوهمعي مهنايغط يف اورمتسا ىتح .مهتلهمأ لب ةبوقعلاب
 .نودادزي مهرشو مهرفك يفو

 داك َتِنكَد» ردتقم زيزع ذعأ باذعلاب )مذ مل
 .هلاح فيك مهبيذكتو .مهرفك مهيلع يراكنإ : يأ # ريكت

 «هقرغأ نم مهنمف «تالثملا عظفأو .تابوقعلا دشأ ناك

 .ميقعلا حيرلاب ٌكِلْمُأ نم مهنمو «ةحيصلا هتذخأ نم مهنمو
 موي باذع هيلع لسرأ نم مهنمو «ضرألا هب فسخ نم مهنمو
 ءمهباصأ ام مهبيصي نأ «نوبذكملا ءالؤه مهب ربتعيلف «ةلظلا

 ةلزنملا بتكلا يف ةءارب مهل بتك الو « مهنم اًريخ اوسيل مهنإف
 اذهلو ءريثك ءالؤه لاثمأ نيكلهملا نيبذعملا نم مكو هللا نم

 :لاق

 «هكلفأ» ةيرق نم مكو :يأ ةر ني كت
 لاب اهرفكب 4ُةَمَِظ هو يويندلا يزخلاو ديدشلا باذعلاب
 ٌةَيِواَح هَ ءانم اًملظ اهل انتبوقع نكي مل .هلسرل اهبيذكتو
 دق ءاهناردجو اهروصق «ةمدهتم مهرايدف : يأ «اهِشورع لع
 «ةرماع تناك نأ دعب اًيارخ تحبصأف ءاهشورع تطقس

 ِرَضَقَو َةْلَطَمُم ريو .ةسنآ اهلهأب ةلهآ تناك نأ دعب ةشحومو جوس م يم

 قلخلا هيلع محدزي ناك دق ءرئب نم مكو : يأ ديش

 دراولا هنم مدعو «هلهأ دقفف «مهیشاوم برشو «مهبرشل

 هوعفرو هوديشف «هلهأ هيلع بعت ءرصق نم مكو .رداصلاو
 مهنع نغي مل هللا رمأ مهءاج نيحف «هوفرخزو هونصحو
 ءربتعا نمل ةربع اوراص دق «هلهأ نم اًيلاخ حبصأو ءاّئيش

 . رظنو ركف نمل الاثمو
 اورظنيل «ضرألا يف ريسلا ىلإ هدابع هللا اعد اذهلو

 مهبولقو مهنادبأب * ٍضْرْْل ف اوری فأ :لاقف ءاوربتعيو

 عقاوم اهب نولمأتيو هللا تايآ ار َنوُلِقْمَب ُبوُلُق مل توکل
 ءابنأو «نيضاملا ممألا رابخأ ابي َنوَُمْسَي ّناَثاَد وأ هربع
 ءنذألا عامسو «نيعلا رظن درجمف الإو «نيبذعملا نورقلا

 الو ءديفم ريغ «رابتعالاو ركفتلا نم يلاخلا ندبلا ريسو

 .بولطملا ىلإ لصوم
 ىف لا بولا ىنت نکو رسالا ی ال ايوه :لاق اذهلو
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 نع بلقلا ىمع «نيدلا يف راضلا ىمعلا اذه : يأ # رولا

 امأو «تايئرملا ىمعألا دهاشي ال امك هدهاشي ال ىتح «قحلا

 . ةيويند ةعفنمو ةغلب هتياغف ءرصبلا ىمع

 تم مدو هلل تلخ نو بادَمْلآِب كيلي (( 400
 ا دي نت ناو مھ تود كي ویس قل فیر دغ اع
 كلجعتسي :يأ يملا لو ابتدع مث ملا هو امل تيم
 مهدانعو .مهملظو مهلهجل باذعلاب نوبذكملا ءالؤه

 امف .هدعو هللا فلخي نلو ءهلسرل اًبيذكتو .هلل اًريجعتو

 هنم مهعنمي الو .هعوقو نم دب ال «باذعلا نم هب مهدعو

 دمحم اي كيلإ كلذ سيلف «هيف ةردابملاو هتلجع امأو . عنام

 موي مهمامأ نإف .انايإ مهزيجعتو مهتلجع كنزفتسي الو

 «مهلامعأب نوزاجيو «مهرخآو مهلوأ هيف عمجي يذلا «ةمايقلا
 دنع موي تول :لاق اذهلو «ميلألا مئادلا باذعلا مهب عقيو

 رهو تتدقو لوط نعال تورم كه قس فلا كين

 نإف «باذعلا مهنع رخأت مأ ءايندلا يف باذع مهباصأ ءاوسف

 . مهكردي نأ دي ال «مويلا اذه

 «باذعلا اولجعتسا ولو «ميلح هللا نأ :دارملا نأ لمتحيو

 نإو «ةدملاق .نودعت امم ةنس فلأك هدنع اًموي نإف

 لهمي هللا نإف «باذعلا لوزن اهيف متأطبتساو ءاهومتلواطت

 مل هباذعب نيملاظلا ذخأ اذإ ىتح «لمهي الو «ةليوطلا ددملا

 ةليوط ةدم اهتلهمأ :يأ 41 بيم ٍةَيْرَك نب ناكر
 ۶ م

 .ةبوقعلاب انتردابمل اًبجوم

 يف اهباذع عم : يأ «ُدِصَمْلأ للو باذعلاب «اهتْذَحُأ مثل
 ءالؤه رذحَيلف .اهبونذب اهبذعيف هللا ىلإ عجرتس ءايندلا
 .لاهمإلاب اورتغي الو هللا باقع لولح نم نوملاظلا

 تدلك ٠ س رَت کک انآ امت سالا ابكي لفل (01-49)

 هيف أوَعَس لَو © مرک قذرو َرِفْعَم مط تحلل أولو اوما
 هدبع ىلاعت رمأي "74مل بح َكيلْوأ نجم اتتا

 هللا لوسر هنأب ءاَعيمج سانلا بطاخي نأ ل اًدمحم هلوسرو

 نيملاظلاو نيرفاكلل اًرذنم هللا باوثب نينمؤملل اًرشبم ءاّمح
 . هباقع نم

 ةروسلا هذه نم (05) مقر ةيآلا ىلإ - هللا همحر - خيشلا ملق قبس )١(

 يف تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلاف> بتكف ةيآلا هذه نيبو اهنيب عمجف

 مث (ميحجلا باحصأ كئلوأف انتايآب اوبذكو اورفك نيذلاو ميعنلا تانج

 امك ريسفتلا تيقبأو ءاهتبوصو ةيآلا تلدعف بتك يذلا قفاوي امب اهرسف

 .وه



 رشع عباسلا ءزجلا

 عم فيوختلا وهو «راذنالا نيب :يأ نيل :هلوقو

 ىلع ةعطاسلا نيهاربلا ماقأ هنأل كلذو .فوخملاب مالعإلا

 .هب مهرذنأ ام قدص

 ياما تيلات» :لاقف ةراشبلاو ةراذنلا ليصفت ركذ مث

 مهحرارجب تل اولو اًثداص اًسيحص اًناميإ مدل
 ميعنلا عاونأب اهب معنتي يتلا تانجلا : يأ * ِوِيَِنلأ تحج

 معنتلاو تاوصألاو روصلاو حكانملاو براشملاو 0

 اودحج : يأ افك يلو همالك عامسو ميركلا برلا ة ةيؤرب
 : يأ ميحجلا باحصأ كئلوأف هتايآو هلسر اوبذكو مهبر ةمعن

 فئفخي الف « مهتاقوأ لك يف اهل نوبحاصملا اهل نومزالملا

 ا وتم دع الواهب ادع ند وع

 ين لو ٍلوُسَر نم كلَ نم اسر ار (ها/- 0

 َّ ل قا ع هيما ف ٌنَطِبَّقلا لأ يَ

 1 3 مک ىلع هلو E ل اڪ
  eرکو 7 54 ا

 ىفل نييلدظلا کی مهبول ةيس ٍةيساقْلاو ضرَم مي ىف بَل ةَ

x 

 2 وردم ویچ ر يم مد ور ل
 تقليد نم قحا هنأ ماعلا أ انوا تربل بلو © د ا

 5 م A > مم e ريم ب 3 ڭوو دک وم ر 86-5 4 و

 رطرص لإ ًاونماء نيذلا داهل هنا نو مهبولق مل فب اونھؤيف
 ق هما لمد >
 مهيا OEY 2 قير حف اورق تي ل ©0 ميقتسم

 اا دو ع 00 خس رع
 راسك فال ه رقع رق كلت عقيب ا ةعاّسلا

 ىف تحلل أولي انما بذات مه مكحَحي

 اع نبل كبت اتتا ا غو َنيِذلَو 0 ويعتلا

 هللا تأو «هدايعل هرايتاو «ةغلابلا هتمكحب ىلاعت ربخي # تيه م

 أرق : يأ مَ اإ لإ يب او لات نيو ديم نق لج[ اذ
 . مهاهنيو مهرمأيو «سانلا اهب ردي وتلا ارق

 هقرط نم «هتءارق يف :يأ 4م ف ُنَطَِّلا قلآ»
 دق ىلاعت هللا نأ عم «ةءارقلا كلتل ضقانم وه ام هدياكمو

 وأ «هبتشي نأ هيحو ظفحو «هللا نع نرغلبي امب لسرلا مصع

 الو رقتسم ريغ ناطيشلا نم ءاقلإلا اذه نكلو .هريغب طلتخي

 ضراوعللو «لوزي مث ضرعي ضراع وه امنإو ءرمتسم
 هليزي : يأ 4ٌُنطْيَّشْلا ىقّلي اَم هلأ حسن :لاق اذهلو ءماكحأ

 هنأ مب و.هتايآ نم سيل هنأ نيبيو «هلطبيو هبهذيو
 نم ةصلاخ ىقبتف ءاهظفحيو اهررحيو اهنقتي :يأ ءَ
 .ناطيشلا ءاقلإ ةطلاخم

 هتوق لامكبف .رادتقالاو ةوقلا لماك :يأ 4مي هول

 عضي ةيكحَح# نيطايشلا هيقلت ام ليزيو ءهيحو ظفحي
 نم نيطايشلا نكم هتمكح لامك نمف ءاهعضاوم ءايشألا

 : هلوقب ه هركذ ام لصحيل «روكذملا ءاقلالا

 ال «سانلا نم نيتفئاطل ةَ ُنَطِيَشلا ىق ام لمل

 ٥١۲-٠۷ :تايآلا ‹«جحلا ةروس ريسفت -7 نضر

xا  IM 54 و  
 دو ص لس يس حرص سرس لا حاس اسس

 وب و دعوا کلنو ادعس

 ناڪ 5 37و تا و رص وس

 كرا تود عنا فلا كرد
1 5 

EEE 26 |ر ےک > ےس اک  

 سنا ر اهَتْيلْمأ ٍةَيرق
 ١ ترانا شکل ا اتری اتا اکل © |
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 > 2 < 5 و رع زم |

 9 یر رات وکو زا
 ا ص صر

 ىا تالو لوم ا رکن ا
 نواب ومف نطِيَتلاَقلأ ْ

 لج یت .ميلعدلا داو هج نمڪ مث |

 يس يقل رک شد تي طخين |

 مُلعيلَو ادیب قاق ىفل نطل كر موف

 ای کک ةَ آهن ايلا اوفو را

 رم لومي ا
 ت ووو د يا جو

 یو

 ءس o هل تيختف

 | ىح ةة فوك

 و
 ا

 تلا لارا @ ريق
 هس وور 72 وک ر درم ر ر

 مهي ا 9 ويقع روب ب اذ مهي َةَحْعَبةَعَسل

 ءا لم وعمر

 e :يآ ر موق نط يذلا مهو مهب لا يلي

 «كشلاو بيرلا مهلخاد «ناطيشلا هاقلأ ام اوعمس اذإف «اهيلع

 . مهل ةنتف راصف

 رجز اهيف رثؤي ال يتلا «ةظيلغلا : يأ مهو ٍةَيساَقْلَ ام
 اذإف ءاهتوسقل هلوسر نعو هللا نع مهفت الو «ريكذت الو

 ‹ مهلطاب ىلع مهل ةجح هولعج «ناطيشلا هاقلأ ام اوعمس

eA ES 

 شل ةقاشم :يأ 4بي قاق ىن يوللا كول
 هيقلي امف «باوصلا نم ديعب «هل ةفلاخمو «قحلل ةدناعمو

 ةمحر نوكي هنإف «ةثلاثلا ةفئاطلا امأو ءاهيف نماكلا ثبخلا نم

 : وقي نوروكذملا مهو .اهقح يف

 هللا نألو كبَر نم ُنَحْلأ هنأ مالا ووا رتل | ملعيلو#

 نم دشرلاو «لطابلا نم قحلا نوفرعي هب ام ملعلا نم مهحنم
 «هللا همكحي يذلا رقتسملا قحلا «نيرمألا نيب نوزيميف «يغلا

 نم امهنم لك ىلع امب هللا هخستي يذلا ضراعلا لطابلاو



 رسع عباسلا ءزجلا

 عاونأ ضعب ضيقي «ميكح هللا نأ اوملعيلو «دهاوشلا

 .ةريرشلاو ةريخلا سوفنلا نئامك كلذب رهظيل ءءالتبالا

 عفد دنع ءمهناميإ دادزيو «كلذ ببسب «.وي اونيؤِبَف#

e 

 5 ل وف وم م و

 «أًونما نذل داهل هلل نو «مه

 لمعو «قحلاب ا ص لإ# مهناميإ ببسب
 ايندلا ةايحلا يف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثيف .هاضتقمب

 . هدبعل هللا تيبثت نم عونلا اذهو ءةرخآلا يفو

 هناوخإب ةوسأ اي لوسرلل نأ نايب اهيف «تايآلا هذهو

 غلب املف رجل #9 كك هتءارق دنع هنم عقو امل < «نيلسرملا

 ی تلا عدلا هَل هوو ه قّرُعْلاَو تأ م

 لصحف «یجت قر 7 .هتعافش نإو «ىلعلا قينارغلا كلت» هتءارق

 ا هللا ركذ امك «ةنتف سانللو نزح لوسرلل كلذب

 هَ 3 ىح هني ير ف اک تريلا لاری اوا :تايآلا
 ل يتب فللتلا ه و اع م ر

 تتحجب يف ِتَحِبَصأ أولي أ مما تراك ْمُهَسي
 2l 0 َتكليكْوأَ اتا اَدَكو افك بدلو ه

 يف نولازي ال مهنأو نافكلا ةلاح نع ىلاعت ربخي كيه

 . يهنأو ءمهضارعإو ءمهدانعل دمحم اپه مهتنج امم كش

 ةع ٌٍيَح## لاحلا هذه ىلع نيرمتسم نوحربي ال

 ال :يأ اق رب از مهيب وال ةأجافم : يأ 4هَنْعَب

TT 
 نيذلا ملع «مويلا كلذ مهاتأ وأ ءةعاسلا مهتءاج اذإف

 ءمدنلا مهعفتي ال ثيح اومدنو «نيبذاك اوناك مهنأ اورفك

 «لوسرلاب اونمآ ول اودوو ءريخ لك نم اوسيأو اوسلبأو
 ىلع مهتماقإ نم مهريذحت اذه يفف .اًليبس هعم اوذختاو

 . مهتيرفو مهتيرم

 هريغل ال «ىلاعت 4ٍب ةمايقلا موي :يأ يبي ثلثلا»
 . لصفلا هئاضقو «لدعلا همكحب همن مكي

 اوأيو)» هب اوءاج امو «هلسرو هللاب 4ما تیا
 ميعن # رجلا تلج يف# مهناميإ كلذب اوقدصيل تحصل
 هكردت الو «نوفصاولا هفصي ال امم «ندبلاو حورلاو بلقلا

 .لوقعلا

 قحلل ةيداهلا هتايآب اوبذكو «هلسرو هللاب أزف َنيِدَلاَول
 . اهودناع وأ ءاهنع اوضرعأف باوصلاو

 ءةملأو هتدش نم مهل يهم تاَدَع مھل تليلزأت»
 1 هلسرب اوناهتسا امك ةدئفألل هغولبو

 ايإ هتياده نم اذهو ا
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 ٥۸-٦۰ :تايآلا .جحلا ةروس ريسفت -۲ 1۳4

 وأ الف رش ولآ لیس يف أوركباك یاو )٥۹۰0۸(
 ١ کو انك ور هلا مهتر ونام ردم ہا رت 5-0

 دلل 2 لَو ا دادم مهني 0 َيِقْزّرلا

 جرخف هللا ليبس يف رجاه نمل «ىربك ةراشب هذه ملح
 نيدل ةرصنو هللا هجو ءاغتبا هلامو هدالوأو هنطوو هراد نم

 وأ «هشارف ىلع تام ءاوس «هللا ىلع هرجأ بجو دق اذهف هللا

 د

 ةمايقلا موي يفو «خزربلا يف انس 21 هلأ مهتر

 «ناسحالاو نسحلاو «ناحيرلاو 8 5 ةنجلا لوخدب

 يف رجاهملا نأ :"”ىنعملا نأ لمتحيو «ندبلاو بلقلا ميعنو

 ءاوس ءاّنسح اًعساو اًقزر ءايندلا يف هقزرب لفكت دق «هللا ليبس

 مهلكف «اًديهش لتقي وأ «هشارف ىلع تومي هنأ هنم هللا ملع

 ءهلاومأو هرايد نم جرخ اذإ هنأ مهوتي الف .قزرلا هل نومضم

 امك عقو دقو «نيقزارلا ريخ وه هقزار نإف «جاتحيو رقتفيس

 مهءانبأو مهرايد اوكرت «نيقباسلا نيرجاهملا نإف «ربخأ

 هللا حتف ىتح ءاّريسي الإ اوثبلي ملف هللا نيدل ةرصن «مهلاومأو

 اوناك ام ءاهلاومأ نم اوبتجاف دابعلا نم مهنكمو «دالبلا مهيلع

 مُهَئاِحْدِل» :هلوق «لوقلا اذه ىلع نوكيو «سانلا ىنغأ نم هب
 ءنادلبلا نم مهيلع هللا هحتفي ام امإ ES کام

 اضرلا ةلاح يف اهولخد مهنإف «ةفرشملا ةكم حتف اًصوصخ

 لوخد كلذ نأو «ةرخآلا قزر هب دارملا امإو «رورسلاو

 قزرو ءايندلا قزر نيقزرلا نيب تعمج ةيآلا نوكتف «ةنجلا
 عنام الف «حيحص ىنعملاو «هلك كلذل حلاص ظفللاو «ةرخآلا

 عيمجلا ةدارإ نم

 ءاهنطابو ءاهرهاظ ءرومألاب لعل هَل َّنِإَو#

 هنوزرابيو «قئالخلا هيصعي ميل .اهرخأتمو ءاهمدقتم

 لب «هرادتقا لامك عم ةبوقعلاب مهلجاعي ال وهو «مئاظعلاب
 . هلضف مهيلإ يدسيو «هقزر مهل لصاوي

 ِهْيَلَع یب مث وپ بقوع ام ٍلْئِمِب بقاع نمو كللذا# (1)
 يلع یک سناب بلذف و هنأ كرر هنأ هك
 لعف نإف .هتيانج لثمب يناجلا ةلباقم هل زوجي هنإف ءَمِلْظو
 دعب هيلع َيِغَب ناف «مولمب سيلو «ليبس هيلع سيلف «كلذ
 هيلع ىي نأ زوجي الف «مولظم هنأل ءهرصني هللا نإف ءاذه

 اذإ هتءاسإب هريغ يزاجملا ناك اذإو .هقح ىفوتسا هنأ ببسب

 اذإ اًدحأ بقاعي مل لصألاب يذلاف هللا هرصن «كلذ دعب ملظ

SEهنأو :نيتخسنلا يف (1) . 

 .دارملا :ب
 يف (۳) . مهتعافش 8



 . برقأ هيلإ رصنلاف هيلع ينجو ءملُظ

 الف «نيبنذملا نع وفعي : يأ يروم وعمل هلأ كرإ»

 . مهنع اهراثآ ليزيو ءاهليزيف مهبونذ رفغيو «ةبوقعلاب مهلجاعي
 يف هدابعل هتلماعمو «يتاذلا مزاللا رقتسملا هفصو اذه هللاف
 .ةرفغملاو وفعلاب تاقوألا عيمج

 اوفعت نأ ءمهيلع ينجملا نومولظملا اهيأ مكل يغبنيف

 ع اقع نمم هدابع نولماعت امك هللا مكلماعيل اورفغتو اوحفصتو

 ا ع زان تأت
 ر کاپ كل )11.3(

 ر ٤ ری 1 -

 أ تاپ كلذ © يصب 0 هلل نأ لآ يف رال ُجِلِويَو
 م را ےہ م يبا رجم رو هام رو

 ١ كنأو لطب وه نود نم توغ ام تاو قحا وه

 ةنسحلا ماكحألا كلت مكل عرش يذلا كلذ 4 رڪ لعل

 جلوي يذلا هريبدتو هريدقت يف فرصتلا نسح وه «ةلداعلا

 ىلع اذهو ءاذه ىلع اذه لخدي :يأ راما ف لّ

 يف ديزيو «ليللا دعب راهنلابو ءراهنلا دعب ليللاب يتأيف .اذه

 يتلا «رمقلاو سمشلاو ءراهنلاو ليللا حلاصمو لوصفلا مايق

 . مهل تايرورضلا نم يهو «دابعلا ىلع همعن لجأ نم يه
 2م 0

 فالتخاب تاوصألا جيجض عمسي يس هلا ناو

 ةلمنلا بيبد یری اصب ےب .تاجاحلا ننفت ىلع تاغللا

 2 ءاملظلا ةليللا يف ءامصلا ةرخصلا تحت «ءادوسلا

 دل رسا نم كَم
 . راہ

 4ّ ره هلا نايل ماكحألاو مكحلا بحاص 4كلذإل
 هلبق سيل يذلا لوألا ءلوزي الو لازي ال يذلا «تباثلا یا

 ءامسألا لماك ءءيش هدعب سيل يذلا رخآلا «ءيش

 هنيدو «قح هؤاقلو قح هدعو يذلا ءدعولا قداص «تافصلاو

 . ماودلا ىلع ةيقابلا ةعفانلا «قحلا يه هتدابعو «قح

 نم ءدادنألاو مانصألا نم يزود نم توغ ام کاو
 ىف لطاب وه يذلا «ُلِطَنْلا ره .تادامجلاو تاناويحلا

 اًعبت لطبتف ءْناَف لحمضمب ةقلعتم اهنأل «ةلطاب هتدابعو ءهسفن
 .اهدوصقمو اهتياغل

 لاع وهف «هتاذ يف يلعلا رڪ لا لَا وه هَل کوا

 يفو «تافصلا لماك وهف «هردق يفو تاقولخملا عيمج ىلع
 يفو «هئامسأ يفو «هتاذ يف ريبكلا ءتاقولخملا عيمجل هرهق

 موي هتضبق ضرألا نأ «هئايربكو هتمظع نم يذلا «هتافص

 هيسرك نأ «هئايربك نمو .هنيميب تايوطم تاوامسلاو «ةمايقلا

 مث ءرخآلا يف هصقني ام امهدحأ

 ورو روا سام a تم

 ا ا ج و

 يصاون نأ «هئايربكو هتمظع نمو «ضرألاو تاوامسلا عسو
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 اا

 انكي © © ويعتلات تج

 ر ا ا 7 00 ا
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 ا ا

 44 هو سا ll A 85 ا
 ا هامان / وهي ويقوم

 نالوا تاب تلد @ روف خوفا 7 و ور

 رب سم ا ناد لیلا راکھ کلا حریر اتا
 نم كوع يام کاو قس اوه هلأ بس کابلد ©

 ري يحل علوه کھ وښود

 ديلي املا ملا ہا

 توسل یفام هل م 9 ريبَح كرس كرس رش

 ةيسلا تلال ةا كلو ضر ف امو

 نوكرحتي الو «هتئيشمب الإ نوفرصتي الف «هديب دابعلا
 .هتدارإب الإ ءنونكسيو

 «برقم كلم ال ءوه الإ اهملعي ال يتلا ءايربكلا ةقيقح

Eةمظعو ءايربكو لالجو لامك ةفص لك اهنأ » 

 هئايربك نمو ءاهلمكأو اهلجأ ةفصلا كلت نم هلو هل ةتباث يهف
 اهلك «ضرألاو تاوامسلا لهأ نم ةرداصلا اهلك تادابعلا نأ

 ناك اذهلو .هماركإو هلالجإو «هميظعتو هريبكت ءاهنم دوصقملا
 ير اًراعش ريبكتلا

 حصن ام لمصلا ے لر ہلا كن هنأ رت رتا ٤٦۳

 او: نا ا 9 0 أ ترإ س شالا
 هنم ثح اذه 4ٌريِمَحْلا كوع وهل هلل تیلو ضا ف

 «هتينادحو ىلع تالادلا هتايآب رظنلا يف بيغرتو «ىلاعت

 كتريصبو كرصبب دهاشت ملأ :يأ a : لاقف «هلامکو

 ىلع لزنيف رطملا وهو ام ِهَمَسلا سي لر هلل تل
 ءاهيف ام سبيو ءاهؤاجرأ تربغا دق «ةبدجم ةعشاخ ضرأ

SG 

 . تابنو رجش نم
 اهل راصو «ميرك جوز لك نم تستكا دق ةرضخم حبصتف



 رشع عباسلا ءزجلا

 يبحمل اهدومهو اهتوم دعب اهايحأ يذلا نإ «جيهب رظنم كلذب
 . اًميمر اوناك نأ دعب «ىتوملا

 نطاوب كردي يذلا فيطللا ريح فيي هلل تإ
 ءريخلا هدبع ىلإ قوسي يذلا ءاهرئارسو ءاهتايفخو ءايشألا

 نمو «دابعلا ىلع ىفخت ةفيطل قرطب «“””رشلا هنع عفديو
 رهظي مث «هرادتقا لامكو هماقتنا يف هتزع هدبع يري هنأ .هفطل

 ملعي هنأ ءهفطل نمو . كالهلا ىلع دبعلا فرشأ نأ دعب هفطل

 قوسيف ءاهنطاب يف ضرألا روذبو «ضرألا نم رطقلا عقاوم

 تبنيف قئالخلا ملع ىلع يفخ يذلا رذبلا كلذ ىلإ ءاملا كلذ

 . تابنلا عاونأ هنم

 ايافخو ءرودصلا ايابخو «رومألا رئارسب رح
 .رومألا

 فرصتي ءاديبعو اًقلخ «َضْيَأْلا ف ابو وسلا یف ام م
 نم هريغ دحأل سيل «هرادتقا لامكو «هتمکحو .هكلمب مهيف

 .ءيش رمألا

 قلطملا ىنغلا هل يذلا هتاذب بْ َوُهَل هلا تول

 نم دحأ ىلإ جاتحي ال هنأ «هانغ نمو .هوجولا عيمج نم «ماتلا

 ءهانغ نمو .ةلق نم مهب رثكتي الو «ةلذ نم مهيلاوي الو «هقلخ
 لكأي ال ءدمص هنأ ءهانغ نمو ءادلو الو ةبحاص ذختا ام هنأ

 نم هجوب .قلخلا هيلإ جاتحي ام ىلإ جاتحي الو «برشي الو
 مهلك قلخلا نأ ءهانغ نمو ءُّمَعْطُي الو ْمِعْطُي وهف «هوجولا

 مهنيد يفو «مهدادمإو مهدادعإو مهداجيإ يف «هيلإ نورقتفم
 يف نمو تاومسلا يف نم عمتجا ول هنأ «هانغ نمو .مهايندو

 لأسف ءدحاو ديعص يف «تاومألاو مهنم ءايحألا «ضرألا

 صقن ام .مهينامأ قوف مهاطعأف «هتينمأ تغلب ام مهنم لك

 ريخلاب ءاّحس هدي نأ هانغ نمو ءءيش هكلم نم كلذ

 نمو . سافنألا ىلع هلاضفإ لزي مل ءراهنلاو ليللا .تاكربلاو

 الو «تأر نيع ال امم «هتمارک راد يف هعدوأ ام «همرکو هاتغ

 . رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ
 اهنوكل هئامسأ يفو «هتاذ يف دومحملا :يأ ديلا

 هلاعفأ يفو «لامك تافص اهلك اهنوكل هتافص يفو «ىنسح

 ىفو .ةمكحلاو ةمحرلاو ناسحالاو لدعلا نيب ةرئاد اهنوكل

 الو ءةحجار وأ ةصلاخ ةحلصم هيف امب الإ رمأي ال هنوكل هعرش
 «دمحلا هل يذلا «ةحجار وأ ةصلاخ ةدسفم هيف امع الإ ىهني

 ءاش امو ءامهنيب امو ضرألاو تاوامسلا يف ام ألمي يذلا

 امك وه لب .هدمح ىلع ءانث دابعلا يصحي ال يذلا ءاهدعب

 ىلع دومحملا وهو «هدابع هيلع ينثي ام قوفو «هسفن ىلع ىنثأ
 .هدمح يف ينغلا وهو «هلذخي نم نالذخو ءهقفوي نم قيفوت

 58-7١ :تايآلا ‹«جحلا ةروس ريسفت -7 1۳٦

 . هانغ يف ديمحلا

 جت کافلاو ضر ينام رک رس ها نأ رت رل )٦ ٠٦۰

 هَل نإ فِيْذإب الإ ٍض الآ لع مَن نأ اصلا كيمو هورعأب رحل يف
 د 2 وک ورک

 ك مکی مث ڪايا تلا وهو ه مح تور ساپ

 كبلقو كرصبب دهاشت ملأ : يأ 4 رودكل سلا نل س

 يف ام ركل َرَّكَس هَل نأ و ءةعساولا هيدايأو «ةغباسلا كبر ةمعن

 يف ام عيمجف «تادامجو «تابنو «تاناويح نم ضّرالا

 هلمحو «هبوکرل اهتاناويح ءمدآ ينبل رخسم «ضرألا
 ءاهتاتقي اهرامثو اهراجشأو «هعافتنا عاونأو هلكأو «هلامعأو

 ءاهجرختسي اهنداعمو ءاهلالغتساو اهسرغ ىلع طلس دقو

 . اهب عفتنيو

 يف ىرْجت# نفسلا يهو «كلفلا مكل رخسو : يأ كلو
 نم مكلصوتو «مكتاراجت لمحتو «مکلمحت 4 رَأِ ر
 قمر... اهتوسلل اح رعبا نك دورو هيج ىلإ ل
 الولف ضال لع عَ نأ سلا كسم هنأ مكب هتمحر

 ام فلتف «ضرألا ىلع ءامسلا تطقسل «هتردقو هتمحر

 و نأ َضْرَأْلاَو ِتاومَّسلا فليس هَل نل اهيف نم كلهو ء.اهيلع
 ERI 6“ یے مدخل و لع

 . اروع اميل ناک مَنِ ویب نم احا نم ن

۹ 

 .مهيدلاو نم مهب محرأ 4 ميحد فو سالب هل

 رشلا اهل نوديريو ءريخلا مهل ديري اذهلو تبا 76
 . ءايشألا هذه نم رخس ام مهل رخس نأ «هتمحر نمو .رضلاو

 مثال مدعلا نم مكدجوأ ڪا تلا ومو
 يزاجيل مكتوم دعب 4ك ملل مكايحأ نأ دعب 4ك
 . هتءاسإب ء ءيسملاو «هناسحإب نسحملا

 هللا همصع نم الإ «هسنج : يآ 4 نضال تكرإ#

 لب «هناسحإب فرتعي ال «هللاب روفك .هللا معنل روم

 E تيارات امبر

 الم ا E امج وَمَا لكل 07١0-0

 نو © eT ا أو ألا ىف تعز

 م اک ك 6: شت اب ب مَع هلا لق َكوُلَدَ

Elا ذأ تأ لع را ه  
 رو ر ا

 ربخي 4ر هلآ لع كلذ نإ بک ىف تلد َّنِإ ٍضْراْلاَو املا
 0000 : يأ كاَكَسَم# ةمأ لكل لعج هنأ ىلاعت

 عد م 1

 هلآ اس ولو اجاني ٌةَعَرْس مکن اتلعج اَنلَعَج لکل : یلاعت لاق امك

 . ةيآلا 4تا ا ف ابا كتر کیک ا سانا

 .(رشلا مهنع عفديو «ريخلا هدابع) : ب يف(١)



 اوا بسب هلم راع ی کا و

 نييمألا نم اًصوصخ «مئارشلا نم ةعيرش ىلع ضارتعا الف
 لوسرلا ةلاسر تتبث اذإ هنإف .نيبملا لهجلاو كرشلا لهأ

 اري رمل ا ل ءاهتلدأب

 : يأ « أَلا ىف كن َكَنَعْرس الق# :لاق اذهلو «ضارتعالا كرتو

 مهتئج ام ضعب ع نوضرتعيو «كل نوبذكملا كعزاني ال

 مهسايقب «ةتيملا لح يف مهتعزانم لثم «ةدسافلا مهلوقعب «هب
 .«هللا لتق ام نولكأت الو «متلتق ام نولكأت» :نولوقي دسافلا

 نم كلذ وحنو «ابرلا لثم عيبلا امنإ» :مهلوقكو
 نوركنم مهو ءاهنايعأ نع باوجلا مزلي ال يتلا مهتاضارتعا
 لب ءاهدارفناب ةجاحمو ةلداجم اهيف سيلو «ةلاسرلا لصأل

 .لاقم ماقم لكل

 اذإ «لوسرلا ةلاسرل ركنملا ء«ضارتعالا اذه بحاصف

 تابثإ يف كعم مالكلا :هل لاقي «دشرتسيل لداجي هنأ معز

 نأ ىلع ليلد هذه ىلع راصتقالاف الإو ءاهمدعو ةلاسرلا

 ىلإ وعدي نأ هلوسر هللا رمأ اذهلو ءزيجعتلاو تنعتلا هدوصقم

 ءاوس «كلذ ىلع يضميو «ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب هبر

 و و يحبذ ا ر لا یا

 Ss : يأ ريق ىّده # ىلع كنأل (ءيش

 نم ةقث ىلع تنأف «هب لمعلاو قحلا ملع نمضتم «دوصقملل

 يضملاو ةبالصلا كل كلذ بجويف «كنيد نم نيقيو «كرمأ

 ثيدح وأ «هيف كوكشم رمأ ىلع تسلو «كبر هب كرمأ امل
 كفقويو «مهئارآو مهئاوهأ عمو ساتلا عم فقتف ءىرتفم

 َلَع تإ رل لع لكون :ىلاعت هلوق اذه ريظنو .مهضارتعا
 «ريقَتْسُت ىّده لَك َكَّنإ# :هلوق يف نأ عم «ِنيِبْلأ نحل

 لقعلاب «عرشلا تايئزج ىلع «نيضرتعملا ةبوجأل اًداشرإ
 .لوسرلا هب ءاج ام لكل فصو ىدهلا نإف «حيحصلا

 « عورفلاو لوصألا لئاسم نم ةيادهلا هب لصحت ام ىدهلاو

 لقعلاب اهتمكحو اهلدعو اهنسح فرعي يتلا لئاسملا يهو

 تارومأملا ليصافت ربدتب فرعي اذهو «ةميلسلا ةرطفلاو

 . تايهنملاو

 :لاقف ةلاوجلا هلم و ديلا عب رع كوع هنا هسا انوا

 ملاع وه :يأ *َنوْنَمَْت ام امي ملغ هنأ لق كولد نيو

 يذلا ةمايقلا موي يف اهيلع مكيزاجمف «مكتاينو مكدصاقمب
 طارصلا قفاو نمف «نوفلتخت هيف متنك اميف مكنيب هللا مكحي

 لهآ نم وهف ءهنع غاز نمو «ميعنلا لهأ نم وهف «ميقتسملا

 ركذ كلذلف «ملعب اًمكح نوكي نأ «همكح مامت نمو «ميحجلا

 :لاقف هباتك ةطاحإو ءهملع ةطاحإ
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  r4 HRSAچ 2
  Eرپ هي روە يمص اے را

 رخبلا ف ىرجت كافل او ٍضرألا ينام رك رس ها نأ رتل

 نودا ضال عََمَد الا كيو ورأي
 كاي تاوه © | مد فو ءرل سالاي
 ا © فك ملا کی ین کین
 فڪرن هڪ ات مهام اتاعا لکل

 E TE EE ل

 قود نوو دبع دو [ ia 9 ر هلا لع كادت تک ف

 يمديك امرا طاس لر او
 ا © ريتن

 تبوطسس اکی رکا كك اوو

 | نرش و گا لاک 9 ءتو ییا

 ا ہواور تک زلات ورال کلک
 ىفخي ال ردو ءاَصلأ ىف اَم مكي هَل تأ ملم رأل

 ءاهيلجو اهيفخ اهنطاوبو رومألا رهاوظ نم «ةيفاخ اهنم هيلع
 ءامسلا يف امب طيحملا ملعلا كلذ نأ ءاهرخأتمو اهمدقتم

 0 وى وِ

 نيح ءظوفحملا حوللا وهو «باتك يف هللا هتبثأ دق ضرألاو

 ام بتكا :لاق ؟بتكأ ام :لاق بتكا» :هل لاق ملقلا هللا قلخ

 .«ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه
 ريغ دج 7

 طاحي ال مكدنع هروصت ناك نإو #ريِس هلآ ع كل نإ

 نأو ءءايشألا عيمجب اًملع طيحي نأ هيلع ريسي ىلاعت هللاف «.هب

 : عقاولل قباطم باتك يف كلذ بنكي
 رر رح

 ) )7١1١اطلس وي لر م ام هنأ و نم َنودبعَيَوا# 2
 6 ٌيَمَع

 انني مهب لت او ٥ ريت ني ند ا انو يدي كل لك

 تْودكَي رسل وك تأ وجو ىف ب
 ت ركب كيل لف اجر نیم تراتي یاب ےل
 ىلاعت ركذي 4 ٌريِصَمْلا شو ١ 1 ترذأا ها اَهَدَعَو دال کلک

 حبقأ مهلاح نأو «هريغ هب نيلداعلا ءهب نيكرشملا ةلاح

 هب مهل سيلف ءهولعف ام ىلع مهل دنتسم ال هنأو «تالاحلا

 نوكي دقو «نيلاضلا مهئابآ نع هوقلت ءديلقت وه امنإو «ملع



 ۷۳-۷٦ :تايآلا «جحلا ةروس ريسفت -۲ 1۳۸ رشع عباسلا ءزجلا

 7 يڪ ۳٤١ کا EEN xX هل - رمألا سفن يف - وهو ءهلعف امب هدنع ملع ال ناسنإلا
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 ےل ee ا م يرض شالا اا . اهملع ام ةجح
 ةجح :يأ ءاناطلس كلذ يف لزني مل هللا نأ ءانه ربخأف

 هداسف ىلع ةعطاقلا نيهاربلا لزنأ دق لب «هزوجتو هيلع لدت

 امو : نارا اعلا وح اال «هنالطبو

 . لحو مهب لزن اذإ هللا باذع نم مهرصني © رين نم يمال

 عابتا يف ٌدضق هيلع مه امب مهل ملع ال نيذلا ءالؤه لهو
 نم هيلع مه امب نوضار مه مأ ؟مهءاج اذإ ىدهلاو تايآلا

 . ؟لطابلا
 هللا تايآ يه يتلا انني َمهّيَلَع ل اًدإَو# : هلوقب كلذ ركذ

 ءاهيلإ اوتفتلي مل ءلطابلا نم قحلا نايبل ةمزلتسملا ةليلجلا

 ارك تيا ووُجُم ىف برم لب ءاسآر اهب اوعفري ملو
 ةسِّبَعُم مههوجو ىرت اهتهاركو اهضغب نم رڪشا

 . ةرهفكم مهراشبأو

 يأ اتيا مهتم تن وشب ےب 1 توظني تاکی

 مهضغب ةدش نم غيلبلا برضلاو لتقلا مهب نوعقوي نوداكي

 ءةلاحلا سئب رافكلا نم ةلاحلا هذهف «هتوادعو قحلا ضغبو

 يتلا لاج + ا ب اهرشو
 الأ گلد نم رپ مکشیافآ لقط :لاق اذهلف ءاهيلإ نولوؤي
 ليوط اهرش هذهف «ٌريِمَسْلا یو | ردك ا ا ادعو
 .ماودلا ىلع دادزت اهمالآو اههوركمو « ضيرع

 | هل أوعيتسأف لم برض ُسآَنلَأ اهيات 0074 007)
 ر س2 ووو 2

 نو مل أوعمتَج 2 ا د وقلي نأ هللا نود نو توغلت كيلا
 0 4 دد ل

 ٠ ال انس بابل

 اذه 4 رع یوق هلا َّنِإ ورد ّقَح هَ اورد ام 5 ثمل

 نم لوقع ناصقن نايبو «ناثوألا ةدابع حبقل هللا هبرض لثم

 باطخ اذه شالا اَهيأتَي# :لاقف «عيمجلا فعضو ءاهدبع

 «ةريصبو اًملع نودادزي نونمؤملا «رافكلاو نينمؤملل

 45مل اعيساف لسم برص «ةجحلا مهيلع موقت نورفاكلاو

 الو هيلع ىوتحا م اومهفتو مكعامسأ هيلإ اوقلأ :يأ

 هيلإ اوقلأ لب «ةضرعم اًعامسأو «ةيهال اًبولق مكنم فداصي

 :اذه وهو ءعامسألاو بولقلا

 نود نم ىَعْدُي ام لك لمش ولأ نرد نم توت لأ 3
 تاقولخملا رقحأ نم وه يذلا اباد اوف نل هللا

 امف «فيعضلا قولخملا اذه قلخ مهتردق يف سيلف ءاهسخأو

 . ىلوأ باب نم هقوف

 ولو
 ا 10 قم ل اً

2. 

 بابذلا لي ول كلذ نم غلبأ لب ل اوسخ ا

 .زجعلا نم

 اوك وعم جو لوب ا كارا يوت

 0 دوس ايس باذن
 ا

 نإ دود نحو ا © بوأطملاَو باطل

 ةر ملا نو ىفط يا 9€ درع وقل لا
 داعيا رص ب e ري ا

 روم 0 ف امو مهيدي سي

 ا رو ما اک

 9 © ب ا < ت رک د ص 1 1 1 س

 ا 000 م الر
 لعجامو ا Rr س

 ورع واس لع ب 2

 ا دوهميهارتإ 2

Eرکا یھ  
 ہم ےس ےس

 03 ررر نب ےس مسرو هو

o 
 2 6 ومَا َمَِف و م ا

26 ET EEO 

 هللا نود نم دوبعملا وه يذلا «ثِلَطلا معسل

 تخار :فيعض ان لكف بالا رح ىلا 419
 .نيملاعلا بر ةلزنم هلزنيو «فيعضلا اذهب قلعتي نم ءامهنم

 زجاعلا ريقفلا ئّوس ثيح ورد ىح هلأ ردق ام اذهف

 نم ىّوس «هوجولا عيمج نم يوقلا ينغلاب «هوجولا عيمج نم
 ةايح الو اًئوم الو ءاًرض الو اًعفن هريغل الو .هسفنل كلمي ال

 كلام «عناملا يطعملا ءراضلا عفانلا وه نمب ءاًروشن الو

 SC يجي وك فيج ار كاملا

 لا لماك «ةوقلا لماك :يأ «ُريِرَع وقل هلأ تإ

 كرحتي ال هنأو «هيديب قلخلا يصاون نأ «هتزعو هتوق لامك نم
 هللا ءاش امف «هتئيشمو هتدارإب الإ «نکاس نكسي الو «كرحتم
 كسمي هنأ هتوق لامك نمو .نكي مل أشي مل امو «ناک

 ثعبي هنأ ءهتوق لامك نمو ءالوزت نأ ضرألاو تاومسلا

 لامك نمو .ةدحاو ةحيصب «مهرخآو مهلوأ مهلك قلخلا

 طوسو ءريسي ءيشب ةيتاعلا ممألاو ةربابجلا كلهأ هنأ «هتوق

 .هباذع نم

 اَلا بيو داسر ٍةَكِيَلَْلا تري یف هلا (0270075)



 رشع عباسلا ءزجلا

 ة يج 2غ 5 و ص

 للو مهفلخ امو ُمِهيِدْيَأ تيب ام مَع © صب میمس هلآ كرإ

 هنأو «مانصألا فعضو هلامك ىلاعت نيب امل 4 رأل محبي هَل
 امب «قلخلا نع مهزيمتو ءلسرلا ةلاح نّيب ءاّمح دوبعملا

 :لاقف لئاضفلا نم هب اوزيمت

 :يأ نيالا بو سُر ةي تي یف لا
 نونوكي ءالسر سانلا نمو ءالسر ةكئالملا نم يبتجيو راتخي

 هقحأو ءدجملا تافصل هعمجأو ءعونلا كلذ ىكزأ

 ىلع قلخلا ةوفص الإ نونوكيال لسرلاف .ءافطصالاب

 قئاقحب اًلهاج سيل ''”مهافطصاو مهراتخا يذلاو «قالطإلا

 مهل يفطصملا امنإو «ءيش نود اًئيش ملعي وأ «ءايشألا

 عيمجب هرصبو هعمسو هملع طاحأ دق يذلا ءريصبلا عيمسلا

 نأو «كلذل لهأ مهنأ هنم ملع نع مهايإ هرايتخاف ءءايشألا

 لمَ ُتيَح معا هلا :ىلاعت لاق امك ,مهيف حلصي يحولا

 . «مَتلاَسر

 نوعدي «لسرلا لسري وه :يأ دونا مجيب هلأ لوا
 «مهتوعدل دارلا مهنمو «بيجملا مهنمف هللا ىلإ سانلا

 امأو «لسرلا ةفيظو اذهف ءلكانلا مهنمو «لماعلا مهنمو

 هنم مدعت الف هللا ىلإ اهريصمف لامعألا كلت ىلع ءازجلا

 . الدعو الضف

 أوُدبعاو ود جنو اوُككرا اوما لأ اهيل 008070

 كيل هله چ ني همز ن ہک لع امو يَ ره واچ
 ء اًديِهَس وُ بكيل ادله فو لب نم ییا ْمُكَدَّمَس وه ریل

 اواو ةركصلا اويا نيالا لع دبش انك کیم ور ر ر
 ٤ يم ر د ر روا رو 2م هو يدمر
 ىلاعت رمأي 4 ًرِيَلأ منو لوما معي دوم وه لاپ اومصتعاو
 «دوجسلاو عوكرلا اهنم صخو «ةالصلاب نينمؤملا هدابع
 ةولسو «نويعلا ةرق يه يتلا هتدابعو ‹ امهتینکرو امهلضفل

 ىضتقي «دابعلا ىلع هناسحإو هتيبوبر نأو «نوزحملا بلقلا

 . اًمومع ريخلا لعفب مهرمأيو «ةدابعلا هل اوصلخي نأ مهنم

id ۰ 500ور رک 2  
 مكحلَعلا# :لاقف ءرومألا هذه ىلع حالفلا ىلاعت قلعو

 1 e OF هو

 نم نوجنتو «بوغرملا بولطملاب نوزوفت :يأ .*توُكيُمت

 ` يف صالخالا ىوس حالفلل قيرط الف «بوهرملا هوركملا
 هلف «كلذل قفو نمف «هديبع عفن يف يعسلاو «قلاخلا ةدابع
 . حالفلاو حاجنلاو ةداعسلا نم «ىلَعَملا حدقلا

 يف عسولا لذب داهجلاو وهج ىح لا يف اودھ
 وه «هداهج قح هللا يف داهجلاف . بولطملا ضرغلا لوصح
 قيرط لكب هليبس ىلإ قلخلا ةوعدو هللا رمأب ماتلا مايقلا
 رجزو بدأو لاتقو ميلعتو ةحيصن نم «كلذ ىلإ لصوم

۳4 

 گر
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 . كلذ ريغو ءظعوو

 نم - نيملسملا رشعم اي - مكراتخا : يأ 4َمْكَدَبََأ ره
 مكل راتخاو ءمكل هيضرو «نيدلا مكل راتخاو «سانلا نيب

 «ةميظعلا ةحنملا هذه اولباقف . لسرلا لضفأو بتكلا لضفأ

 يف اوُدِهِنَجَو# :هلوق ناك املو .مايقلا قح هيف داهجلاب مايقلاب

 ام فيلكت باب نم اذه نأ مهوتم مهوت امبر ووه ّنَح هَل

 :هلوقب هنم زرتحا «قشي ام فيلكت وأ «قاطي ال

 لب ءرسعو ةقشم : يأ 4ْجَرح ن نا يف كع َلَعَج او
 مزلأو رمأ ام الوأف «ةلوهسلا ةياغب هلهسو «ريسيتلا ةياغ هرسي

 اذإ مث ءاهدوؤي الو ءاهلقثي ال ءسوفنلا ىلع لهس وه امب الإ

 «هب رمأ ام ففخ «فيفختلل ةبجوملا بابسألا ضعب ضرع
 ةدعاق «ةيالا هذه نم ذخؤيو .هضعب طاقسإ وأ «هطاقسإب امإ

 حيبت تارورضلا» و «ريسيتلا بلجت ةقشملا» نأ يهو «ةيعرش

 ريثك ءيش ةيعرفلا ماكحألا نم كلذ يف لخديف ««تاروظحملا

 . ماكحألا بتك يف فورعم

 رماوألاو «ةروكذملا ةلملا هذه :يأ ميه ْمُكيل دليل
 اهومزلاف ءاهيلع لاز ام يتلا «ميهاربإ مكيبأ ةلم «ةروبزملا

 .اهب اوكسمتساو

 ؛ةقباسلا بتكلا يف :يأ 4 ني يللا مكس ره
 . نوروهشمو نوروكذم

 لاز ام : يأ .عرشلا اذهو «باتكلا اذه : يأ ادله ىفَو#

 . اًثيدحو اًميدق مكل مسالا اذه

 اهرشو اهرب مكلامغأب کک ایی لولا کیا
 «سانلل تجرخأ ةمأ ريخ مكنوكل سلا ىلع ءاَدبُش اوُبوكَتَو#
 «مهممأ اوغلب مهنأ لسرلل نودهشت .اًرايخ اًلدع اًطسو ةمأ

 يف هب هللا مكربخأ امب مهتغلب مهلسر نأ ممألا ىلع نودهشتو
 عيمجو ءاهدودحو اهطورشو اهناكرأب 4 ةْولَّصلا ومقال هباتك

 هلل اًركش اهيقحتسمل ةضورفملا ةركرلأ الاول اهمزاول
 . مكالو ام ىلع

 «كلذ يف هيلع اولكوتو هب اوعنتما : يأ لإ أوُمَصَتْمَوإل
 ىلوتي يذلا کوم وهل مكتوقو مكلوح ىلع اولکتت الو
 هريدقت نسحأ ىلع مكفرصيو «هريبدت نسحب مكربديف «مكرومأ

 الوت نمل ىلوملا معن :يأ 4بي رت ومل ميو
 هنع عفدف هرصنتسا نمل «ُرِيِصتلأ َمَعيَو# هبولطم هل لصحف

 .ةوزكملا
 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «جحلا ةروس ريسفت مت

 )١( مهابتجاو :ب يف .
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 ىلإ اولصو ءيش يأبو «مهتداعسو مهحالف ركذو «نينمؤملا

 «مهتافصب فاصتالا ىلع ثحلا كلذ نمض يفو «كلذ

 «تايآلا هذه ىلع هريغو هسقن دبعلا ٍنِرّيلَف .اهيف بيغرتلاو

 ءاّصقنو ًةدايز ناميالا نم هريغ عم امو هعم ام كلذب قرعي

 . ةلقو ٌةرثك

 اودعسو اوزاف دق :يأ نرمل ملف دَ :هلوقف

 هللاب اونمآ نيذلا نونمؤملا .ماري ام لك اوكردأو ءاوحجنو

 ْمْهماَلَص فل مهنأ ةلماكلا مهتافص نم نيذلا نيلسرملا اوقدصو
 نوع

 هللا يدي نيب بلقلا روضح وه ةالصلا يف عوشخلاو

 «هسفن نئمطتو «هبلق كلذل نكسيف «هبرقل اًرضحتسم «ىلاعت
 اًرضحتسم «هبر يدي نيب اًبدأتم «هتافتلا لقيو «هتاكرح نكستو

 ءاهرخآ ىلإ هتالص لوأ نم «هتالص يف هلعفيو هلوقي ام عيمج

 قالصلا حور اذهو ءةيدرلا راكفألاو سواسولا كلذب يفتنتف

 .ديعلل بتكي يذلا وهو ءاهنم دوصقملاو
 تناك نإو «بلق روضح الو اهيف عوشخ ال يتلا ةالصلاف

 بلقلا لقعي ام بسح ىلع باوثلا نإف ءاهيلع اباثم ةئزجم
 . اهنم

 الو هيف ريخ ال يذلا مالكلا وهو 4 ونا ص مه نا

 «هنع اًعفرتو ءمهسقنأل اًهيزنتو «هنع ةبغر + ےروضرعم )# ةدئاف

 ءوغللا نع نيضرعم اوناك اذإو ءاّمارك اورم وغللاب اورم اذإو

 دبعلا كلم اذإو . ىرحأو ىلوأ باب نم مرحملا نع مهضارعإف
 لاق امك «هرمأل اًكلام ناك - ريخلا يف الإ - هنزخو هناسل

 كربخأ الأ» : لاق اياصوب هاصو نيح لبج نب ذاعمل يي يتلا

 هسفن ناسلب ذخأق «هللا لوسر اي ىلب : تلق «؟هلك كلذ كالمب
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 . «اذه كيلع فك :لاقو

 وغللا نع «مهتتسلأ فك «ةديمحلا مهتافص نم نونمؤملاف
 . تامرحملاو

 «مهلاومأ ةاكزل نودؤم :يأ 4م ةوگًرلل ْمُه نرل
 ساندأ نم مهسفنأل نيكزم «لاومألا سانجأ قالتخا ىلع

 : اهكرتب سفنلا وكرت يتلا لامعألا ءئواسمو قالخألا

 يف عوشخلا يف «قلاخلا ةدابع يف اونسحأف ءاهَُجَتو
 .ةاكزلا ءادأب هقلخ ىلإ اونسحأو ءةالصلا

 اهظقح مامت نمو ءانزلا نع نوفل مهجر َمُه نول

 اوظفحف .امهوحنو سمللاو رظنلاك كلذ ىلإ وعدي ام بج
 « يبكي تككم اَم وأ مهجر لع الإ دحأ لک نم مهجورف
 هللا نأل ءامهبرقب بيوم دْيَع مقل تاكولمملا ءامالا نم

 . امهلحأ ىلاعت

 ْمُه کوا ةيرسلاو ةجوزلا ريغ 4كِلد ءا یتا نمل
 نوئرجتملا «همرح ام ىلإ هللا لحأ ام اودعت نيذلا وداع

 حاكن ميرحت ىلع لدي ةيآلا هذه مومعو .هللا مراحم ىلع

 الو ءاهؤاقب اًدوصقم ةقيقح ةجوز تسيل اهنإف «ةعتملا
 .كلذل للحملا حاكن ميرحتو «ةكولمم

 لح يف طرتشي هنأ مسا َنكَلَم ام وأ :هلوق لديو

 مل اهضعب هل ناك ولف ا .ةكولمملا

 هل كلم يه لب «هنيمي تكلم امم تسيل ''”اهنأل .لحت

 «ناجوز ةرحلا ةأرملا يف كرتشي نأ زوجي ال هنأ امكف «هريغلو

 .ناديس ةكولمملا ةمألا يف كرتشي نأ زوجي الف

 ءاهل نوعارم : يأ «4َتوْعَد َمِِدْهَعَو مهتما ره ناول
 اذهو .اهذيفنتو اهب مايقلا ىلع نوصيرح «نوظفاح «نوطباض
 قح يه يتلاو هل قح يه يتلا تانامألا عيمج يف ماع

 .دابعلل

 ٍلاَبْلاَو ٍضْرَاْلاَو تول لع َةَئاَمَدْلا اَنضَرَع اإ : ىلاعت كاك

 هبجوأ ام عيمجف «(كنإإآ الو ان نمو ملي ل كب
 ءاهب ماتلا مايقلاب اهظفح دبعلا ىلع «ةنامأ هدبع هللا
 لاومألا تانامأك «نييمدآلا تانامأ كلذ يف لخدي كلذكو
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 .امهوحنو رارسألاو

 کم أَي هس ل نيتنامألا ءادأو نيرمألا ةاعارم دبعلا ىلعف

 دهعلا لمشي «دهعلا كلذكو «اَهِلَمَأ لإ تملا اوون نأ
 يهو ءدابعلا نيبو مهنيب يذلاو مهبر نيبو مهنيب يذلا
 ءاقولاو اهتاعارم هيلعف «ديعلا اهدقعي ىتلا دوقعلاو تامازتلالا

 باوصلا لعلو « نأل :ب يفو « هنأل :أ يف (۲) .نينمؤملا : أ يف )١(

 .تبثأ ام



 . اهلامهإو اهيف طيرفتلا هيلع مرحيو ءاهب

 يف اهيلع نوموادي : يأ واب ْمِعرْلَص لڪ ره نول
 عوشخلاب مهحدمف ءاهناكرأو اهطارشأو اهدودحو اهتاقوأ

 «نيرمألاب الإ مهرمأ متي ال هنأل ءاهيلع ةظفاحملابو «ةالصلاب

 نم عوشخلا ىلع وأ ءعوشخ ريغ نم ةالصلا ىلع موادي نمف
 . صقان مومذم هنإف ءاهيلع ةظفاحم نود

 ه نشروا مه تافصلا كلتب نوفوصوملا یاو
 اهطسوو ةنجلا ىلعأ وه يذلا «َسْودَرِفْلا َنوُِرَي تريلا
 وأ ءاهتورذو اهالعأ ريخلا تافص نم اولح مهنأل ءاهلضفأو

 ىلع «نينمؤملا مومع كلذب لخديل ءةنجلا عيمج كلذب دارملا
 .هلاح بسحب لك «مهبتارم "و مهتاجرد

 الرج اهنع نوغبي الو ءاهنع نونعظي ال «َنوُدِلَخ اف مهل

 ردكم ريغ نم «همتأو .هلضفأو ميعنلا لمكأ ىلع اهلامتشال

 . صخغنم الو

 نم ا أ اقل دقلو# )١0-١1(

E 
 افخم هضم

 5 ني ني
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 ا  Eقلل 0و ٥ ويم كلذ دعب رکا

 راوطأ تايآلا هذه يف هللا ركذ وشعب َةَمَكَيِقْل وي

 ركذف ءهيلإ ريصي ام رخآ ىلإ هقلخ ءادتبا نم 0 يمدآلا

 قللكس نم# هنأو «مالسلا هيلع مدآ يرشبلا عونلا يبأ

  0 0كلذلو «ضرألا عيمج نم تذخأو «تلس دق

 كلو نيو تيخلاو بطلا هع رال ا قذف قلع واج

 كلذ نيبو ءَنُزَحلاو لهسلاو .

 نيب نم جرخت شل نييمدآلا سنج : يأ 4ُهَنلَمج مثل
 محرلا وهو «ٍنيكَم ٍراَق ىف رقتستف «بئارتلاو بلصلا
 . كلذ ريغو حيرلاو داسفلا نم ةظوفحم

 : يأ «ةَقَلَع ُلْبَق ترقتسا دق يتلا «ةَمْطلأ اَنَقَلَح ل

 ا ةفطنلا نم اًموي نيعبرأ يضم دعب «رمحأ

 ام ردقب «ةريغص محل ةعطق : يأ 4 ٌدْضُمل اًموي نيعبرأ دعب

 اعل ةنيللا «ةَعَضمْلا اَسَقَكَحَمل .اهرغص نم غضمي
 ايَوَمكَم# . اهيلإ ندبلا ةجاح بسحب «محللا تللخت دق «ةبلص
 انلعج امك «ماظعلل ةوسك محللا انلعج :يأ امل ٌمظِعْل

 . ةثلاثلا نيعبرألا يف كلذو «محلل اامع ماظعلا

 هنوك نم لقتناف «حورلا هيف خفن « رك الع ُهَنأَسَأ 2

 . اًناويح راص نأ ىلإ ءادامج

 ّنَسَجَأ# هريخ رثكو «مظاعتو ىلاعت : يأ 0 0
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 © لعوب واتا
 ِهِف حسو لوس مث © نيه وام ني کس ن کک 0

 وركن ام اص ہیلو رأل مقا قارخو ديول
 وه لب «هتاقولخم نسحأ نم ناسنإلاو ءٌنَسَح هلك ٌهُقْلَخَف
 يف نضل اقل دلل :ىلاعت لاق امك «قالطالا ىلع اهنسحأ

 . اهلمكأو تاقولخملا لضفأ هصاوخ ناك اذهلو ' ويوم نس

 يف كول حورلا «قلخلا 4كم دب رك 2

 س ٍةَمَكيقلأ مو هكا «مكتالقنتو مكراوطأ دحأ
 بسا # : ىلاعت لاق . اهئيسو اهنسح «مكلامعأب نوزاجتف

 قم قع 6 خ٠ ني يم نم م ةَ كي لأ 0 یس ار نأ ُنَضِإْل

 خم نأ لڪ ردم کل سلا ه یاو گلا ِنيعْوَرلا هني لَم © ىو

 . 4 قول

 رع اك امو َّقَرَط ا اتَقَلح دوا )10-3١(

 نقلك رح تكلل ور
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 و قيا
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 2 و کل تعأو ليخت نم ٍتَنِج قب کل انأَشنأَك ٥ ورد فب

 2 رض | هموت جرب 4 22 ےک

 ِنُهَدلاب تب ُءاتيس روط نم E نو اك انو ةريك



 رشع 0 ءزجلا

 فو «هنكس ركذ «يمدآلا قلخ ىلاعت ركذ امل 4َنكَِْل
 اًمقس 4کود افلح ٌدَقلَو# :لاقف 0

 تاومس عبس :يأ #َنِبارَط َعْبَس# دابعلل ةحلصمو «دالبلل

 سمشلاو موجنلاب تنيز دق اا قوف ةقبط لك «اًقابط
 . عدو ام قلخلا حلاصم نم اهيف عدوأو «رمقلاو

 لكل ماع انقلخ نأ امكف 4َنِلْفَغ قلا ِنَع اك اول
 ءاًقولخم لفغن الف ءانقلخ امب طيحم اًضيأ انملعف «قولخم

 عقتف ءامسلا نع لفغن الو «هعيضنف اًقلخ قلخن الو «هاسنن الو

 بناوجو راحبلا ججل يف ةرذ ىسنن الو «ضرألا ىلع

 ٍضرَأْلا يف مآ نم امو اهقزر اهيلإ انقس الإ ةباد الو «تاولفلا
 کک E و

 ٠ او اقر هلآ لإ

 e e 4ق فيلا 2

 اهقلاخ ملع ىلع «ةيلقعلا ةلدألا ىوقأ نم «تاقولخملا

 . هتمكحو
 ردقب «مكماعنألو مكل اًقزر نوكي ام ِةَمَسلَا نم اًنلَرأَو#

 ءراجشألاو ضرألا يفكي ال ثيحب «هصقني الف «مكيفكي ام

 ثيحب لمتحت ال ةدايز هديزي الو «دوصقملا هنم لصحي الف

 هلزنأ لب ءراجشألاو تاتابنلا هعم شيعت الو «نكاسملا فلتي

 تارت نم رجلا دلك رس اجلا نا كار

 ءرقتساو نكسف ءاهيلع هانلزنأ : يأ «َضَنَأْلا ىف كش

 اًضيأ هنكسأو «ةيتابنلا جاوزألا عيمج «هلزنم ةردقب جوشو

 لصوي ال ىتح الزان بهذي مل ثيحب ضرألا نئازخ يف اًدعم

 .هرعق غلبي الو هيلإ
 هلزنن وأ ءهلزنن ال نأب امإ وريل هب پاد لع اول

 نم دوصقملا هنم دجوي ال وأ «هيلإ لصوي ال ءالزان بهذيف

 اوردقيو «هتمعن ىلع هوركشي نأ «هدابعل هنم هيبنت اذهو

 نإ ميرا لق# : يلام ريض ن لپ اذاك يضع

 نم امهريغ هنم ءىشني هنأ عم «نيعونلا نيذه ىلاعت صخ

 ءراجشألا اهب تقاف يتلا امهعفانمو امهلضفل ءراجشألا

 تانجلا كلت يف :يأ 4ًف كل : هلوق يف ماعلا ركذ اذهلو

 رک ةكرف#
 ل او ا

 حافتو «نامرو جرتأو نيت نم نوک ات اسو
 .اهريغو

 2 کک و مم ر ا

 : يأ «نوتيزلا ةرجش يهو #هآَنْيَس روط نم رخت ةرجشو#

 . اهسنج

 ۲۲۰۲۱ :ناتيآلا .نونمؤملا ةروس ريسفت -۲۳ دس 4۲“

 2 ا 4r ل <
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 | ياو لی نوو < ريك اتنا © هو كلوب

 نی رو وک نارك هك افرك
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 © ےن لا الط نزلا یف نبط آو مھم

 م ضرأ يف صاخ اهناكم نأل ءركذلاب تصخ

 ْخبصَو نهدي تت :هلوق يف اهضعب ركذ يتلا اهعفانملو
 هلامعتسا ''7”لمعتسي نهد وه يذلا تيزلا اهيف أ چ َنيلك ذا

 اًمادإ لعجي :يأ «نيلكآلا غابطصاو ءهب حابصتسالا نم

 . عفانملا نم كلذ ريغو «نيلكآلل

 برب ن ان ركبه ہی مكتألا ن كل لول ۲
 ا يالا لو و ٠ نوا اهيو هريش مفت ايف
 ءرقبلاو ءلبإلا ؛ماعنألا مكل رخس نأ «مكيلع همعن نمو 00

 اني قت نيعفتنملل عفانمو «نيربتعملل ةربع اهيف «منغلاو
 غئاس صلاخ مدو ثرف نيب نم 2 «نبل نم «ايوطب ىف
 ءاهرايوأو ءاهفاوصأ نم * هک عقم م ا کوا نيبراشلل

 اهنوفختست «اًتویب ماعنألا دولج نم 2 لعجو ءاهراعشأو

 نم لكآملا لضفأ *َنولكَأَت اَئَرل مكتماقإ مويو «مكنعظ موي

 محشو محل
 «ربلا يف مكل اتنفس اهلعج : يأ وأخ ادا لَ هكر
 اهقوف بتكو «ب يف (لمعتسي) ةملك تبطش دقو «نيتخسنلا يف اذك )١(

 . ريسفتلل ةفلتخملا تاعبطلا يف كلذك يهو ءرثكي : رياغم طخب



 رسع نماثلا ءزحلا

 قشب الإ هيغلاب اونوكت مل دلب ىلإ مكلاقثأ اهيلع نولمحت
 «مكلمحت رحبلا يف نفسلا مكل لعج امك «سفنألا

 . اًريثك وأ [ناك] اًليلق ءمكعاتم

 ردأو «ناسحإلا 28 فنصو «معنلا هذهب معن يذلاف

 ءركشلا لامك قحتسي يذلا وه «راردملا هريخ نم انيلع

 همعنب ناعتسي ال نأو «هتيدوبع يف داهتجالاو «ءانثلا لامكو

 . هيصاعم ىلع

 هلأ أودع موقد لاق 50 لِ كلم السمرا دقو )7-١(

 هل :هلوق يهو ةصقلا رخآ ىلإ كونك الأ رع وإ ْنِم كَل ا
 هلوسرو هدبع ةلاسر ىلاعت ركذي 4َنَِتمَل انک نإو بمآ َكِلَد يف
 ىلإ هلسرأف ضرألا لهأل هلسرأ لوسر لوأ «مالسلا هيلع حون

 :لاقف هدحو هللا ةدابعب مهرمأف «مانصألا نودبعي مهو ءهموق

 ال ةدابعلا نأل ءةدابعلا هل اوصلخأ يَ 4 هلأ اودع موق #

 ةهرلا لاطبإ ع لإ نم د کک ان ءاهصالخإب الإ حصت

 هل يذلا قزارلا قلاخلا هنأل «ىلاعت هلل ةيهلالا تابثإو « هللا ريغ

 نم هيلع متنأ ام نومك الفأ# كلذ فالخب هريغو «هلك لامكلا

 موق روص ىلع تروص يتلا مانصألاو ناثوألا ةدابع

 اًرس مهوعدي «كلذ ىلع رمتساف «هللا عم اهودبعف «نيحلاص

 ال مهو ءاّماع نيسمخ الإ ةنس فلأ ءاّراهنو اًليلو ءاًراهجو

 . اًروفنو اًوتع الإ نودادزي

 - نوعوبتملا ةداسلاو فارشألا هموق نم الملأ لاقل

 ام :- هعابتا نم ريذحتلاو ا

 رشب الإ اذه ام : يأ مّ شفني نأ درب کلن رب الل اذه

 د ی كلع ا اا یا لح ف ‹مکلثم
 ؟مكسنج نم وهو «مكيلع هلضفي يذلا امف الإو ءاّعوبتم
 . لسرلا يبذكم يف ةدوجوم تلاز ام «ةضراعملا هذهو

 امك هلسر ةنسلأ ىلع ءفاش باوجب اهنع هللا باجأ دقو

 ودر ام رسب ال را نإ مهلسرل : يأ اولا : هلوق يف

 تاق ٠ نیم نطاس اتوا وابا ُدْبْمَي ت ےک اک او نأ

 ءا نم ىلع نم هلل َّ و مڪلي رم الل ن نإ ْمُهَلْسُر مه

 نأ مكل سيلف «هتنمو هللا لضف اذه نأ اوربخأف واع نم

 . انيلع هلضف لاصيإ نم هوعنمتو « هللا ىلع اورجحت

 اًضيأ هذهو 4كم لال هلأ اس روا :انه اولاقو
 «ةكئالم لزنأل ءاش ول ناك نإو هنإف ءةلطاب ةئيشملاب ةضراعم

 لوسرلا نوكي نأ يضتقت هتمحرو هتمكح «ميحر ميكح هنإف

 «هتبطاخم ىلع مهل ةردق ال كلملا نأل «نييمدآلا سنج نم

 امك مهيلع سبللا دوعي مث لجر ةروصب الإ نوكي نأ نكمي الو

 . ناک

f ۳- ۲۳-٠٠١ :تايآلا «نونمؤملا ةروس ريسفت 

 انياَباَ ل لوسر لاسرإب : يأ ادب اَمْعِمَس امل : مهلوقو

 مهئابآ يف لوسر لاسرإ مهعامس مدع يف ةجح يأو يّ

a HE 

 امإو «كاذ ذإ لوسرلا لاسرال ةجاح الف «ىدهلا ىلع اونوكي

 مهصخ نأ هوركشيو «مهبر اودمحيلف «هريغ ىلع اونوكي نأ
 مدع اولعجي الو ءاهب اورعش الو «مهءابآ تأت مل ةمعنب

 م اا نر ر ىلع نالا

 : يأ 4أوصبرف# نونجم : يأ «ةَّنِح يب لر ال وه ْنِإ#

 . توملا هيتأي نأ ىلإ 4 ٍنِ حل هب اورظتنا
 ةلاد «مهيبن ةوبنل ةضراعم «اهودروأ يتلا ُهَبُشلا هذهو

 لهجلا ةياغ يف مهنأ ىلعو «مهدانعو مهرفك ةدش ىلع

 امك ءهوجولا نم هجوب «ةضراعملل حلصت ال اهنإف «لالضلاو

sS 

 كم لقب نأ د دن رب لإ الع انط .: هلوقن
eعم -  

 . هب رتغي الئل هنم رذحي نأ - اذه

 لهو هن .وب لج م هل وه نل : مهلوق عم مئتلي فيكف

 ّيأب عفدلا هدصق ءرمألا هيلع بلقنم «لاض هبشم نم الإ اذه

 رهظي نأ الإ هللا ىبأيو !؟لوقي امب ملاع ريغ ءهل قفتا قيرط

 . هلسر ىداعو هاداع نم يزخ

 فرص تر لاق اًرارف الإ هؤاعد مهديفي ال هنأ حون ىأر املف

 اوعيض ثيح «هلل اًبضغ مهيلع هبر رصنتساف 4ِنُْوَرَك اَمي

 َنرْفَكْلا نم ٍضْرَأْلا لع ردد ال َتّرإ» :لاقو هلوسر اوبذكو ءهرمأ
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 ا

 ا ١ 4 ارافح اجاق ال أودي وَ كاس اواي ممر نإ كت كَ ه اراد
 اا ع

 . نوبل معي حن اتسدات دقو : ىلاعت لاق

 «ةاجنلل ٌةليسوو اًببس هل انتباجتسا دنع هل اتوا
 . هبابسأ عوقو لبق

 : يأ هوو انيمي .ةنيفسلا :يأ « كفل عتص هم ناو

 كارن ثيحب انتءالكو انظفح ىف تنأو م «كل اترمأب

 . كعمسنو

 رافو## هب اوبذع يذلا نافوطلا لاسرإب اا اج الو

 لحم ىتح ءاتويع ترجفتو «ضرألا تراف :يأ 4 ْرْثَدلَ

 ايف فلسا ءاملا نع هدعبب الإ ةداعلا رجت مل يذلا «رانلا

 نم سنج لك نم كلفلا يف لخدأ : يأ نأ ِنيَبْوَر لڪ نم

 «تاناويحلا رئاسل لسنلا ةدام ىقبت «ىثنأو اذ «تاناويحلا

 )١( اهدروأ :أ يفو ب يف اذك .



 رشع .نماثلا ءزحلا

 . ضرألا يف اهداجيإ ةينابرلا ةمكحلا تضتقا يتلا

 . هنباك لأ يَ قبس نم الإ مهلخدأ : ي ا 4آر
 «مهيجنأ نأ ينعدت ال : أ A يكل يلا يف یتش الو»

 . نوقرغم مهنأ متح دق ردقلاو ءاضقلا نإف

 ءاهيلع متولع : يأ 4ِقْقلا ىلع َكَعَم نمو تأ تيوتسأ ادل

 هللا اودمحاف <« ميلا ججلو «جاومألا رايت يف مكب تلقتساو

 َنيِلدَطلا وْوقْلا نم اي ىلا لي دلل لق ةمالسلاو ةاجنلا ىلع
 اًدمحو «هل اًركش اذه اولوقي نأ ءهعم نملو هل هنم ميلعت اذهو

 . مهباذعو مهلمع يف نيملاظلا موقلا نم «مهتاجن ىلع

 تيقبو :يأ *َنِاِرْملا ربح َتَلو بم الغم لأ تر لول
 ا يهو ءاهيف هللا اوعداف ءىرخأ حن كل

 الآ یوا :هللا لاق فءاعد هللا باجتساف ءاكرابم اًلزنم

 0 : لاق نأ ىلإ كيرلا روم ادع يقو يدل لع توس
 تلم نم وما لَ كيم ِتّكَرَو اَنَي وسب ظيفأ شي

 .ةيالا

 نأ ىلع لدت تيل ةصقلا هذه يف : يأ 4 كلد ىف إم

 هموق نأو «قداص اخون هلوسر نأ ىلعو ءدوبعملا هدحو هللا

 بلص يف مهلمح ثيح «هدابعب هللا ةمحر ىلعو «نوبذاك
 . ضرألا لهأ قرغ امل كلفلا يف «حون مهيبأ

 ا٤ اھت دقوا :ىلاعت لاق هللا تايآ نم اًضيأ كلفلاو

 تايآ ةدع ىلع لدت اهنأل انه اهعمج اذهلو 4 ٍركَدُم نم لَم

anل  
 أم اتاعا و )81-4١(

 و چ وا نق“ ير کک ا َدَّنأ دوما 4 وحر

 اذنه ام ا کھ رجا هاب انكم ایك نيل ديرش

 8 ور ہری و عب م
 وعم ن امو ایشو توم ايندا

 امي رشک ني لك ه( ا مل نص امو ابك هلا لع

 يحلب لا م مهتم 0 ير يل لب اع لہ نوک

 ر ر كنك دس نكت
 رهاظلا «َنيرَحآَم ارم ره نم نان ي :لاق مهكلهأ فيكو

 هبشت ةصقلا هذه نأل مالسلا هيلع حلاص موق «دومث» مهنأ

 . مهتصق

 هبسحو هبسن نوفرعي 0 وسر مہ السيد
 دعبأو .مهنم ناك اذإ «مهدايقنال عرسأ كلذ نوكيل .هقدصو

 ٍنآ» مهممأ لسرلا هيلإ تعد ام ىلإ اعدف «مهزازئمشا نع

 :تايآلا «نونمؤملا ةروس ريسفت ۳ 41-۳1 5.5
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 يك وْ دبن @ ییا @
 «ةوعدلا هذه ىلع ا وقفتا مهلكف 4 ريح هَل ْنَي كَل اَم اَم هلأ اودِصأ

 رابخالاو ءهللا ةدابعب رمألا « مهممأ اهب نوعدي ةوعد لوأ يهو

 رابخالاو «هاوس ام ةدابع نع يهنلاو .كلذل قحتسملا هنأ

 ءمكبر 06 قا :لاق اذهلو «هداسفو كلذ نالطبب

 e Ls اوبنتجتف
EE ا 2 يف مهتفرناو ورحل ياقلب ايدك اورتك َندلا هوك نم املا لاق َلاَكَو 

 رفكلا نيب اوعمج نيذلا ءاسؤرلا لاق :يأ #ايّدلأ ةَ
 «مهيبنل ةضراعم ءايندلا ةايحلا يف مهفرت مهاغطأو «ةدناعملاو
 : هنم اًريذحتو اًبيذكتو

 ش

 نو ات انو لاي مكسنج نم : يأ لن كر ا آله ا
 ناك الهف ؟مكيلع هلضفي يذلا امف نوير امم بَرَشو هم

 . بارشلا برشي الد مامطلا لكان الكلب
 هومتعبت نإ : يأ 4 ريل اإ دن هلم ارم معا نیول

 «لقعلا وبولسمل مكنإ مكلثم وهو ءاًسيئر مكل اک

 ىح وپ وصرف هج دي لج الإ وه نإ :لاقف ةيآلا هذه خيشلا بتك (۱)

 u E هنم ملق قبس اذهو # نی
 .وه امك تايآلل هريسفت تكرت دقو «تبثأ



 رشع نماثلا ءزجلا

 ةراسخلا نإف «بجعلا نم اذهو «متلعف ام ىلع :نومدان

 هفسلاو لهجلاو «هل دقني ملو «هعباتي مل نمل «ةقيقح ةمادنلاو

 هلضفو «هيحوب هللا هصخ رشبل دايقنالا نع ربكت نمل «ميظعلا
 .رجحلاو رجشلا ةدابعب يلتباو «هتلاسرب

 ىََل اذ آن معَ ادو كد اأ الاقل :مهلوق ريظن اذهو
 املف « رد باك وه لب انني نم ی ٌركَذلا یو © رسو ٍلَكَص
 دعب ثعبلا نم هب ءاج ام اوركنأ ءاهودرو ا اوركنأ

 : اولاقف لامعألا ىلع ةازاجملاو «توملا

 تانه 0 تحرم ركن امنظِعو ابي رکو منم اذإ کک ددی
 «ثعبلا نم «هب مكدعي ام ديعب ديعب : يأ نودع امل تابع
 ءاّرصاق اًرظن اورظنف ءاّماظعو اًبارت متنكو «متقزمت نأ دعب
 قلاخلا ةردق اوساقف «نكمم ريغ مهردق ىلإ ةبسنلاب اذه اوأرو

 ىتوملا ءايحإ ىلع هتردق اوركنأف هللا ىلاعت «مهردقب

 يذلا نأو «ةرم لوأ مهقلخ اوسنو «زيجعتلا ةياغ هوزجعو
 ءهيلع نوهأ ىلبلا دعب مهل هتداعإف «مدعلا نم مهأشنأ

 نورباكيو «مهقلخ لوأ نوركني ال ملف «هیدل نيه امهالكو

 مهل ملسي ىتح نيدوجوم لزن مل اننإ :نولوقيو «تاسوسحملا
 تابثإ ىلع جاجتحالا ىلإ مهعم اولقتنيو «ثعبلل مهراكنإ
 . ؟ميظعلا قلاخلا دوجو

 نإ ءاهتوم دعب ضرألا ايحأ يذلا نأ وهو ءرخآ ليلد انهو
 ءرخآ ليلد ّمّلو «ريدق ءيش لك ىلع هنإ «ىتوملا ييحمل كلذ

 مُهََج نأ ابي لب :هلوق يف ثعبلل نيركنملا هب باجأ ام وهو
 رع رو ایا د لن حا ی ا ا ا و م تو وا 7
 كلذ بار اکو انتم ادل © يع ءس اده َنورفكلا لاقت مهني ٌرِْذَنُم
 ران دع افا مور

 نم شرألا صك ام اتع دق :مهباوج يف لاقف دب مر

 .* ظينَح بك دنور ىلبلا يف : يأ
 ءسانأ تومي :يأ 4او نمت ادا انا الإ ىه نإ

 هب لمَن الل وه نإ كوپ ن اتوا سانأ ايحيو
 داعملا تابثإو «هللا ديحوت نم «هب ىتأ امب ىتأ اذهلف 4 ةَ
 لتقلاب ةبوقعلا هنع اوعفرا :يأ نيج ىح يب اوصترتف#
 ب ملكتي امب ذخاؤم ريغ نونجم هنألو ءهل اًمارتحا ءهريغو

 هب ءاج ام ةحصل هعم ةلداجم لطابلا مهمعزب قبي ملف : يأ

 هب نوعقوي له «مالكلا يقب امنإو «هنالطب وفرع دق مهنإف
 كرتو «هيلع ءاقبالا تضتقا ةنيزرلا مهلوقع نأ مهمعزبف ؟ال مأ

 رفكلاو دانعلا اذه قوف لهف «بجوملا مايق عم هب عاقيإلا
 !؟ةياغ

 مهيلع اعد «راذنالا مهيف عفني ملو «مهرفك دتشا امل اذهلو

 .هكالهإب :يأ نوڪ امي يا يرل :لاقف مهيبن

 :هتوعدل اًبيجم هللا (لاق» ةرخآلا لبق «يويندلا مهيزخو

 47-49 :تايآلا «نونمؤملا ةروس ريسفت -۳ .5"

 ملظلاب ال نحل ةَ مَ © ينل لب مَع
 مهتكلهأف ءةحيصلا مهتذخأ مهملظو لدعلاب لب ءروجلاو

 0 .مهرخآنع
 ليسلا ءاثغ ةلزنمب اًسبي اًميشه :يأ 4هآتغ هك

 السر اإ :ىرخألا ةيآلا يف لاقو «يداولا تابنج يف ىقلملا

 .« رطتلا بَ اوف هدو عبس م
 دعبلا مهباذع عم اوعبتأ :يأ كيبل ِرِوَمَلَ ا

 اَمَو شرالأو ءال ملم تب انسه نيملاعلا نم مذلاو ةنعللاو

 .* ترظم واک

 نم قی ام 0 توکل نو مدعي ني اانا 9

 اوم ذل جام ]ع اک انتي اا 2.6 کک اا ا
 زب ال وول ادم كوا هلو انب مهب اتیا وَ
 انورق نيدناعملا نيبذكملا ءالؤه دعب نم انأشنأ مث :يأ

 هنع مدقتت ال هدودحم لجأو «ىمسم تقو يف ةمأ لك «نيرخآ

 نونمؤي مهلعل «ةعباتتم السر مهيلإ انلسرأو ءرخأتت الو

 . لوبینپو
 ةرفكلاو «ةاصعلا ممألا بأد بيذكتلاو رفكلا لزي ملف

 يتأي لوسر لك نأ عم «هوبذك اهلوسر ةمأ ءاج املك «ةاغبلا

 لسرلا ةوعد درجم لب ءرشبلا هلثم ىلع نمؤي ام تايالا نم
 .هب اوءاج ام ةيقح ىلع لدي «مهعرشو

 «ةيقاب مهنم قبي ملف ءكالهلاب 4سب مُمَصَنَب اتعب
 مهب ثدحتي 4و هتلر مهدعب نم مهنكاسم تلطعتو
 اًيزخو «نيبذكملل اًلاكنو «نيقتملل ةربع نونوكيو ءمهدعب نم
 !!مهاقشأ ام 4َنومؤي ال موق ادعم «مهباذعب اًنورقم مهيلع

 !!مهتقفص رسخأ ام «مهل اًسعتو

 نم ٍنطْلُسو ايا ورده هاَحَلَو یوم السر م (45-14)

 نموا ولات © لع ارم ااو اکتشاف وْياَلَمَك ترف لإ ه

 نامز ذنم ّيَلَع رم 4 ونهب رمل بدلا یوم اني دقو ه
 هنأ وهو ءهمسا نآلا ينرضحي ال ءاملعلا ضعبل مالك «ليوط

 «ممألا نع باذعلا هللا عفر «ةاروتلا لوزنو ىسوم ثعب دعب

 ءداهجلا نيدناعملا نيبذكملل عرشو «لاصئتسالا باذع : يأ

 تايالا عم «تايآلا هذه تربدت املف «هذخأ نيأ نم ردأ ملو

 «تايآلا هذه امأ ءههجو يل نيبت «صصقلا ةروس يف ىتلا

 ربخأ مث «كالهلا ىلع ةعباتتملا ةكلهملا ممألا ركذ هللا نألف

 ةيادهلا اهيف ةاروتلا هيلع لزنأو «مهدعب ئسوم لسرأ هنأ

 .اومعز : ب يف (۲) . قباسلا قيلعتلا رظني )١(



 رشع نماثلا ءزحلا

 لوزن لبق هنإف ءنوعرف كالهإ اذه ىلع دري الو «سانلل
 ةحيرص يهف «صصقلا ةروس يف يتلا تايالا امأو ءةاروتلا

 0 ٠

 0 رورشلا انكلهأ ام دعب نم بلا یوم اسيا دقلو

 هنأ حيرص E قلع اخر ىّدهَر سال 2
 رئاصب هلزنأ هنأ ربخأو «ةيغابلا ممألا كاله دعب باتكلا هاتآ

 .ةمحرو ىدهو « سانلل

 مثال :هلوق نا نتو ةروس يف للا رد ام اده نف لعلز

 مو مهم کل الشر حون دعب نم : يأ «هدعَب ْنِم اتعب

 م مل أوك ان باب

 هللاو «تايآلا 4 ترورتشو 00 مهرج نم اتعب 0 َنِدَتَعَمْل

 . ملعأ

 نمحرلا ميلك ءنارمع نب ىم السر مثل :هلوقف
 باجأف هرمأ يف هكرشي نأ هبر لأس نيح كورده هار
 .هلؤس

 هب اءاج ام هحصو امهقدص ىلع ةلادلا «َيِياَب#

 «بولقلا رهقت نأ اهتوق نم «ةنيب ةجح :يأ 4ِنيِبُم ِنَْطْلْسَو
 ةجحلا موقتو «نينمؤملا بولق اهل داقنتف اهتوقل اهيلع طلستتو
 9 ا :هلوقك اذهو نيدناعملا ىلع ةنيبلا
 نب لَه دناعو قحلا فرع نيدناعملا سيئر اذهلو تسي

 3 ا تانيبلا تايآلا كلتب :يأ 4مه ذل َليِيَرَسِ

 قل : ىسوم 6 ف اخس نوشکی فنشأل نإ عرف
 كنا ينو َرْبَصِب ٍضرالاَو ٍتوَمَسلا بر الإ ةلْؤه ر أ آم تمل NE ريعان رع 9

 يف هدوء م

 مهنا اهتتفتناو اه ادو : ىلاعت لاقو هاروْبَنِم ثوري
 . 4ر ا

 نم م نطو اا وره هاو ىبوُم اتلسرآ 8 : انه لاقو

 مهئاسؤر نم هريغو «ناماه» ك 4ام ترعف لل ه

 ىلع اوربكتساو «هللاب ناميالا نع اوربكت : يأ اورا 9#

 . هتايبنأ

 يف داسفلاو رهقلاو ولعلا مهفصو :يأ كلَ امر ااو
 رثكتسم ريغ كلذ «رابكتسالا مهنم ردص اذهلف «ضرألا

 . مهنم
 : اًهيومتو ءلوقعلا ءافعضل اًريذحتو ءاّهيتو اًربك واقف
 تهباشت «ءاوسب ءاوس مهلبق نم هلاق امك 4كيلو يَ نأ

 ةنم اودحجو «مهلاعفأو مهلاوقأ تهباشتف ءرفكلا يف مهبولق
 ا اا

 نودبعم :يأ وديع ال ليئارسإ ونب : يآ اهو #
 ْنَي مُكَنْبي لَو :ىلاعت لاق امك ةق ةقاشلا لاغشألاو لامعألاب چ

 ص
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SRE 5 EN XS 
 امكان السم ل نورخنتشیامو اهلج مكي رص ص رص رص اک 8
 رتو اصعب مصعب اک یدک ا

 روع چر _- رک وو م شسس

 | هلي فال ا امل

 ْ وام ترف 9 نيم واتا ن ورله

 e ا وارتا |
 يابنت كاز ام هونك 6 قيال نزلت
 | انو © نو Tê وم اتتا دقو (09)
 و ر و و م ر رک م ر 066

 0 o ةياء کک

 3 انام اوا واااو ک لرل ایا
 ودم ارم اوده 5 | ے۶ 0 رع 7 ر ا
 0 عج يع الل ب نواف

 6 | نجی ھر معي 0 دحز
 وحس ت را مرورج م

 | ونسال تالا ن عراش € ) نیو لام نم ديره ھر

E 

  aره نذل 49 (©) توُفِفْسُم مر يشحن مه نی |

 ترشا رر ( نونو مھر تا @

 ماسر م ر ل ەە لاَ
 داش نويس ك هاأ نودي بادعْلا هوس نومو نوڪر 3

 انك نأ دعب نيعبات نوكن فيكف مَع مکر ن ني اَب مُكِلد فو

 !؟انيلع ءاسؤر ءالؤه نوكي فيكو ؟نيعوبتم

 «نولدْرأْلا َكَعَبَتاَو كل نما : حون موق لوق «مهلوق ريظنو
 نم يرل ىداب زرا ْمُه تريلا لإ کما تر امو

SS 

 يف قرغلا يف *َنِوَلْهُمْلا ع ےس واک اشوک : لاق اذهلو

 . نورظني ليئارسإ ونبو ءرحبلا
 بعشلا صلخو نوعرف هللا كلهأ امدعب «ىَوُم انتا دلو

 ءمهيف هللا رمأ ةماقإ نم ذئنيح نكمتو «ىسوم عم يليئارسالا

 ءةليل نيعبرأ ةاروتلا هيلع لزني نأ هللا هدعو «هرئاعش راهظإو

 جاَولَأْلا ىف م اَنبيكَو# :ىلاعت هللا لاق ءهبر تاقيمل بهذف

 انه ا اذهلو رت د لڪل اليِصَقَتَو ٌةظِعْوَم ءيت لڪ نم
 باوثلاو «يهنلاو رمألا ليصافت ةفرعمب : يأ  َنوُدَنَج رمل

 و ا ر وااو
 ا ا ذكر نع 1 ای (00)

 ارق تا رود لل واو ةياء دهمأو مرم نبا انلعجو

 نم همأو هانلعجو «میرم نبا ىسيع ىلع َاَندَتْماَو : يأ 4 تعم



 رشع نماثلا ءزجلا

 يف ملكتو ء«بأ ريغ نم هتدلوو هتلمح ثيح «ةبيجعلا هللا تايآ

 . ىرجأ ام تايآلا نم هيدي ىلع هللا ىرجأو ءاّيبص دهملا

 هللاو - اذهو ءعفترم ناكم : يأ 4ور لإ ًاَمُهَسواَو

 .اهعضو تقو - ملعأ

 ءراج ءام : يأ )نومو ةحارو رقتسم : يأ # ٍراَرَق تاد
 يذلا ناكملا تحت :يأ نحت يير َلَعَج دي :هلوق ليلدب

 َْرْهَو# نيعملا وهو اًرهن : يأ رس «هعافترال ءهيف تنأ

 ىّرَفَو رسو ىف ه اًكِنَج ار كع طق للا ا علمي كَ

2 

 نإ يص أيضاَ تلا نم اوك سرلا اهيأتيال (07- 51)
 نونا كير اأو دو أ کسا وزه ّنِإَو © ملط َنوُلَمْعَت ا

 يف ٌرُهَرَدَه © وحرف موت اني ییز یک اوز منیب رت اعطت م

 عيا © نكي لاك نيو هاو نأ رست 0 نيح ىح رھترمع

 لكأب هلسرل ىلاعت هنم رمأ اذه كوشي ال لب بيَ يف مه
 لمعلاب هللا ركشو «لالحلا بيطلا قزرلا يه يتلا «تابيطلا
 ءةرخآلاو ايندلاو ءندبلاو بلقلا حلصي هب يذلا «حلاصلا

 يعس لکو «هولمع لمع لكف «ميلع نولمعي امب هنأ مهربخيو
 ءازجلا متأ هيلع مهيزاجيسو «هملعي هللا نإف «هوبستكا
 ةحابإ ىلع نوقفتم مهلك لسرلا نأ ىلع اذه لدف «هلضفأو

 نوقفتم مهنأو ءاهنم ثئابخلا ميرحتو لكآملا نم تابيطلا

 «تارومأملا سانجأ ضعب تعونت نإو حلاص لمع لك ىلع

 توافتت نكلو حلاص لمع اهلك اهنإف «عئارشلا اهب تفلتخاو

 . ةنمزألا توافتب

 عيمج يف حالص يه يتلا ةحلاصلا لامعألا ءاذهلو

 هللا ديحوتب رمألاك «عئارشلاو ءايبنألا اهيلع تقفتا دق ةنمزألا

 «قدصلاو «ربلاو «هئاجرو هفوخو هتبحمو هل نيدلا صالخإو

 ناسحالاو «نيدلاولا ربو «ماحرألا ةلصو «دهعلاب ءافولاو

 ىلإ ناسحالاو ٌرْيُحلاو «ىماتيلاو «نيكاسملاو ءافعضلا ىلإ
 لهأ ناك اذهلو. «ةحلاصلا لامعألا نم كلذ وحنو «قلخلا

 فلك اًدمحم هللا ثعب نيح لقعلاو ةقباسلا بتكلاو ملعلا

 . هنع ىهنيو «هب رمأي ام سانجأب هتوبن ىلع نولدتسي
 ءايبنألا هب رمأ امب رمأ اذإ هنإف «هريغو لقرهل ىرج امك

 «مهسنج نم هنأ ىلع لد «هنع اوهن امع ىهنو «هلبق نم نيذلا

 . ريخلا نع ىهنيو «رشلاب رمأي نأ دب الف «باذكلا فالخب
 : يأ هنأ َرْكَدَتَأ وه َّنإَو# :لسرلل ىلاعت لاق اذهلو

 ىلع ةقفتم 4 دول ةعامج - لسرلا رشعم اي - مكتعامج
 .دحاو مكبرو «دحاو نيد

 رمأ دقو «يرجاوز بانتجاو «يرماوأ لاثتماب نوما

 !To“ :تايآلا «نونمؤملا ةروس ريسفت ۲۳ 4¥

 «نودتقي مهب مهنأل «نيلسرملا هب رمأ امب نينمؤملا هللا

 ني اوُلُك اَوَماَء تيرا اهات :لاقف و مهفلخو
 تودي هايل رڪ نإ و اوکشاو مقرر ام تی
 اولثتمي نأ «مهريغو ءايبنألا ىلإ نيبستنملا لك نم بجاولاف
 ءانايصع الإ نورتفملا نوملاظلا ىبأ نكلو .هب اولمعيو ءاذه

 :لاق اذهلو

 تا ىلإ نوبستنملا عطقت : يأ أ 1 اعط
 لك # اًعطق : يأ 4 هيب مب مهنيد : يأ 4شرا ءايبنألا

 0 ا

 ريغ ىلع مهريغو «نوقحملا مهنأ نومعزي *َتوحِرَف»#
 نم «لسرلا قيرط ىلع ناك نم مهنم قحملا نأ عم .قحلا
 .نولطبم مهنإف مهادع امو «حلاصلا لمعلاو «تابيطلا لكأ

 .قحلاب مهلهج طسو يف :يأ #رِهِتَرنَع يف ردو
 لزني نأ ىلإ : يأ 4 نِح يح نوقحملا مه مهنأ أ مهاوعدو

 ءرجز مهديفي الو ءظعو مهيف عفني ال مهنإف .مهب باذعلا

 ىلإ هريغ ةوعد يف عمطيو «قحلا ىلع هنأ معزي نم ديفي فيكو
 . ؟هيلع وه ام

 4ٍ ىف ك عياش ٠ نیم لا ني دي دیت انا سض
 ىلع ليلد :دالوألاو لاومألاب مهايإ انتدايز نأ نونظيأ : يأ

 ؟ةرخألاو ايندلا ريخ مهل نأو «ةداعسلاو ريخلا لهأ نم مهنأ

 .كلذك رمألا سيل «مهل مدقم اذهو

 ءمعتلاب مهدمنو «مهلهمنو «مهل يلمن امنأ 4مال لب
 و رو اا يف ار و او

 .4(هنْمَب مهد آر ا اخر اإ یخو

 هَ ع طق يوت يلة هال)

 ترن ل مب مدل © نومي مور تيا

 يل يف وعر کیو ٥ عج مر ّلِإ e وشو ا اوا

 ياب قي ثك ادو اهعشسو لإ ا ا ومس اه مهو

 ةءاسالا نيب اوعمج نيذلا ىلاعت ركذ امل *َنْدْظي ال
 ىلع ليلد ايندلا يف مهايإ هللا ءاطع نأ نومعزي نيذلا «نمألاو

 .فوخلاو ناسحالا نيب اوعمج نيذلا ركذ «مهلضفو مهريخ

 ءنولجو :يأ E مي ةَيْفَح ْنَي مُه نأ نل :لاقف
 مهيلع عضي نأ اقوخ «مهبر ةيشخ نم كلذ لك مهبولق ةقفشم
 اونوكي ال نأ مهسفنأب نظ ءوسو «ةنسح مهل ىقبي الف «هلدع

 «لاوزلا نم مهناميإ ىلع افوخو «ىلاعت هللا قحب اوماق دق
 «ماركالاو لالجإلا نم هقحتسي امو «مهبرب مهنم ةفرعمو

 .وه :نيتخسنلا يف(١)



 رمألا بجوي امع فكلا مهل بجوي مهقافشإو مهفوخو
 .تابجاولا يف ريصقتلاو «بونذلا نم فوخملا

 «هتايآ مهيلع تيلت اذإ : يأ دوو مَ ِتلَِ ره نا
 «ةينآرقلا تايآلا يف اًضيأ نوركفتيو ءاناميإ مهتداز

 «هقافتاو هتلالجو نآرقلا يناعم نم مهل نيبيف ءاهنوربدتيو

 هفوخو « هللا ةفرعم نم هيلإ وعدي امو ءهضقانتو هفالتخا مدعو

 ليصافت نم كلذب مهل ثدحيف ءءازجلا لاوحأو هئاجرو

 .ناسللا هنع ربعي ال ام «ناميإلا
 تإ :هلوق يف امك «ةيقفألا تايآلا يف اًضيأ نوركفتيو

 يبدل تلل ٍراَلاَو لا ٍقكِيْخاَو ٍضرْأْلاَو ٍتوَمَسلا قلك ىف

 ذاختاك ءاّيلج اگرش ال : يأ رگرن ال مہر ره لاو
 ءايرلاك اًيفخ اًكرش الو .هوجريو هوعدي ءاّدوبعم هللا ريغ

 رئاسو «مهلامعأو مهلاوقأ يف هلل نوصلخم مه لب «هوحنو
 مهلاوحأ

 اورمأ امم مهسفنأ نم نوطعي :يأ أونا آم وُ تداوم

 «ةاكزو ء.ةالص نم «هيلع نوردقي ام لك نم اوتا ام «هب

 . كلذ ريغو ءةقدصو «جحو

 من كل أ ةفئاخ : يأ 4و مهول اذه عم «و#

 نيب فوقولاو ءهيلع اهلامعأ ضرع دنع ةفئاخ : يأ . #َنوُعِجْن

 مهملعل « هللا باذع نم ةيجنم ريغ مهلامعأ نوكت نأ «هيدي

 . تادابعلا فانصأ نم هقحتسي امو «مهبرب

 يف عراستلا ناديم يف :يأ بَل يف َنوُعِرُس كول
 اميف ةفورصم مهتدارإو « هللا ىلإ مهبرقي ام مهمه ءريخلا لاعفأ
 ةصرفلا مهل تحنس وأ «هب اوعمس ريخ لكف «هباذع نم يجني

 ءهئايفصأو هللا ءايلوأ ىلإ اورظن دق ءهوردابو هوزهتنا «هيلإ

 يف نوسفانيو «ريخ لك يف نوعراسي «ةرسيو «ةنميو «مهمامآ

 هريغل قباسملا ناك املو «مهوسفانف «مهبر دنع ىفلزلا

 «هريصقتل قبسي ال دقو «هريمشتو هدجل قبسي دق «عراسملا
 : لاقف نيقباسلا مسقلا نم ءالؤه نأ ىلاعت ربخأ

 ءاهتورذ اوغلب دق كرفس تاريخلل :يأ ا مهول
 هللا نم مهل تقبس دق اذه عمو «لوألا ليعرلاو مه اورابتو

 ىلإ مهتعراسم ركذ املو «نوقباس مهنأ ءةداعسلا ةقباس

 مهنم بولطملا نأ مهاو مهو امبر ءاهيلإ مهقبسو تاريخلا
 ال هنأ ىلاعت ربخأ ءرسعتم وأ رودقم ريغ رمأ مهريغ نمو

 نم لفقر بنی اعود يأ ا ا نلكي
 «ةمكحو هنم ةمحر ءاهتوق بعوتسي امم سيل «هنع اهتوق

 لك يف نيكلاسلا ةداج رمعتلو «هيلإ لوصولا قيرط ريسيتل

 ٦۳-٠۷ :تايآلا ‹نونمؤملا ةروس ريسفت -7 548

 . هيلإ تقو

 هيف يذلا «لوألا باتكلا وهو ىلا ني تنك ايدول
 . اًقح ناك كلذلف «نوكي عقاو لك قباطي وهو «ءيش لك

 يف دادزي وأ ءمهناسحإ نم صقني «ويلْظِي ال مهول

 . مهنايصعو مهتبوقع
 . ءوور هل

 لد نود نم لآ منهو ادله نم َقَرَمَع يف مولف لب (17-7)

 © ورجح ْمُه اإ یادعلاپ ميفرتم اذا اإ یس © َنلِمَع اكهك مه
 ہک لف قتل تنك دم © ةورصُم اک ام یب ولآ او ا

 ةرمغ طسو :يأ ءاذه نم ةرمغ يف نيبذكملا بولق نأ ىلاعت

 لوصولا نم مهعنمت «ضارعالاو ةلفغلاو ملظلاو لهجلا نم
 هنم مهبولق ىلإ لصي الو ءهب نودتهي الف .نآرقلا اذه ىلإ

 ةَرْضَآْلاب نومي ال نا نند نقب المج نارمل ترق ال «ءيش
 قو ميلا نو ُهوُهَْفب نأ كأ مور لع السو © اشم اناج
 «لاحلا اذه بسحب اولمع «هنم ةرمغ يف مهبولق تناك املف
 بجوم وه ام «عرشلل ةدناعملاو ءةيرفكلا لامعألا نم

 . مهباقعل

 اهل ْمُهظ لامعألا هذه نود نم لأ ْمُهَلط نكل «وإ»
 هللا نإف ءمهيف باذعلا عوقو مدع اوبرغتسي الف : يأ توزع

 بتك امم «مهيلع تيقب يتلا لامعألا هذه اولمعيل «مهلهمي

 بضغ ىلإ ةلاح رشب اولقتنا اهوفوتساو اهولمع اذإف «مهيلع
 .هباقعو هللا

 الإ اوداتعا ام نيذلا مهيمعنتم : يأ (ميفرم اذ اإ ىح#

 اذإف ءهراكملا مهل لصحت ملو «ميعنلاو ةيهافرلاو فرتلا

 « تور مه ادل هسَم اودجوو 4«ِناَدَعْلايا مهانذخأ
 .هيلع مه ام فلاخ رمأ مهباصأ هنأل «نوعجوتيو نوخرصي

 ال ي رک لا ارتب الط :مهل لاقيف «نوثيغتسيو
 2"'مهنع عطقناو ءهللا نم ةرصنلا مهتأت مل اذإو «َنوُرَصُت

 مهرصني ملو .مهسفنأ رصن اوعيطتسي مل هبناج نم ثوغلا
 .دحأ

 :لاق ؟لاحلا اذه ىلإ مهلصوأ يذلا ببسلا ام : ليق هنأكف

 ملف ءاهيلع اولبقتو اهب اونمؤتل مك لت ىدا تناك دل
 نيعجار :يأ نسكت ركيقعأ كط متنك لب «كلذ اولعفت
 ,نومدقتي نآرقلا مهعابتاب نأل كلذو «فلخلا ىلإ ىرقهقلا

 . نيلفاس لفسأ ىلإ نولزنيو نورخأتسي هنع ضارعال ابو
 :هانعم :نورسفملا لاق هكورجهت ارمس دب ترک

 .هنع :آ یفو «ب یف اذک )١(



 رشع نماثلا ءزحلا

 دنع دوهعملا «تيبلا ىلإ دوعي ريمضلا ءهب نيربكتسم
 ءهببسب سانلا ىلع نيربكتم :يأ ءمرحلا وأ «نيبطاخملا

 ىلعأو انريغ نم لضفأ نحنف «مرحلا لهأ نحن :نولوقت
 «نورجهت# تيبلا لوح ليللاب نوئثدحتي ةعامج : يأ امس
 اذه “[يف حيبقلا وه يذلا ءّرْجُْهلا مالكلا نولوقت :يأ]

 اع ارعا نارقلا يف مهتقيرط تناك كوبذكملاف «نآرقلا

 اه اسس ال أوُرَفُك يلا َلاَكَوط كلذب اًضعب مهضعب يصويو
 ثا اذه ضا : مهنع هللا لاقو نوبل 2 8 ف اَوَعْلاَو نشل

 نوب ماا دیس منو ٠ کک الو نکس

 4ك
 مهيلع تقح مرج ال «لئاذرلا هذهل نيعماج اوناك املف

 الو ءمهرصني رصان مهل نكي مل ءاهيف اوعقو املو «ةبوقعلا
 ةطقاسلا لامعألا هذهب كلذ دنع نوخبويو وعلم ثيغم

 هنولمأتيو نآرقلا يف نوركفتي الفأ :يأ لَمْ أور دي رافال

 ءناميإلا مهل بجوأل «هوربدت ول مهنإف :يأ «هنوربدتيو
 ببسب مهتباصأ يتلا ةبيصملا نكلو ءرفكلا نم مهعنملو

 لك ىلإ وعدي نآرقلا ربدت نأ ىلع اذه لدو «هنع مهضارعإ

 ىلع نأ هربدت نم مهعنم يذلاو ءرش لك نم مصعيو «ريخ
 .اهلافقأ مهبولق

 نم مهعنم وأ :يأ 4َنيلَوأْلا مهاب تي رل ا ماج رال

 «نيلوألا مهءابآ ءاج ام ءباتكو لوسر مهءاج هنأ «ناميالا

 فلاخ ام لك اوضراعو «نيلاضلا مهئابآ قيرط كولسب اوضرف

 هللا ربخأ ام ا 0 0 كلذ .

 آهوفرتم لاق الل ردن نم رترك ىف كلبك ني اتلس

Eمهباجأف 4 بودم مراء جلع اَنِإَو و أ  

 لهف 453 ِهََع ّدَجَو اّن 0 0 : هلوقب

 نإ ل5 مهرمأ ةقيقحب ا

 .«نوُرفَك ب ہشلیمرا امی
 وأ :يأ تورك مل ْمُهَف موس أور ول را : هلوقو

 فورعم ريغ ب اًدمحم مهلوسر نأ قحلا عابتا نم مهعنم
 . ؟هل نورکنم مهف «مهدنع

 رظنن ىتح انوعد «هقدص فرعن الو «هفرعن ال :نولوقي

 «كلذك رمألا نكي مل :يأ «ةربخ هب هل ْنَم هنع لأسنو «هلاح

 مهريبكو مهريغص «ةمات ةفرعم يب لوسرلا نوفرعي مهنإف
 ىتح «هتنامأو «هقدص نوفرعيو «ليمج قلخ لك هنم نوفرعي

 نيح هنوقدصي ال ملف ««نيمألا» ةثعبلا لبق هنومسي اوناك

 . ؟نيبملا قدصلاو ميظعلا قحلاب مهءاج

 «لاق ام لاق اذهلف ءنونج :يأ ةَ دب وقي ما

 م و م د
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 ل يول و <
 و و مر
 ©3 ٌنوعِجَت ر مير ل مَ چو مچ وقوات وني نينار

 نْلكْدالَو ©) | وفيس مشو تالف وعر تو

 طرد یل ا نط اترو اشو ا
 و دو >

 مهبول لب

 -@ ىي

۳4 

 م« ء8 نع ا و 4

 اهله کز نود نت لاما موا لش ن رع يف
 ره 2

 تورت مهاد ا علايم فرامات دخ الح

 قي تاكد 9€ تورص ال ا 1 را 9
E 2هذ - 0_9 243  KG 5رک 3 0  

 8 لوم بدي ملأ ل َنورجُهَت ارميس هب

 توركنم هل مهَفمطوسر راي © يل ا
 د > هوس ر س عو

 يح هرڪو حل اپ مه هاج لب ةو دب ب نووي

 توم دست مه رخل رکو خر 7
 روو 0 ج ےک ھر

 نم هر زوم هنآ لب کر ھیف نمو ضر او
 2 ي واز خا <

 كي حكما متا © 49 تورش رك

 9 ريق مصل م كر 9 یوزر لارو ھو

 09 توكل لاو خالا ونیول لاو
 يذهي هنأل ءهمالكب ةربع الو «هنم عومسم ريغ نونجملاو

 .فيخسلا مالكلاو «لطابلاب

 ناب مهءاج لب# : ةلاقملا هذه يف مهيلع درلا يف هللا لاق

 الو هيف فالتخا ال ءلدعو قدص وه يذلا تباثلا رمألاب : يأ

 يف الإ نوكي الهو ! ؟ةنج هب هب ءاج نم نوكي فيكف ۰« ضقانت

 «قالخألا مراكمو لقعلاو ملعلا نم «لامكلا جرد ىلعأ

 يتلا ةقيقحلا لب :يأ «مدقت امم لاقتنالا اذه يف نإف اًضيأو

 رک ين مڪو قلا مُهَءآَج» هنأ ناميالا نم مهتعنم
 كرتو «هدحو هلل اا مدس كتي ا حلا سر

 مهبجعتو «رمألا اذهل مهتهارك ملع دقو هللا نود نم دبعي ام

 قحللا نيهراك مهنوكو ءقحلاب ىتأ لوسرلا نوكف ءهنم

 الو اًكش ال «قحلاب بيذكتلا مهل بجوأ يذلا وه «لصألاب

 کلو َكَكوبدَكُي ال مک :ىلاعت لاق امك «لوسرلل اًبيذكت

 .4 نوح هلآ تیا يمال

 نأ لجأل مهئاوهأل اًمفاوم قحلا نكي ّمَل مِل :ليق نإف

 . ب شماه نم ةدايز(١)



 . ؟دايقنالا اوعرسيو اونمؤي

 تدل موها يلا مب عبق وو# :هلوقب ىلاعت باجأ

 ملظلاب ةقلعتم مهءاوهأ 2 كلذ هجوو شرار توسل

 قحلا عبتا ولف «لامعألاو قالخألا نم داسفلاو رفكلاو

 فرصتلا داسفل ضرألاو تاوامسلا تدسفل مهءاوهأ

 تاوامسلاف «لدعلا مدعو ملظلا ىلع ينبملا «ريبدتلاو

 .لدعلاو قحلاب الإ اتماقتسا دعا

 لكب مهل ركذملا نآرقلا اذهب :يأ «مِهِركَدِب مهيأ لب#

 هب نونوكيو «هب نوموقي نيح «مهفرشو تالا «ريخ
 . سانلا ةداس

 قيفوت مدعو 0 00 * وضم مِهرْكَ نع رهف

 نمو نآرقلاف شا مهسا هلأ ونال مين هلآ وسل
 درلاب e «مهيلإ هللا اهقاس ةمعن مظعأ هب ءاج
 هءارو نوكي لهو ؟نامرح نامرحلا اذه دعب لهف ءضارعإلاو

 . ؟نارسخلا ةياهن الإ

 4راا ع رق رح کیر جنم ایک لمت نط 000
 ةباجالا ىلع مهلأست كنأ دمحم اي كعابتا نم مهعنم وأ :ي

 ام ببسب «كعابتا نم نوفلكتي ولمس ِرَرْعَم نِت مهمل اًرج
 جرف كلذك رمألا سيل «جارخلاو رجألا نم مهنم ذخأت

 : مهممأل ءايبنألا لاق امك اذهو نقل 37 1 1 0

 : يأ هلل َلَع لإ ىر نإ رج هع كل ل
 «لاومألا نم مهنم مهبيصي اميف اًعمط قلخلا نوعدي اوسيل
 ناك لب «مهحلاصمل اليصحتو «مهل اًحصن نوعدي امنإو

 ريخ مهممأ نع هللا مهازجف «مهسفنأ نم قلخلل حصنأ لسرلا

 .لاوحألا عيمج يف مهب ءادتقالا انقزرو «ءازجلا

 ال نا ل ٠ يقسم رص ب مَع كتو 004 0307)

 هذه يف ىلاعت هللا ركذ 4وبكل ٍطّرَصلا نع رخل تونو
 «عناوملا ركذو «ناميالل بجوم ببس لك تاميركلا تايآلا

 مهبولق نأ عناوملا نم ركذف ءدحاو دعب اًدحاو اهداسف نيبو

 ءمهئابآب اودتقا مهنأو «لوقلا اوربدي مل مهنأو «ةرمغ يف

 . اهيلع مالكلا مدقت امك «ةنج مهلوسرب :اولاق مهنأو

 يفلت «نآرقلا ربدت :مهناميال ةبجوملا رومألا نم ركذو

 لامكو يب دمحم لوسرلا لاح ةفرعمو «لوبقلاب هللا ةمعن
 مهعفنل هيعس امنإو ءاّرجأ هيلع مهلأسي ال هنأو «هتنامأو هقدص

 لهس «ميقتسم طارص هيلإ مهوعدي يذلا نأو «مهتحلصمو

 ةيفينح برق نم دوصقملا ىلإ لصوم «هتماقتسال نيلماعلا ىلع
 كتوعدف «لمعلا يف ةحمس «ديحوتلا يف ةيفينح «ةحمس

 نأ قحلا ديري نمل ٌبجوم «ميقتسملا طارصلا ىلإ مهايإ
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 هتقفاومو «هنسحب رطفلاو لوقعلا دهشت امم هنأل «كعبتي

 ام مهدنع سيل مهنإف ؟كوعباتي مل نإ نوبهذي نيأف «حلاصملل

 توكل طلا نع مهنأل «كتعباتم نع مهيفكيو مهينغي

 راد ىلإو «هللا ىلإ لصوملا قيرطلا نع نوفرحنم نوبنجتم
 .تالاهجو تالالض الإ مهيديأ يف سيل «هتمارك

 يف افرحنم نوكي نأ دب ال «قحلا فلاخ نم لك اذكهو

 مَآ ملغ كل اتسم ا نق : ىلاعت لاق فروا عجل

 هني ىَدُه ريَ نوه ميا نسم لسا نمو مهو وعش

4 
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 يف ارجل رص ني مهي ام اتفنکو مهتمي ولو (۷۷-۷)
 مو مير واکس ا ٍناَدَعْلاِ مُهَتْذَحَأ َدَقَلَو ٥ َنوُهَمَعي هنيْفط

 هيف ّمُه اإ رايس باع اد اب مہ احتف اإ ی ةّيح 0 وعرب

 مهباصأ اذإ مهنأو «مهدانعو مهدرمت ةدشل نايب اذه #َنوُسِلَبم

 كلذب مهالتبا وأ ءاونمؤيل مهنع فشكي نأ هللا اوعد رضلا

 :يأ ءاوُجل مهنع رضلا فشك اذإ هللا نإ ؛هيلإ اوعجريل

 «مهرفك يف نولوجي :يأ ءنوهمعي مهنايغط يف اورمتسا
 . نيددرتم نيرئاح

 هنوعدي مهنأو «كلفلا بوكر دنع مهلاح هللا ركذ امك

 اذإ مهاجنأ املف ءهب نوكرشي ام نوسنيو «نيدلا هل نيصلخم

 .هريغو كرشلاب ضرألا يف نوغبي مه
 كلذب دارملا :نورسفملا لاق 4ِباَدَعْاِب مُهَتْدَحَأ دقوا

 «كلذب مهالتبا هللا نأو ءنينس عبس مهباصأ يذلا عوجلا

 حجن الو «مهيف عجني ملف ءمالستسالاو لذلاب هيلإ اوعجريل

 .دحأ

 هيلإ وعش اموإ# اولذو اوعضخ : يأ رل اولكَتْسَأ اهل

 مل ءمهبصي مل هنأك «لاز مث كلذ مهيلع ٌرَم لب «نورقتفيو
 ءدري ال يذلا باذعلا مهءارو نكلو « مهرفكو مهيغ يف اولازي

 : هلوق وهو
 ردب موي لتقلاك دیس باع اد اباب م

 مهرضح دق «ريخ لك نم نوسيآ وسلم هيف مه اَنإ# هريغو
 ال يذلا ديدشلا هللا باذع لوزن لبق اوُرَدَْحَيْلَق «هبابسأو رشلا

 تابوقعلاک ا امير هنإف «باذعلا درجم فالخب «دري

 1 .هدابع اهب هللا بدؤي يتلا ةيويندلا

 اسب ِرَخْلأو لأ يف ُداَسَْلا ٌرهظ# :اهيف ىلاعت لاق
 وجر مهل أوُلِمَع ی E ساّنلأ ی

 ی ر ا م چ ھر مو

 20 رص نسل ل انآ

 ىِلأ 5 0 ورح هلو

 ىلاعت ربخي *تُِقْنم الأ ر

 قا وهو (۸۰-۷۸)
 ad و

 زال يف رک ارد ىلا وهو © یورک
 ° رہی مر هس او عل

 او للا فک هلو ثيميو یس



 رشع نماثلا ءزجلا

 :لاقف هقحب مايقلاو «هركش ىلإ مهل '''ةيع اذلا تاع ناعم

 يف اوعفتتتف تاعومسملا هب اوكردتل 4مم مَ د املأ ىلا رول

 ماو کیو

 يف اهب اوعفتنتف «تارصبملا اهب اوكردتل بألا
 .مكحلاصم

 ءءايشألا اهب نوكردت يتلا لوقعلا :يأ الار
 راصبألاو عمسلا متمدع ولف «مئاهبلا نع اهب نوزيمتتو

 اذامو ؟مكلاح نوكت اذام اًمكب اًيمع امص متنك نأب لوقعلاو

 . ؟مكلامكو مكتايرورض نم نودقفت

 نوموقتف «معنلا هذهب مكيلع م يذلا نوركشت الفأ

 معلا يلاوت عم مكركش ليلق مكنكلو ؟هتعاطو هديحوتب
 . مكيلع

 يف مكب :يأ «ضأْلآ يف اد ىلا ىلاعت' ور
 اهحلاصم جارختسا ىلع مكطلسو ءاهتاهجو ءاهراطقأ

 . مكنكاسمو ؛مكشياعمل ةيفاك اهلعجو ءاهعفانمو

 يف متلمع امب مكيزاجيف «مکتوم دعب هورس هیلو
 اهيف متنك يتلا ضرألا ثدحتو «رشو ريخ نم ضرألا

 . اهرابخأب

 :يأ «ُتيِييَو يي ىِرلا# هدحو ىلاعت وهو
 وجو نع « كوحلاو لا ىف تلا

 ولف ءامهيوانتو امهبقاعت : يأ «ِراَهَتلاَو لأ فكن لول
 ليلب مكيتأي هللا ريغ هلإ نم ءادمرس راهنلا لعجي نأ ءاش

 للا ريغ هلإ ْنَم ءاًدمرس ليللا لعجي نأ ءاش ولو ؟هيف نونكست

 لا کل ّلصَج وَ نیو# ؟نورصبت الفأ ءايضب مكيتأي
 . ةف ملو وضم نم اوتو دف اكدت داماو

 مكل بهو يذلا نأ نوفرعتف 4وم الفأ# : انه لاق اذهلو

 يف مكرشن يذلاو ,ةدئفألاو راصبألاو عمسلا «معنلا نم

 فرصتي يذلاو «هدحو تيميو يبحي يذلاو هدحو ضرألا

 هل اوصلخت نأ مكل بجوم كلذ نأ ءهدحو راهنلاو ليللاب

 الو عفني ال نم ةدابع اوكرتتو «هل كيرش ال هدحو «ةدابعلا

 ناك ولف «هجو لك نم زجاع وه لب «ءيشب فرصتي الو ءرضي
 . كلذ اولعفت مل لقع مكل

 اتو اوا الاف ه ترولوألا لاق ام رشم اولاق لہ (۸۳-۸۱)

 َنوثوعبمل انوأ اماظويو ابارن اتو أ ار انک

 ءالؤه كلس لب :يأ 4 سيول رسا إل اذه نإ ل

 هودعبتساو «ثعبلاب نيبذكملا نم نيلوألا كلسم نوبذكملا

 نا اور بي اكسو اني اوا :اولاقو داعبتسالا ةياغ

 .مهمعزب «لقعلا لخدي الو ءروصتي ال اذه : يأ يومَ

 هس سس یک د رک
 نم اده ااو نجع اندعو د 0
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 دوو اياب كسر اسوء اولا )تولو لآ
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 دكت سالني 6 9 0 ایسا اإ
 ورگ دک الفا لف هلي نولو قیس (0) وب د و

 ١ الفأ لق هَل نول وفيس ل توما عت متاكد 5

ETمآ ناکاو  
 ودمع م ت ال ر ,تروأوقيَس ())

 نشف 0 طع 5

 ناب دعون انلز ام 0

 .دعب تأي ملو «هرن ملو ءانؤابآو نحن «نئاك ثعبلا

 يتلا مهرامسأو مهصصق : يأ لوألا ريوس لإ اه نإ

 مهحبق - اوبذكو «ةقيقح اهل سيلف الإو «ىهلتو اهب ثدحتي
 ُّقَْلَحل# هلثمو ءثعبلا نم ربكأ هتايآ نم مهارأ هللا نإف .- هللا

 ا مف

 السم اتل برسول .4 سال تلح نم ريح ٍضَرَْلاَو ترحل

Eىرتو# تايآلا # ٌميِمَر یهر ممل يحي نَم َلاَك  

 . تايآلا )تيرو ترده املا هيلع الرا اده هدمه 2

 ترت رتنڪ نإ ایف نسو شرا نل لفل (89-85)
 سس

 لآ ت تاونمكلا بر نم لف ٥ تیورکذت الفآ لف ھل نواوس ه
 ل A جد ۸ س هم

 نم لق © توقتا القأ لف هلي نولو © میلا شرما ب برو

 021 ع و 5 او د صر م

 رسک نإ وي ذا الم رش وهو ونت لڪ ث ویب

 ءالؤهل لق : يأ ورح د
 امب مهيلع اًجتحم «هريغ هللاب نيلداعلا «ثعبلاب نيبذكملا

 ام ىلع - اهب هللا دارفناو «ةيبوبرلا ديحوت نم هب اورقأو «هوتبثأ

 هب اوكردتل :أ يفو ءب يف اذك )١( .يعادلا :أ يفو ءب يف اذك )١(

 .هب نوعفتنتف «تارصبملا



 رشع نماثلا ءزحلا

 قلخ نم هوتبثأ امبو ءةدابعلاو ةيهلالا ديحوت نم هوركنأ
 يذلا «ىتوملا ةداعإ نم هوركنأ ام ىلع «ةميظعلا تاقولخملا

 : كلذ نم لهسأ وه

 «ضرألل قلاخلا وه ْنَم :يأ 4آسهيف نمو ُْرَأْلا سل
 راهنأو «ناحبو تاجو تاتو «ناويح نم اهيلع نمو

 نع ؟''مهتلأس اذإ كنإف ؟هل ربدملا ءكلذل كلاملا «لابجو

 :كلذب اورقأ اذإ مهل لقف «هدحو هلل :اولوقي نأ دب ال «كلذ

 امم هب هللا مكركذ ام ىلإ نوعجرت الفأ : يأ كرك الأ

 يف ضارعالا هبيغي دق «مكرطف يف رقتسم «مكدنع مولعم وه
 . تاقوألا ضعب

 لمأتلا درجمب «مكتركاذ ىلإ متعجر نإ مكنأ ةقيقحلاو

 وه هزم“ ةيهلإ نأو هدحو دوبعملا وه «كلذ كلام نأ متملع

 «كلذ نم مظعأ وه ام ىلإ لقتنا مث ءلطابلا لطبأ كولمم
 :لاقف

 «تارينلا نم اهيف امو (متسلا توكل بر نم لفل
 يذلا «ميِظَمْلا شرسملا برو تباوثلاو «تارايسلا بكاوكلاو
 قلخ يذلا نمف ءاهمظعأو اهعسوأو تاقولخملا ىلعأ وه

 : يأ رب نوت ؟ريبدتلا عاونأب هفرصو «هربدو «كلذ
 .هلك كلذ بر هللا نأب نورقيس

 تاقولخملا ةدابع *4َنوُفَنَت لأ : كلذب نورقي نيح مهل لق

 ميظع «ةردقلا لماك ءميظعلا برلا نوقتتو «ةزجاعلا

 الأ# :هلوق نم «باطخلا فطل نم اذه يفو ؟ناطلسلا

 ةبذاجلا ضرعلا ةادأب ظعولاو هويتك الفأل « كد

 نم معأ وه امب مهرارقإ ىلإ لقتنا مث «ىفخي ال ام «بولقلل
 :لاقف هلك كلذ

 نم :ءيش لك كلم : يأ يَ لڪ توکم ود نم لق
 ؟هرصبن ال امو ءهرصبن ام «يلفسلا ملاعلاو «يولعلا ملاعلا

 4ر وهو كلملا ىنعمب «ةغلابم ةغيص «توكلملا» و

 امم مهظفحيو «هراكملا مهنع عفديو ءرشلا نم

 . مهرضي
 « هللا ىلع ريجي نأ دحأ ردقي ال : يأ هيلع راج الو

 الإ هدنع دحأ عفشي الو لب . هللا هردق يذلا رشلا عفدي الو

 . هنذإب

 ءءيش لكل كلاملا هللا نأ نورقيس :يأ ي َنوُنوُقَس#
 هيلع راجي ال يذلا ريجملا

 4 بورس نادل : مهل اًمزلم «كلذب نورقي نيح مهل €3
 ا يهنأ مل ی ر ی یا
 عيمج نم نوزجاع مهنأو «كلملا نم طسق الو «مهل كلم

 هدابع

oY ۳- ۹۰-۹۲ :تايآلا .نونمؤملا ةروس ريسفت 

 ربدملا رداقلا ميظعلا كلاملل صالخالا متكرتو «هوجولا
 الإ نوكت ال اذه ىلع مكتلد يتلا لوقعلاف ءرومألا عيمجل

 نّيز امب «ناطيشلا اهرحس دق - كش الب - يهو «ةروحسم

 امك «مهلوقع رحسف «مهل قئاقحلا بلقو «مهل نّسَحو «مهل
 الا نا ا برعم

 يأ دعا ا۵ ذك زتو يحلب مهيأ لب# (۹۲-۹۰)

 العلو َىلح امي اي لإ 1 نعل از د نرش كاكح كو

 يتلا مع © ترشی نع ملل دبش نب لع هش
 ءالؤه انيتأ لب :ىلاعت لوقي 4 وكر اع للعنف ةدلهشلاو

 يف لدعلا ءرابخألا يف قدصلل نمضتملا «قحلاب نيبذكملا

 ؟عبتي نأ قحأ وهو «هب نوفرتعي ال مهلاب امف «يهنلاو رمألا

 اذهلو «ملظلاو بذكلا الإ «هنع مهضوعي ام مهدنع سيلو
 . © نويْدَكَل مو : لاق

 فرعي بذك 4ول ْنِم مَعَ تاڪ اَنَو رو ني هلآ دتا اا

 هبن اذهلو حملا للاب فرعيو هلو رو ةا رب
 i هلا نيهلإ عانتما ىلع «يلقعلا ليلدلا ىلع ىلاعت

 4 َقلَح امي دب اني مك لك ي غ نولو امك هلآ تما ول : يأ
 ءاهب لقتساو هتاقولخمب نيهلالا نم دحاو لك درفنال : يأ

 . هتبلاغمو رخآلا ةعنامم ىلع صرحلو
 عمف الإو ءلالا وه نوكي بلاغلاف ضم لع مصعب الفول

 اذه مظتني نأ روصتي الو «ملاعلا دوجو RF ال عنامتلا

 ءرمقلاو سمشلاب كلذ ربتعاو «لوقعلل شهدملا ماظتنالا

 يرجت يهو «تقلخ ذنم اهنإف «ةرايسلاو ةتباثلا بكاوكلاو
 ةربدم «ةردقلاب ةرخسم اهلك «دحاو بيترتو «دحاو ماظن ىلع

 ةحلصم ىلع ةروصقم تسيل «مهلك قلخلا حلاصمل ةمكحلاب
 ةضراعم الو اًضقانت الو اًللخ اهيف ىرت نلو ءدحأ نود دحأ

 نيهلإ ريدقت «كلذ نوكي نأ روصتي لهف «فرصت ىندأ يف
 !؟ِنْيَيَ

 ءاهلاح ناسلب تقطن دق #توفصي اع هلأ نلبس

 لماك ءدحاو هلإ اهل ربدملا نأ ءاهلاكشأ عيدبب تمهفأو
 يف تاقولخملا عيمج هيلإ ترقتفا دق «تافصلاو ءامسألا

 الإ ماود الو اهل دوجو ال امكف ءاهل هتيهلإ يفو اهل هتيبوبر
 هدارفإو هتدابعب الإ ماوق الو اهل حالص ال كلذك «هتيبوبرب

 وهو «كلذ نم جذومنأب هتافص ةمظع ىلع هبن اذهلو «ةعاطلاب
 . طيحملا هملع

 انملعو انراصبأ نع باغ يذلا : يأ «ِِيَمْلا ملدع# :لاقف

 .متلأس :أ يف )١(



 رشع نماثلا ءزجلا

 .تانكمملاو تاليحتسملاو تابجاولا نم

 را : يأ لَم كلذ نم دهاشن ام وهو َةَدَهَشلاَو#
 . مظعو

 EES رش اک

 کک بَ 0 تودع ن يني ل 3 0 )40-4۳)

 مهدي اَم كيرم نأ ع و © َنيِمِلِدَظلا وقل ف ننک
 ملف ءةميظعلا هتلدأ نيبذكملا ىلع ىلاعت ماقأ امل كرر

 اودعوو «باذعلا مهيلع قح ءاهل اونعذي ملو ءاهل اوتفتلي
 ام ست امل تر لإ# :لوقي نأ هلوسر هللا دشرأو «هلوزنب

 . كلذ ينترضحأو «مهباذع ينتيرأ تقو يأ : يأ 4 توُدَعَوي

 ينمصعا :يأ *َنِمدَطلا رولا فف ىنلصت ك بَل
 ينمحاو «مقنلل ةبجوملا بونذلا نم هب مهتيلتبا امم «ينمحاو

 - معت ةماعلا ةبوقعلا نأل «مهب لزني يذلا باذعلا نم اًضيأ

 .هريغو يصاعلا - اهلوزن دنع
 مهدي ام 59 نأ جلع ر :مهباذع بيرقت يف هللا لاق

 ةحلاص انتردقف الإو ءةمكحلف هانرخأ نإ نكلو كورك

 امي ملأ ن و ةَعَيَملا نسخا 7 لأب مقدام (44-95)

 تيار ف ا ترمه نم کپ دوعا بر لقو © توفي
 هلوسر هللا رمأ يتلا قالخألا مراكم نم اذه 4 نورصح أ بر

 هند ص ورم

 كيلإ ءاسأ اذإ : يأ نيل نسل ىه ىلاي مَ :لاقف ءاهب

 زوجي هنأ عم «ةءاسالاب مهلباقت الف «لعفلاو لوقلاب ,كؤادعأ

 كيلإ مهتءاسإ عفدا نكلو «هتءاسإ لثمب ءيسملا ةبقاعم

 . ءيسملا ىلع كنم لضف كلذ نإف «مهيلإ كنم ناسحالإاب

 «لاحلا يف «كنع ةءاسالا فخت هنأ كلذ حلاصم نمو

 برقأو .قحلا ىلإ ءىسملا بلجل ىعدأ هنأو «لبقتسملا ىفو

 . لعف امع ةبوتلاب هعوجرو ففسأو همدن ىلإ

 هودع كلذب رهقيو «ناسحالا ةفصب ىفاعلا فصتيلو

 ّنَمَف#' نا لاق «برلا نم باوثلا بجوتسيلو الملا

 أ a ىف ملأ و : ىلاعت لاقو ا ل م ا او اقع

 )ا امو © ٌميمَح لَو نع ةوالع میو ك یا ادل

 اه او انيس ندا إو ليمجلا :قلخلا اذهل نف اه يأ

 . 4ريظَع لح وذ لإ

 نم نولوقي امب :يأ توفي امي ملأ نصل :هلوقو
 انملع طاحأ دق «قحلاب بيذكتلاو ءرفكلل ةنمضتملا لاوقألا

 قحلاو .مهيلع انربصو «مهانلهمآو کک «كلذب

 يف دبعلا ةفيظو “ نھ E «نولوقي ام ىلع
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 مش کيلو

 . ريعسلا باحصأ نم اونوكيل الإ هبزح وعدي
 ءهلوسر هيلإ هللا دشرأ ام دشرتسي نأ هتلباقم ىف ةفيظولاف

 ١ :لاقف

 نم اًئربتم كتوقو كلوحب مصتعا : يأ كب دوعا بر لفو#

 نأ بر كي وعو © ِنيِطَتلا ترمه نيل يتوقو يلوح

 ببسب ينبيصي يذلا رشلا نم كب ذوعأ : يأ 4 ورضع

 ببسب يذلا رشلا نمو ءمهّسمو مهزمهو «مهترشابم
 هلك رشلا ةدام نم ةداعتسا °ىذهۉ « مهتسوسوو مهروضح

 «ناطيشلا تاغزن عيمج نم ةذاعتسالا اهيف لخديو «هلصأو

 ءرشلا اذه نم هدبع هللا ذاعأ اذإف ءهتسوسوو هّسم نمو

 .ريخ لكل قفوو هر لك نع ماب هءاعد باجأو

 O نوعجرا تير لاق ثوملا مدخل اج اَدِإ يح )٠١٠١99(

 ملع الو) تراصف ةلمجلا تريغو (نم) رجلا فرح بطش ب يف )١(
 : نيتخسنلا يف (۳) .اذه :نيتخسنلا يف (5) .(هللا هملع ام الإ مهدنع

 .اذه



 رشع نماثلا ءزجلا

 هينا هو اهل اهي 52 ا ای لآ س

 «توملا هرضح نم لاح نع ىلاعت ربخي وتعب موب نإ عَ

 ءهلآم ىأر اذإ لاحلا كلت يف مدني هنأ «نيملاظلا نيطرفملا نم

 عتمتلل ال ءايندلا ىلإ ةعجرلا بلطيف «هلامعأ حبق دهاشو

 : لوقي كلذ امنإو اهتاوهش فاطتقاو اهتاذلب

 يف :تطرقو لمعلا نم اف اكلم لَم علل
 هللا ىضق دق «لاهمإ الو هل ةعجر ال : يأ «الك» هللا بنج

 اهيف ىنمت يتلا هتلاقم :يأ كاي نوعجري ال اهيلإ مهنأ

 لوق درجم : يأ الباف ر ره 826 ايندلا ىلإ عوجرلا

 ريغ اًضيأ وهو «مدنلاو ةرسحلا الإ هبحاص ديفي ال «ناسللاب
 . هنع يه امل داَعل در ول هنإف «كلذ يف قداص

 نيبو مهمامأ نم 1 نوع روب لإ عنب مهیا نیول
 زجاحلا :انه «نيئيشلا نيب زجاحلا وهو «خزرب مهيديأ

 .ةرخآلاو ايندلا نيب

 نع «نوضاخلا يذعيو .نوعيطملا معنتي نتي خزربلا م

 هل اوذخأيلو هَتَّدُع هل اودعيلف أ «نوثعبي موي ىلإ مهتوم

 هتبهأ

 نیمو هت باش أ 5ا روض يف حض اڌ )۱۰۱-۱۱٤(

 سو ه حينما مخ کیا هيوم تلق نش © واست الو
 ll oL ا 0 4 وو مس جيس
 0 نودي منهج يف مهس أو EAE ۂنیزوم تفخ

 کک لش یاد نكت ملا ه رشیک اف مهو رال مهموجو حق

 ر ا 1 اوفس ع تع اس ر سَر اولا 0 ورك 2 كف
 7 م م و و صو صو عج كسير ا تضرب
 0 لاق ه ترومللظ اَنِإف ادع نم اهني انحرْخأ ایر ه تع

 1 1 دع ا

 تونوُقي یوابع نم قف ناک ُمَّنِإ © نومك الو اہف
 امم ری لس هس و يصر ر

 ا ع ينم مودم د هيلا 2 نر اننب 6 3ك
 A ا مرج یل ه کشک منم رشکو ىو

 ا 6 نر ع شالا يكثف < لك 0 نرالا مه

 ك1 ليك الإ وا لق ا ر ا

 كلذ يف امو «ةمايقلا موي لوه نع ىلاعت ربخي نمت مسك
 ةخفن روصلا يف خفن اذإ هنأو «تاقلقملاو تاجعزملا نم مويلا

 مهبيصي هنأ «مولعم موي تاقيمل نوعمجأ سانلا رشحف «ثعبلا

 ريغف «بابسألا ىوقأ يه يتلا مهباسنأ مهيسني ام لوهلا نم

 ءهلاح نع اًدحأ دحأ لأسي ال هنأو ءىلوأ باب نم باسنألا

 وأ ؟اهدعب ةواقش ال ةاجن وجني له يردي الف «هسفنب هلاغتشال

 نم هلأ رَ مي :ىلاعت لاق ؟اهدعب ةداعس ال ةواقش ىقشي
LH ی نقع نع هذي : ٤ 
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(01) 

 ءاهعقو مظعيو ءاهبرك دتشي .عضاوم ةمايقلا يفو

 ٠36١-١١4 :تايآلا «نونمؤملا ةروس ريسفت -۲۳ = ٤

 هل ام «لدعلاب هيف رظنيو «دبعلا لامعأ هب زيمي يذلا نازيملاك

 .رشلاو ريخلا نم رذلا ليقاثم هيف نيبتو «هيلع امو

 هتائيس ىلع هتانسح تحجر نأب © ٌمُكيِزوَم َتَلَعَ 0

 مهقاقحتساو «رانلا نم مهتاجنل «َتسِْئَمْلأ مه كيلوا

 . ليمجلا e «ةنجلا

 «هتانسح ىلع هتائيس تحجر نأب #ٌمُئيِزوُم ْتَّقَح ْنَمَو

 ةراسخ لك مس اريح نزلا كلوا هتائيطخ اهب تطاحأو

 . ةلهس - اهيلإ ةبسنلاب - اهنإف «ةراسخلا هذه ريغ

 كردتسي الو ءاهباصم ربجي ال «ةبعص ةراسخ هذه نكلو

 هسفن رسخ دق «ةيدمرس ةواقشو «ةيدبأ ةراسخ ءاهتئاف
 ميعنلا اذه اهتّوفف ةيدبألا ةداعسلا نم اهب نكمتي يتلا «ةفيرشلا

 ميركلا برلا راوج يف «ميقملا
 اذهو «نيدبآلا دبأ اهنم نوجرخي ال 4َنوُدَِح َمَنَهَج فال

 «هتانسحب هتائيطخ تطاحأ نمل ءانركذ امك وه امنإ «ديعولا

 نم ةبساحم بساحي ال ءاذه ىلعف ءاّرفاك الإ كلذ نوكي الو
 ٌدَعُت نكلو ءمهل تانسح ال مهنإف «هتائيسو هتانسح نزوت

 نوزخيو ءاهب نوررقيو ءاهيلع نوفقويف ءىصحتو مهلامعأ

 «هتائيس تمظع نكلو «ناميالا لصأ هعم نم امأو ءاهب

 ءاهيف دلخي ال «رانلا لخد نإو هنإف «هتانسح ىلع تحجرف

 . ةنسلاو باتكلا صوصن كلذ ىلع تلد امك
 مههوجو حفلتا# :لاقف نيرفاكلا ريصم ءوس ىلاعت ركذ مث

 بيصت ىتح «مهبناوج عيمج نم مهاشغت :يأ ْرَلَ

 . مههوجو نع اهبهل عطقتيو «ةفيرشلا مهءاضعأ
 تصلقو ءمههوجو تسبع دق ترځ اف مول

 . هنوقلي ام ميظعو «هيف مه ام ةدش نم «مههافش

 رع ن تيا نكت ملأ :- اًمولو اًخيبوت - مهل لاقيف
 اي شکیل اورظنتل مكيلع ضرعتو ءاونمؤتل اهب نوعدت
 ىلع تالاد «تانيب تايآ يهو ءاّداتعو مكنم اًملظ 4وک

 .لطبملاو قحملل تانيبم «لطابلاو قحلا

 بلع اسر أ الات رارقالا عفني ال ثيح «مهملظب اورقأ ذئنيحف

 ملظلا نع ةئشانلا ةواقشلا انيلع تبلغ :يأ #اتتوفش اتع

 . عفني ام كرتو «رضي ام ىلع لابقالاو «قحلا نع ضارعالاو

 مهنأ نوردی اوناك نإو «مهلمع يف تلا ار اتو
 امك ءهيفسلا لاضلا E امك : يأ «نوملاظ

 يت ن اک لیک أ ع اگ زل اثر ىرخألا ةبآلا يف اولاق
 , * ريس

 «جراعملا ةروس تايآو سبع ةروس تايآ نيب لخادت عقو نيتخسنلا يف (1)

 . اهنم اهتبثأف سبع ةروس تايآ ىلإ برقأ تناكف



 رشع نماثلا ءزجلا

 مي حربا اس اسوا

 يف نوبذاك مهو توني اد ادع نفاه اَنجِخَأ ارو
 أوبم ال وداع أدر ولو :ىلاعت لاق امك مهنإف ءاذه مهدعو

 aE علو E ىو لو اح
 لاقف «مرجملا هيف عدتريو «ركذتملا [نم] هيف ركذتي ام ءايندلا

 . مهلاؤسل اًباوج هللا

 ةيفاعلا ىلاعت هلأسن - لوقلا اذهو «ِنوُمِلَكَت الو اف ومسح
 «بييختلا يف نومرجملا هعمسي قالطالا ىلع لوق مظعأ -
 «ريخ لك نم سييأتلاو ءراسخلاو «لذلاو «خيبوتلاو

 «ميحرلا برلا نم بضغلاو مالكلا اذهو ءرش لكب ىرشبلاو

 . ميحجلا باذع نم مهتياكن يف غلبأو مهيلع دشأ

 مهنع تعطقو «باذعلا ىلإ مهتلصوأ يتلا لاحلا ركذ مث

 انما تبر «تولوقي. ىياَبع نم م ناک ُهَنِإ :لاقف ةمحرلا
 ناميالا نيب اوعمجف *َنيِحّيلَأ ريح تاو انك ال رفع
 ةرفغملاب مهبرل ءاعدلاو «ةحلاصلا هلامعأل يضتقملا

 ءناميالاب مهيلع هتنمو «هتيبوبرب هيلإ لسوتلاو «ةمحرلاو

 لدي ام هنمض يفو «هناسحإ مومعو «هتمحر ةعسب رابخالاو

 مهفوخو مهبرل مهراسكناو «مهعوشخو مهعوضخ ىلع

 . مهئاجرو

 ةرفكلا اهيأ 4نا مهؤالضفو سانلا تاداس ءالؤهف
 «مهب نوءزهت 4رس مالحألاو لوقعلا وصقان لاذنألا

 .هفسلا كلذب متلغتشا ىتح «مهنورقتحتو

 يذلا اذهو كحضت منم شكو ىر موش حل
 نأ امك مهب ءازهتسالاب مهلاغتشا ءركذلا نايسن مهل بجوأ

 دمي نيرمألا نم لكف «ءازهتسالا ىلع مهثحي ركذلل مهنايسن
 ! ؟ةءارج ةءارجلا هذه قوف لهف ءرخآلا

 ءمكاذأ ىلعو «يتعاط ىلع كأريَص امي مآ مرج ینا
 ةاجنلاو «ميقملا ميعنلاب درزا مه مهتا يلإ اولصو ىتح
 نم أوما يذل لَنا : ىرخألا ةيآلا يف لاق امك «ميحجلا نم
 . تايآلا نح راما

 ثيح «مالحألا ءاهفس مهنأو «موللا هجو ىلع مهل لال
 هبضغ ىلإ مهلصوأ رش لك «ةريسيلا ةدملا هذه يف اوبستكا

 يذلا ريخلا [نم] نونمؤملا هبستكا ام اوبستكي ملو «هتبوقعو
 . مهبر ناوضرو «ةمئادلا ةداعسلا ىلإ مهلصوي

 ضم وأ امو ا ولا 6 ينس دع ِضْرأْلا يف منْ مك

 مهثكم ةدمل «اًدج مهراصقتسا ىلع ٌننبم اذه مهمالك موي

 اذهلف ءهنيعي الو ءهرادقم ديفي ال هنكل «كلذ دافأو ايندلا يف

 .هددعل نيطباضلا : يأ #َنّدآَمْلا لَم : اولاق

 ةفرعم نع لهذم باذعو .'”لغاش لغش يفف «مه امأو

 ٥ :ناتيآلا «نونمؤملا ةروس ريسفت 58 ل ١١١١١١١

 20000 ۳44 ل ا

 ار تا امرا کر او فش اتع تبار

 ابر تول وقي ىوابع نم قیر ناک هن 3€ نومك شالو
 ھر و ور صر و ر ا ص م و وو ءور

 رهومت ذا ((3) َنيِحّيلار اح تنآواته راو اتل رفعافاتماء
 © < رج ر 2غ أ

 دق وزال مه م هنآ اورام مولا مهتر ی

E ج 

 2 >5 E یک کوا ات رخ

 ےک د - يع جم وو > < رس

 ضعوا اموال اولاق ال ننس ع ٍضرالا تشل ہک
a 7 E 3 > 

 مكاو اليلق الإ مشب نف 9€ داملا
 کوا یم كفا ااش © نول رشا دور اک صر > SOS حاس ىرك ب

 رماد 1 OS < A I هك ت مر مس
 اهلل هلا عتف ول نوعا اتل

f a 38 م  

 ©9 ورك رسْلاث وه
 وو هم و

ESF, 22011ا دو دس ر دک ےک ر  

 ف رس 5 نیچرل ار يخ تناو م حتاورفغا بر و ال نورك ل

 ال مأ «هددع متنيع ءاوس ايو لإ س نإ# :مهل لاقف «هددع

 .«ةوئلت رك مكت له
 ال ات مکا اع کف انآ رئیسی )١١1011(

 تر وح كز هلو ال ىلا كاملا هلأ لمف 6 رمل
 كتف اَمَّنأ#» قلخلا اهيأ 4رنبيحفا» :يأ «رركلا
 «نوحرمتو نوبرشتو نولكأت ءالطابو ىدس :يأ مَع
 ءمكاهنن [ال]و ءمكرمأن ال مككرتنو ءايندلا تاذلب نوعتمتتو

 . رنو ال اني مكاو :لاق اذهلو ؟مكبقاعنو ءمكييثن الو
 . مكلابي اذه رطخي ال

 لطابلا نظلا اذه نع عفتراو مظاعت :يأ 4َا لعمل

 . هتمكح يف حدقلا ىلإ عجري يذلا

 هنوكف 4 ٍررَكحْلا ٍشّرَمْلا بر وه لإ هک آل حلا كمل
 اًمولأم ءهديعوو هدعوو هقدص يف اًمح مهلك قلخلل اَكِلَم
 هنود امف ( درا ٍشّرمْلا تر لامكلا نم هل امل ءاّدوبعم

e ey 

 )١( لغاتم : اهنأك ةحضاو ريغ ةملك :أ يفو «ب يف اذك .



 رشع نماثلا ءزجلا

 “1 رو 2 مر ريع سس

(IIA)فب مل نهرب ال رخاء اهل هلأ مم عني نمو  

 رفْغأ بر لقو © ورضا حيي ال مِل ةَ دنع ماسح امف

 الب «هريغ ةهلآ هللا عم اعد نمو : يأ 4 َنيِمّيل أ ريع تو رحت

 ديق اذهو «هيلإ بهذ ام ىلع لدي ناهرب الو هرمأ نم ةنيب
 لب «كلذ ىلع ناهرب هل سيلف هللا ريغ اعد نم لكف «مزالم

 اًملظ اهنع ضرعأف «هيلإ بهذ ام نالطب ىلع نيهاربلا تلد
 نم هليني الو «هلامعأب هيزاجيف «هبر ىلع مدقيس اذهف ءاّدانعو

eS 

 . حالفلا نم مهعنم مهرفكف 4کلا ع و
 ىتح انل 4 ٌرْفْغَأ َتَر# نيدلا هل اًصلخم كبرل اًيعاد فر

 لك ىلإ كتمحرب انلصوتل ءانمحراو «هوركملا نم انيجنت

 ريخ
 ءهنم هل ريخ هللاف «دبعلل محار لكف 4م ريح تاو

 .هسفن نم هب محرأو ءاهدلوب ةدلاولا نم هدبعب محرأ

 .هناسحإو هللا لضف نم «نينمؤملا ةروس ريسفت مت

 رونلا ةروس ريسفت

 ةيندم يهو

 ورک کرب لعل ل تيب ټا ف راو اهتضرفو اهر روش (۱)

 «دابعلاب انم ةمحر ib ردقلا ةميظع 4 ةروْس# هذه :يأ

 انردق ام اهيف انردق : يأ #اهتضرفو# ناطيش لك نم اهانظفحو

 .اهريغو تاداهشلاو دودحلا نم

 رماوأو .ةليلج اًماكحأ : يأ 4 تي تا٤ ف نلوم

 «مکل نيبن نيح 4( کد كلم ةميظع اًمكحو رجاوزو
 .نوملعت اونوكت مل ام مكملعنو

 :لاقف ءاهيلإ راشملا ماكحألا كلت نايب يف عرش مث

 انهي گدام الو لج هنا انن ريو لک دیا نزلو هياط (0
 2 م e 1 رخآلا رولو 4 هاب ونمو مك نإ ي هللا ند يف دق

 امهنأ «نيركبلا ةينازلاو ينازلا يف مكحلا اذه *َنِْؤُمْلا َنَم

 ةنسلا تلد دقف «بيتلا امأو «ةدلج ةئام امهنم لك دلجي

 انذخأت نأ ىلاعت اناهنو ءمجرلا هدح نأ «ةروهشملا ةحيحصلا

 ءاوس «مهيلع دحلا ةماقإ نم انعنمت هللا نيد يف [امهب] ةفأر

 نأو «كلذ ريغ وأ ةقادص وأ ةبارق لجأل وأ ةيعيبط ةفأر

 هللا رمأ ةماقإ نم ةعناملا ةفأرلا هذه ءافتنال بجوم ناميإلا

 نايرجل هانمحر نإو نحنف ءهيلع هللا دح ةماقإب ةقيقح هتمحرف

 ه-١ :تايآلا ءرونلا-14و ۱۱۸۰۱۱۷ :ناتيآلا «نونمؤملا -۲۳ = "ه5

 .بناجلا اذه نم همحرن الف هيلع ردقلا

 ةعامج : يأ «ةفئاط نيينازلا باذع رضحي نأ ىلاعت رمأو

 «عادترالاو يزخلا كلذب لصحيو ءرهتشيل نينمؤملا نم

 «لعفلاب عرشلا ماكحأ ةدهاشم نإف ءالعف دحلا اودهاشيلو

 ةباصال برقأ نوكيو «مهفلا اهب رقتسيو «ملعلا اهب ىوقي امم
 e صقني الو هيف دازي الف «باوصلا

 نار الإ امكن ال ةارلأو هك کم وا ةا الر ع ان

 هنأو ءانزلا ةليذرل نايب اذه # ملا لع كلذ مرو فرم وأ

 هلعفي ال ام «هجزامو هنراق نم ضرعو «هبحاص ضرع سندي
 ءاسنلا نم هحاكن ىلع مدقي ال ينازلا نأ ربخأف «بونذلا ةيقب

 نمؤت ال هللاب ةكرشم وأ ءاهلاح هلاح بسانت «ةيناز ىثنأ الإ
 . هللا رمأ مزتلت الو «عازج الو ثعبب

 كلَ محو كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال «كلذك ةينازلاو
 اوحكني وأ ءاّيئاز اوحكني نأ مهيلع مرح :يأ #َنيمْؤمْلا ىلع

 . ةيناز

 .ةأرما وأ لجر نم ءانزلاب فصتا نم نأ :ةيآلا ىنعمو

 كلذل هللا ميرحت عم هحاكن ىلع مدقملا نأ «كلذ نم بتي ملو

 ال كاذف .هلوسرو هللا مكحل اًمزتلم نوكي ال نأ امإ ولخي ال

 ءهلوسرو هللا مكحل اًمزتلم نوكي نأ امإو ءاكرشم الإ نوكي

 ءانز حاكتلا اذه نإف ءهانزب هملع عم هحاكن ىلع مدقأف

 ىلع مدقي مل اًقح هللاب اتمؤم ناك ولف «حفاسم ناز حكانلاو
 بوتت ىتح ةينازلا حاكن ميرحت ىلع حيرص ليلد اذهو «كلذ

 .هتجوزل جوزلا ةنراقم نإف بوتي ىتح ينازلا حاكنإ كلذكو
 .تاجاودزالاو تانارتقالا دشأ ءاهجوزل ةجوزلاو

 : يأ *مُهَجِىَرَأَو ملط ثلا اشا :ىلاعت لاق دقو
 ةلق نم هيفو «ميظعلا رشلا نم هيف امل كلذ هللا مرحف .مهءانرق

 ينازلا نوكو «جوزلا نم اوسيل نيذلا دالوألا قاحلإو «ةريغلا

 ,"'هيرحتلل فاك هضعب امم ءاهريغب هلاغتشا ببسب اهفعي ال

 ال» :ِكي يبنلا لاق امك ءاّئمؤم سيل ينازلا نأ :ليلد اذه يفو

 ءاگرشم نكي مل نإو وهف «نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي
 . قلطملا ناميالا وه يذلا «حدملا مسا هيلع قلطي الف

 هودا ماہ سني اب د 1 تصحب نومي نزلو (6 5)

 نيل الإ © شيلا مه كلَ 45 ةَ مه البق الو هداج نیت

 رمأ ىلاعت مظع امل 4 ميّت ٌدوفَع هلأ إف اوحلصأو كلذ دعب ْنِم اوبا
 ال هنأو ءائصحم ناك نإ همجر اذكو هدلج بوجوب “* ”ينازلا

 نم دبعلا هيف ملسي ال هجو ىلع هتطلاخم الو «هتنراقم زوجت

 :أ يف )١( .ميرحتلا يف فاك :ب يف )١( ةملكلا ب يفو ءانزلا

 . ةيوطشم



 انزلاب يمرلاب ضارعألا ىلع مادقالا ميظعت ىلاعت نيب ءرشلا
 :لاقف

 ء«فئافعلا رئارحلا ءاسنلا : يأ تسمم ج لو
 ْيَمّرْلا يمرلاب دارملاو «نيرمألا نيب قرف ال ءلاجرلا كاذكو

 ١ . قايسلا ليلدب ءانزلاب
 لاجر :يأ هش ةر هب اومر ام ىلع أ واب ر 2

 .اًحيرص كلذب نودهشي «لودع

 غلابي الو ءهيف ملوي طسوتم طوسب ءَ نین هود
 اذه يفو «فالتال ال «بيدأتلا دصقلا نأل «هفلتي ىتح كلذب

 لاق امك فوذقملا نوكي نأ طرشب نكلو «فذقلا دح ريرقت

 بجوي هنإف «نصحملا ريغ فذق امأو ءاًنمّؤم اًئصحم ىلاعت

 .ريزعتلا

 نأ وهو ,ىرخأ ةبوقع مهل : يأ نبأ س م البق ادلع رو

 بوتي ىتح «فذقلا ىلع َّدُح ولو «ةلوبقم ريغ فذاقلا ةداهش

 1 . يتأي امك

 : يأ «َنّفِسَقْلا مه كيتو
 كاهتناو هللا مرح ام كاهتنال كلذو ءمهرش رثك دق نيذلا

 ةلازإو هب ملكت امب مالكلا ىلع سانلا طيلستو «هيخأ ضرع
 عيشت نأ ةبحمو «ناميالا لهأ نيب هللا اهدقع يتلا ةوخألا

 رئابك نم فذقلا نأ ىلع ليلد اذهو ءاونمآ نيذلا يف ةشحافلا

 :تونذلا

 ٌروُفَع هللا نق اوکو كيد دعب م ابات يَا الإ :هلوقو

 .هسفن فذاقلا تدك نأ «عضوملا اذه يف ةبوتلاف 4مر

 ولو هسفن بذكي نأ هيلع بجاو وهو «لاق اميف بذاك هنأ رقيو

 للا ةعاط نع نوجراخلا

 فذاقلا بات اذإف .ءادهش ةعبرأب تأي مل ثيح «هعوقو نقيت

 كلذكو «قسفلا هنع لاز ءاًناسحإ هتءاسإ لدب ءهلمع حلصأو

 بونذلا رفغي ميحر روفغ هللا نإف ‹ حيحصلا ىلع هتداهش لبقت

 ةعبرأب تأي مل اذإ فذاقلا دلجي امنإو «بانأو بات نمل اًعيمج

 : هلوقب ركذ دقف ءاجوز ناک نإف ءاججوز نكي مل اذإ ءادهش

 00 لإ ةكبش مف لكي رو مزا يس بدلو )5-٠١(
 ع سره
 نأ ةسيتلاو © َتقيجَعلا نسل مَ أ تاللَبَس 5 ٌرهرحأ ةدهشف

 أ دهشت نأ باذعْلا نع اوريو ه َنيِذَكْلا نم ناك نإ هع هلأ َتَمْحَل

 نإ اع هَل بع نأ ةَسنَفَلَو ١ بيذكلا نم مَن

 بوت هَ نو ُهُنَحَرَو لع لا لضم الوو © تقيل ن دك
 هنع ةئراد هتجوز ىلع جوزلا تاداهش تناك امنإو مک

 يتلا .هتجوز يْمَر ىلع مدقي ال جوزلا نأ بلاغلا نأل ءدحلا

 ءاّقح كلذ يف هل نألو ءاًقداص ناك اذإ الإ اهسندي ام هسندي

 مكحلا نم كلذ ريغلو هب هنم اوسيل دالوأ قاحلإ نم افوخو

 الدي م رص
 هللاب تدلیش

 اک

oV 4- 5-٠١ :تايآلا ءرونلا ةروس ريسفت 

 ویچ رار هن تت
 رص ر ر و رس ا ص رع دس

 نو ورژن لعل تی يَ :[مفانلراواهتضةواهتلزنأ ةروس

TES 
 دِبْسِلورخآل امو وود وم "بشل و رخل امويلاو هللاي مكن دفا

 هوك هد

 َوَةَسداَلإْمِكَي الو ارلا9 َنيِمؤَمْلاَنم ا

 لعد شو فارمونه مکی هيرو ٤ وةك

 NOE زا

 و وک ر وک چ زج .نيغ 2

 ْمُه كيلو ادب کنش کولی کلو دل نيترو

 وغانا وحك ضأو كلذ عب بَل ال 69 توفل

 مشكلا 1 كره دوبي دينو( هَ
 ! چا ر رع

 © ل تيفي ان مل. هن هلأ تدهس حر ھر ةدلهشف

 هرب ر حسم م می 2 2 56

EE0 ارا  

elكر 18 4 ياس جرو  

EE 7 َناَدَسِلَو 0 

 وأ ےک اوت هلأ نور هت رو رک هللا لضفالولو 00 ا ST 2 4 هه معو هب حك دم

 : لاقف هريغ يف ةدوقفملا

 . تاكولمملا ال" رئارحلا : يأ مهجور وسب بدلول

 مل ناب غشا الإ ةةئبق» كلذب مهيمر ىلع ا کی رار
 ملو تدهش يأ ردح ةه هب مهومر ام ىلع «ءادهش اوميقي
 ءدوهشلا بانم ةبئان اهنأل «ةداهش اهامس *َنِدَصلَا ّنمَل مَنِ

 .«هب اهتيمر اميف «نيقداصلا نمل ينإ .هللاب دهشأ» :لوقي نأب

 ديزي : يأ «نيبِذَكْلا ّنِم ناك نإ هلع هلأ تع نأ ٌةَسيَفلَو#
 «تاداهشلا كلت اًدكؤم «ةروكذملا ةداهشلا عم ةسماخلا يف

 طقس هناعل مت اذإف ءاّبذاك ناك نإ ةنعللاب هسفن ىلع وعدي نب

 . فذقلا دح هنع

 طقسي هنإف «هب اهامر يذلا لجرلا ىمس ولو «تايآلا رهاظ

 لجرلا ناعل درجمب دحلا اهيلع ماقي لهو ءاهل اًعبت هقح
 ليلدلا هيلع لدي يذلا «ءاملعلل نالوق هيف ؟سبحت مأ اهلوكنو

 دت نأ َباَدَعْلا اتع ارو : هلوق ليلدب دحلا اهيلع ماقي هنأ

 مل ءهناعلب بجو دق دحلا وهو باذعلا نأ الولف «هرخآ ىلإ

 مر س

 تيبذ

 .تبثأ ام باوصلا لعلو ءرارحألا : نيتخسنلا ىف(١)



 رشع نماثلا ءزجلا

 .٠ هل اًنراد اهناعل نكي

 تاداهش تلباق ذإ «باذعلا اهنع خس : يأ ءاهنع أرديو

 يف ديزتو *تيذكلا نمل مَن مَ تدب 12 ده 7
 اذإف .بضغلاب اهسفن ىلع وعدت نأ «كلذل ةدكؤم «ةسماخلا

 نعالملا دلولا ىفتناو ءدبألا ىلإ امهنيب قرف امهنيب ناعللا مت

 . هيلع
 «ناعللا دنع ظافلألا هذه طارتشا ىلع لدي تايآلا رهاظو

 ‹ءيش اهنم صقني ال نأو ءاهيف بيترتلا طارتشاو ءاهنمو هنم
 ىمر اذإ جوزلاب صتخم ناعللا نأو «ءيشب ءيش لدبي الو

 ةربع ال ناعللا عم دلولا يف هبشلا نأو «سكعلاب ال ءهتأرما

 شارفلا عم ربتعي ال امك «هب
 .وهالإ

 يڪ كي هلأ ل لل لنص زرو
 لحال : يأ مالكلا قايس هيلع لدي «فوذحم طرشلا باوجو

 نمو ءهسفن ىلع هب اعد ام ءامهنم بذاكلا نينعالتملا دحأب

 ةدشل «نيجوزلاب صاخلا مكحلا اذه توبث هلضفو هتمحر

 فذقلا ةعاظفو «هتعاظفو انزلا ةدش مكل نيب نأو «هيلإ ةجاحلا

 . اهريغو رئابكلا هذه نم ةبوتلا عرش نأو «هب
E ين مثلا ESAS 

 ت مهلا هلوق وهو «تايآلا رخآ ىلإ کل رح م لي کل
 ا
 فرشأ ىلع تعقو يتلا ةصقلا هذهل ةمدقم هنأك كلذ راص

 يف تلزن تايآلا هذهو ءاهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ءءاسنلا

 .ديناسملاو ننسلاو حاحصلا يف ةتباثلا ةروهشملا كفالا ةصق

 هتجوز هعمو «هتاوزغ ضعب يف هيب يبنلا نأ اهلصاحو

 يف تسبحناف اهدقع عطقناف «قيدصلا تنب ةقيدصلا ةشئاع

 شيجلا لقتسا مث د اهودقفي ملف < ءاهجدوهو اهلمج اولحرو هبلط

 اوعجر اهودقف اذإ مهنأ تملعو «مهناكم تءاجو الحار

 لطعملا نب ناوفص ناكو «مهريسم يف اورمتساف ءاهيلإ
 يف سّرَع دق ءهنع هللا يضر ةباحصلا لضافأ نم «يملسلا

 ءاهفرعف اهنع هللا يضر . ةشئاع ىأرف «مانو موقلا تايرخأ
 هملكت وأ اهملكي نأ نود نم اهتبكرف «هتلحار خانأف

 ضعب ىأر املف «ةريهظلا يف شيجلا لزن ام دعب اهب دوقي

 ءيجم رفسلا كلذ يف ايب يبنلا ةبحص يف نيذلا نيقفانملا

 «ثيدحلا .ىشوو ءعاشأ ام عاشأ لاحلا هذه يف اهب ناوفص

 اوراصو «نينمؤملا ضعب كلذب رتغا ىتح «نسلألا هتفقلتو
 نع ةليوط ةدم يحولا سبحناو «مالكلا اذه نولقانتي

 حجرم ال ثيح هبشلا ربتعي امنإو ؛
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 . الب لوسرلا

 ءاّديدش اًنزح تنزحف «ةدمب كلذ دعب ةشئاع ربخلا غلبو
 «نينمؤملا هللا ظعَوَو «تايآلا هذه يف اهتءارب ىلاعت هللا لزنأف

 َّنِإ# : ىلاعت هلوقف «ةعفانلا اياصولاب مهاصوو «كلذ مظعأو

 نينمؤملا مآ يمر وهو ‹ عينشلا بذكلا : يآ # كال قدا نبدأ

 «نينمؤملا رشعم اي مكيلإ نوبستنم ةعامج : يأ كنم ٌةيَمْعِل
 جيورتب رتغا هنكلو «هناميإ يف] قداصلا نمؤملا مهنم

 . قفانملا مهنمو 2 ا

 مأ ةئربت كلذ نمضت امل 4ل رع َرْه لب مک ار بسم ال»
 حدملا مومع لوانت ىتح ءاهركذب هيونتلاو ءاهتهازنو نينمؤملا

 رطضملا تايآلا نايب نم نمضت املو ءب يبنلا تاجوز رئاس
 اذه لكف ةمايقلا موي ىلإ اهب لمعلا لاز ام يتلا ءدابعلا اهيلإ
 دارأ اذإو «كلذ لصحي مل كفالا لهأ ةلاقم الول «ميظع ريخ

 عم اًماع باطخلا لعج كلذلو ءاّببس هل لعج اًرمأ هللا

 يف حدقك «ضعبب مهضعب حدق نأ ربخأو «مهلك نينمؤملا

 )١( ب شماه نم ةدايز .



 مهفطاعتو مهمحارتو مهداوت يف نينمؤملا نأ هيفف «مهسفنأ
 نمؤملاو ءدحاولا دسجلاك مهحلاصم ىلع مهعامتجاو

 دحأ حدقي نأ هركي هنأ امكف ءاّضعب هضعب دشي ناينبلاك نمؤملل

 يذلا نمؤملا هيخأ يف حدقي نأ دحأ لك نم هركيلف «هضرع يف

 صقن نم هنإف «ةلاحلا هذه ىلإ دبعلا لصي مل امو «هسفن ةلزنمب

 . هحصن مدعو «هناميإ

 نيذلل ديعو اذهو «رثالا نم َبَسْكَأ ام متي يرنآ لکل
 دقو «كلذ نم اولاق ام ىلع نوبقاعيس مهنأو «كفالاب اوءاج

 قفانملا وهو «كفالا مظعم :يأ ربك لَو یاو

 #ميظَع ٌباَذَع مل هللا هنعل «لولس نبا يب ًأ نب هللا دبع «ثيبخلا

 رانا نم لس الاعلردلا يف دولحلا رهونألا

 لول :لاقف مالكلا اذه لثم عامس دنع هدابع هللا دشرأ مث

 نش يآ "4172 يشأ, :ثلمؤتلا» نني هلع شلت 3
 هب اومر امم ةمالسلا وهو ءاًريخ ضعبب مهضعب نونمؤملا

 كفالا نم مهيف ليق ام عفدي «مولعملا ناميالا نم مهعم ام نأو

 . لطابلا

 كل اًهيزنت :يأ كتم :نظلا كلذ ببسب أولا
 .ةعينشلا رومألاب كءايفصأ يلتبت نأ نعو ءءوس لك نع

 ءايشألا مظعأ نم «تهبو بذك :يأ 4ُنيِبُت ُكَنِإ اهل

 هيخأ نع نمؤملا عامس نيح «بجاولا نظلا نم اذهف اهنيبأو
 لئاقلا بذكيو «هناسلب هئربي نأو «مالكلا اذه لثم ءنمؤملا

 .كلذل

 ىلع نومارلا ءاج اله : يأ اش ةر د واج اول

 ٠ نييضرم لودع : يأ ءءادهش ةعبرأب هب اومر ام

 نإو 4دْوبدَكْلا مه ها دنع کوا ِكَدَبُشلاب وأي مل دَ

 « هللا مكح يف نوبذاك مهنإف كلذ اونقيت دق مهسفنأ يف اوناك

 اذهلو ر ةديرا نود نع كلغ ا عرج هللا

 0 هيأ ع کوا : لاق

 ثيحب «ملسملا ضرع ةمرح ميظعت نم هلك اذهو .«نوبذاكلا

 E e ءانقالا رجم

 هلأ ُلْضع اولو
 آم يف كسل مكايندو مكنيد رمأ يف « ءامهيف هناسحإ مكلمش

 «مِظَع ٌباَدَع# كفالا نأش نم هفضل متضخ : يأ * ٌرْثْضَقَ

 هتمحرو مكيلع هللا لضف نم نكلو متلق امب كلذ مكقاقحتسال

 . بونذلل ةرهطم ةبوقعلا لعجو «ةبوتلا مكل عرش نأ
 ىلإ مكضعب هيقليو «هنوفقلت :يأ 4ك موق ذإ

 . لطاب لوق وهو «هثيدح نوشوتستو ضعب

 ن
 ل يجمل می | وجر

 ثيحب قالا ايدل ىف متي

 ٤- :تايآلا ءرونلا ةروس ريسفت 55-11١ 10۹

 نارمألاو رع دب مُكَل س ان رکیوفاب ولوقو ل
 انی وبس ن ومحو و ملع الب لوقلاو «لطابلاب ملكتلا «ناروظحم

 «هنم اوبات نيذلا نينمؤملا نم مدقأ نم هيلع مدقأ كلذلف

 غيلبلا رجزلا هيف اذهو 4 مِظَع ِه هلأ دنع ٌرْهَوأ# كلذ دعب اورهطتو

 ال دبعلا نإف اهب نواهتلا هجو ىلع بونذلا ضعب ىطاعت نع

 فعاضي لب «بنذلا ةبوقع نم ففخي الو ءائيش هنابسح هديفي
 . ىرخأ ةرم هتعقاوم هيلع لهسيو «بنذلا

 - نونمؤملا اهيأ - متعمس ذإ الهو : يأ ةع ذإ لوول

 امل :هرمأل نيمظعم «كلذل نيركنم 0
 مالكلا انب قيلي امو ءانل يغبني ام : : يأ اد ملكت نأ أ آنآ

 باكترا نم هناميإ هعنمي نمؤملا نأل « «نيبملا كفإلا اذهب

 . ميظع بذك : يأ نب اذه حئابقلا

 يمر نم هريظنل :يأ دليل ودوم نأ هلا ُكظِيَي»
 معنو «كلذ نع مكحصنيو مكظعي هللاف ءروجفلاب نينمؤملا
 لوبقلاب اهتلباقم انيلع بجيف ءانبر نم حئاصنلاو ظعاوملا

 اي هلأ نإ ءانل نیب ام ىلع هل ركشلاو ميلستلاو «ناعذالاو

 قداصلا ناميالا نأ ىلع كلذ لد 4تنِْؤُم منك نإإ»

 . تامرحملا ىلع مادقالا نم هبحاص عنمي

 ماكحألا نايب ىلع ةلمتشملا يبل محل هلآ نو

 مكل اهحضوي «بيهرتلاو بيغرتلاو رجزلاو ءظعولاو
 ءةمكحلا ماع ملعلا لماك :يأ «ْيلَع هلو اًيلج اًحيضوت

 اًعجار كلذ ناك نإو «هملع نم مكملع نأ هتمكحو هملع نمف

 . تقو لك يف مكحلاصمل

 ةعينشلا رومألا :يأ 4ُةَمِحَتْلا َعيِتَم نأ َنوْبح لا تإ
 فل ةشحافلا رهتشت نأ نوبحيف «ةمظعتسملا ةحبقتسملا

 كلذو «ندبلاو بلقلل عجوم : يأ ملأ ب اد جل اوما لآ

 ىلع هتءارجو «مهل رشلا ةبحمو «نيملسملا هناوخال هشغل

 عيشت نأ ةبحم درجمل ديعولا اذه ناك اذإف «مهضارعأ

 نم مظعأ وه امب فيكف «بلقلاب كلذ ءالحتساو «ةشحافلا

 ريغ وأ ةرداص ةشحافلا تناك ءاوسو !؟هلقنو هراهظإ نم كلذ

 .ةرداص

 ةنايصو «نينمؤملا هدابعب هللا ةمحر نم اذه لكو

 يضتقي امب مهرمأو «مهلاومأو مهءامد ناص امك « مهضارعأ

 هلو U E DD SS تاناسلا

 «مكملع كلذلف تومن ا رْشأَو مكسب دي لاو هسفنل هرکی ام

 .هنولهجت ام مكل نيبو
 بناج لك نم مكب طاحأ دق کل ہلا ُلْضَم الوو '



 رشع نماثلا ءزجلا

 2 ر م

 هذه مكل نيب اَمَل 4 مَ فو هل ناو مكيلع # محبو

 فلاخ نم لهمأ املو ؛ةليلجلا مكحلاو «ظعاوملاو ماكحألا

 مكل رثأ مزاللا هفصو كلذ نأو ءهتمحرو هلضف نكلو «هرمأ

 .هودعت وأ «هوصحت نل ام ءيورخألاو يويندلا ريخلا نم

 بونذلا نع ىهن «هصوصخب بنذلا اذه نع ىهن املو

 : يأ 4ما بوح اويل ال ام يا اياك : لاقف امومع
 | رئاس اهيف لخدي «ناطيشلا تاوطخو «هسواسوو هقرط
 .ندبلاو ناسللاو بلقلاب ةقلعتملا يصاعملا

 عابتا نع ْيْهَّنلا وهو «مكحلا نّيب نأ ىلاعت هتمكح نمو

 نم هنع يهنملا يف ام نايب وهو ةمكحلاو «ناطيشلا تاوطخ

 ِتوْلُخ ب نول :لاقف هكرتل يعادلاو ءىضتقملا رشلا
 ام :يأ ةرتختلاب / ساي ناطيشلا :يأ مَ نطَيَّشل

 ليم عم «ةميظعلا بونذلا نم عئارشلاو لوقعلا هشحفتست

 الو لوقعلا هركنت ام وهو «ٍركسْلاَرأ# .هيلإ سوفنلا ضعب
 نع جرخت ال ناطيشلا تاوطخ يه يتلا يصاعملاف ءهفرعت

 هوركشي نأ «مهيلع هنم ةمعن دابعلا اهنع هللا يهنف كلذ

 . حئابقلاو لئاذرلاب سندتلا نع مهل ةنايص كلذ نأل «هوركذيو

 لكأ نع Eg وعاجل نبل

 : يأ كاد يَ ْنَي ركن کر ام متو 4 دل لصق ارلَو#
 وه .ىعسي ناطيشلا نأل «ناطيشلا تاوطخ عابتا نم رهطت ام

 ءوسلا ىلإ ةلايم سفنلاو ءاهنيسحتو اهيلإ ةوعدلا يف هدنجو

 .هتاهج عيمج نم دبعلا ىلع ٍلْوَتْسُم صقنلاو «هب ةرامأ

 دحأ ىكز ام «يعاودلا هذهو يلح ولف «يوق ريغ ناميالاو

 نإف ءتانسحلا لعفب ءامنلاو «تائيسلاو بونذلا نم رهطتلاب
 نأ ابجوأ هتمحرو هلضف نكلو .ءامنلاو ةراهطلا نمضتي ءاكزلا

 . ىكزت نم مكنم ىكزتي
 اهكزو ءاهاوقت يسفن تآ مهللا» : كك يبنلا ءاعد نم ناكو

 N يرحتجلا

 «ةيكرتلاب ىّكَري نأ هنم ملعي نم 4اس نم یر هل هَ ّنكلَو

 . يلع ميس لاو : لاق اذهلو
 نأ ةع کنی رضا اأ فلحي ال :يأ 4ٍلتأي اول

 او ا ليس ىف رجم كسل ملا لو وب

 وهو (ةثاثأ نب حطشم» كفالا يف نيضئاخلا ةلمج نم ناك

 نم اًريقف حطسم ناكو «هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأل بيرق
 هيلع قفني ال نأ ركب وبأ فلحف .هللا ليبس يف نيرجاهملا

 .لاق يذلا هلوقل

 ٤- :تايآلا ءرونلا ةروس ريسفت ١5-11١ 1
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 قو سرو س ال7 س6 رو حس ے ی

ES 

 تكلا تتصل ت ومر دلانا 10و مج فروع هللا

 © طع نادم مط وو رخل اوا دلا فأول تلم
 رر K1 کر و جحا ج تع

 نولمعیاوناکا اني ل و او ایا اع دپا وب

 ده محمر 1 lll gL ا

 سل اوه انا نول رو حلا مهتید هللا ميشو ٍذِيِموي أ 0
 5 ل ےس رج

 اھ خلل كر

 م و RE ا

 كوين کیتا ت
 م < وور هال ود ا

 نبدا ا 9 ٌةيرك ڈنر رفت ھوا
 ا 028 وعر سو 00 هس دوور

 اک 5یک یک م ڪوي رع یاو تال اونم ء

 وطء ت ص ر < ۶ عو وس ےک ل

 oS کما هک لری ردا هله ع اوم و

 نمضتملا فلحلا اذه نع '''مههاهني «ةيآلا هذه تلزنف
 ةرفغمب هدعيو ف وفعلا ىلع هثحيو «هنع ةقفنلا عطقل

 روع هاو رک هللا رفعي د نأ نوع الأ# : لاقف هل رفغ نإ « هللا

 لاقف «كلذب مكلماع 50 وفعلاب هديبع متلماع اذإ 4من

 نأ بحأل ينإ هللاو ءىلب :- ةيآلا هذه عمس امل - ركب وبأ

 . حطسم ىلإ ةقفنلا عجرف «يل هللا رفغي

 كرتت ال هنأو «بيرقلا ىلع ةقفنلا ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 وفعلا ىلع ثحلاو «ناسنإالا ةيصعمب ناسحالاو ةقفنلا

 مئارجلا لهأ نم ىرج ام هيلع ىرج ولو «حفصلاو
 َّنإأ# :لاقف تانصحملا يمر ىلع ديدشلا ديعولا را

 « تلِفَمْلا# روجفلا نع فئافعلا : يأ تتصل توم 1

 ايل يف ثيل تتيؤملا» نهبولقب كلذ رطخي مل يتاللا
 . ريبك بنذ ىلع الإ نوكت ال «ةنعللاو 4ٌةَرْخآلاَو

 ُباَدَع َمُهَّلَو# نيرادلا يف مهيلع ةلصاوتم اهنأب ةنعللا دكأو

 لحأو ءهتمحر نع مهدعبأ ءةنعللا ىلع ةدايز اذهو *ٌدِيِظَع

 2 لاو نيش لل تلي دل © نمل

 سارا سل صل

 ا ا 2210111

 .نيتخسنلا يف اذك )١(



 . هتمقن ةدش مهب

 دلو مهتا ممل دمك موي ةمايقلا موي باذعلا كلذو

 «هتلمع امب مهيلع دهشت ةحراج لكف ًولَمَسَي أوك اَمي مهمو
 لدع دقلو ءراكنالا هنكمي الف «ءيش لك قطنأ يذلا اهقطني

 . مهسفنأ نم مهدوهش لعج نم «دابعلا يف

 «مهلامعأ ىلع مهءازج : يأ نحل ْمُهتيِد هلأ مسيو ذيل

 ءاًرفوم اهءازج نودجي ءطسقلاو لدعلاب يذلا قحلا ءازجلا

 . اًئيش اهنم اودقفي مل

 هيك الو ةَريِعَص رداع ال بتحصل اده يلام ايو نولو

 نر ا ا رابع ا اإ
 نوملعيف «نيبملا قحلا وه هللا نأ ميظعلا فقوملا كلذ يف

 . ىلاعت هللا يف نيبملا قحلا راصحنا

 يه هتدابعو .قحلا يه هلاعفأو «قح ةميظعلا هفاصوأف

 يئازجلاو ينيدلا همكحو هديعوو هدعوو «قح هؤاقلو «قحلا

 . هللا نم امو <« هللا يف الإ قح مت الف «قح هلسرو «قح

 نم ثيبخ لك :يأ سيل نشيل يشيل تقيل
 قفاومو «ثيبخلل بسانم لاعفألاو تاملكلاو ءاسنلاو لاجرلا

 ءاسنلاو لاجرلا نم بيط لكو «هل لكاشمو «هب نرتقمو «هل

 هب نرتقمو «هل قفاومو «بيطلل بسانم لاعفألاو تاملكلاو

 .هل لكاشمو

 مظعأ نم «ءيش هنم جرخي ال ءرصحو ةماع ةملك هذهف

 اًصوصخ «مهنم مزعلا يلوأ اًصوصخ ءايبنألا نأ هتادرفم

 ىلع قلخلا نم نيبيطلا لضفأ وه يذلا هوكي دمحم مهديس
 .ءاسنلا نم بيط لك الإ مهبساني ال «قالطإلا

 يبنلا يف حدق رمألا اذهب اهنع هللا يضر ةشئاع يف حدقلاف

 درجمف «نيقفانملا دصق نم «كفالا اذهب دوصقملا وهو < ةي

 «ةرهاط ةبيط الإ نوكت ال اهنأ ملعي « هيب لوسرلل ةجوز اهنوك
 . حيبقلا رمألا اذه نم

 نهملعأو نهلضفأو «ءاسنلا ٌةَقيَدِص !؟يه يهو فيكف

 يحولا لزني مل يتلا «نيملاعلا بر لوسر ةبيبح «نهبيطأو

 . اهريغ هتاجوز نم ةجوز فاحل يف وهو هيلع

 ا را اا ا وع

 ةراشالاو 0 أيه كروم کيو : لاقف اًلاجم ةهبشو

 تانصحملا تانمؤمللو ءالصأ اهنع هللا يضر ةشئاع ىلإ

 را ملا اًعبت تالفاغلا

 ميركلا برلا نم رداص ةنجلا يف مير ٤

 مڪي رع را 5 الخد ال اوما نا ماي ( ١9-07
 ود

 وددت مم مک ع كيك اهم ع اوديو شیان وع

 فرو بونذلا قرغتست # ةَرْفْغَم

 ۲۷-۲۹ :تايآلا ءرونلا ةروس ريسفت -1 55١

 ی ليلا تاب ےک هنت ا نعل اهي اثم أ ني ه
 ل او ہک گنا ره وجنات أرطجيأ

 دلعي هل رک عم ف وكن 2 نري الخ یک مل
 ال نأ 0 00 يرابلا دشري 4وک امو تودي

 ةدع كلذ يف نإف «ناذئتسا ريغب مهتويب ريغ اًنويب اولخدي

 : دسافم

 ٠ لعج امنإ) :لاق ثيح ءاي لوسرلا هركذ ام اهنم

 رصبلا عقي ءهب لالخالا ببسبف ء«رصبلا لجأ نم ناذئتسالا

 رتس يف ناسنالل تيبلا نإف «تويبلا لخاد يتلا تاروعلا ىلع

 . هدسج ةروع رتس يف بوثلا ةلزنمب «هءارو ام ةروع

 رشلاب مهتيو «لخادلا نم : اهنمو

 هللا عنمو ءرشلا ىلع لدي ةيفخ لوخدلا نأل ءاهريغ وأ ةقرس

 ءاونذأتسي : يأ اوسنأتسي ىتح مهتويب ريغ لوخد نم نينمؤملا
 همدعبو «سانكتسالا لصحي هب هنأل «اًسانئتسا ناذئتسالا يمس

 ةبيرلا بجوي كلذ نأ

 .ةشحولا لصحت

 :ثيدحلا يف ءاج ام كلذ ةفصو 4 اهلا جلع اوسلو #

 . ؟«لخدأأ «ىكيلع مالسلا»

 ك6 ل ٌررَخ# روكذملا ناذئتسالا : يأ 4 کید 5

 مراكم نم وهو «حلاصم ةدع ىلع هلامتشال رگ

 .نذأتسملا لخد نذأ نإف «ةبجاولا قالخألا

 الل نر نح ولحد الت ادحأ آهن أردت را نف

 اوبضغت الو «عوجرلا نم اوعنتمت الف : يأ E اثم

 وه امنإو «مكل اًجاو اًح مكعنمي مل لزنملا بحاص نإف «هنم

 ربكلا مكدحأ ذخأي ال متنأف ءعنم وأ نذأ ءاش نإف « عربتم

 رجلا ون محب

 «تائيسلا نم مكريهطتل دشأ :يأ 4 گرا وه

 لك يزاجيف يلع َنَونَمْت امي اول «تانسحلاب مكتيمنتو

 .همدعو «.نسحو «ةلقو ةرثك نم «هلمعب لماع

 عاتم اهيف ناك ءاوس «ةنوكسملا تويبلا يف مكحلا اذه

 اهيف عاتم ال يتلا ةنوكسملا ريغ ثويبلا يفو ءال مأ ناسنإلل

 .ناسنإلل

 ناسنإلا عاتم اهيفو ءاهلهأ اهيف سيل يتلا تويبلا امأو

 «هناذئتسا نم نكمتي دحأ اهيف سيلو «هيلإ لوخدلل جاتحملا

 َسْيَل# :هلوقب اهركذ دقف ءاهريغو ءاركلا تويبك كلذو

 نم لوخدلا نأ ىلع لد «مثإو جرح : يأ 4ج ڪم

 نأ «جرح هيفو «مرحم هنأ ءةقباسلا و ىف لانها

 تازارتحا نم اذهو کل مت ایف يكس ريع ايري اليك
 4 توب ربع ایوب أ ا 3 0 نإف «ةبيجعلا نآرقلا



 رشع نماثلا ءزحلا

 ىلاعت هنم جرخأ «ناسنالل اكلم سيل تيب لك يف ماع ظفل
 «نكاس اهيف سيلو «هعاتم اهيفو «هكلم تسيل يتلا تويبلا

 . اهيلإ لوخدلا يف جرحلا طقسأف

 ةرهاظلا مكلاوحأ 4نوُمُسْكَت اَمَو َنوُدْنُت ام مَعَ ةو

 هيلإ نوجاتحت ام مكل عرش كلذلف «مكحلاصم ملعو «ةيفخلاو
 .ةيعرشلا ماعجالا ورو

 هجو أظنك مِهردصصَبَأ ني وشي تيل لق# (0)
 ا ٍدِشْرَأ : يأ (كوعتصب اَمِي يح هَل َّنِإ ك گیا كل

 لخي ام عوقو نم مهعنمي «ن از هيب ارسل" قت لك

 ىلإو تاروعلا ىلإ رظنلا نع 4 مِهردصَبَأ ْنِم أوصي :ناميالاب
 مهيلإ رظنلاب فاخي نيذلا نادرملا ىلإو «تايبنجألا ءاسنلا

 .روذحملا يف عقوتو «نتفت يتلا ايندلا ةنيز ىلإو ءةنتفلا

 ام وأ ريد وأ بف يف مارحلا ءطولا نع 4دم أ وظف
 كلذ اهيلإ رظنلاو اهسم نم نيكمتلا ن

 ىمنأو «بيطأو ءرهطأ ا كرا جورفلاو راصبألل ظفحلا
 يذلا ثبخلا نم رهط «هرصبو هجرف ظفح نم نإف «مهلامعأل
 مرحملا كرت ببسب «هلامعأ تكزو «شحاوفلا لهأ هب سندتي

 هضوع هل اًئيش كرت نمف «هيلإ وعدتو سفنلا هيلإ عمطت '''يذلا
 «هتريصب هللا رانأ مرحملا نع هرصب ضغ نمو «هنم اًريخ هللا

 عم هتامدقمو مارحلا نع هرصبو هجرف ظفح اذإ دبعلا نألو
 ءاظفح هللا هامس اذهلو «غلبأ هريغل هظفح ناك «ةوهشلا يعاد

 ءهظفحو هتبقارم يف هظفاح دهتجي مل نإ ظوفحملا ءيشلاف
 رصبلا كلذك «ظفحني مل ءهظفحل ةبجوملا بابسألا لمعو

 ايالب يف هاعقوأ امهظفح يف دبعلا دهتجي مل نإ «جرفلاو
 . نحمو

 ةلاح يف حابي ال هنأل ءاًقلطم جرفلا ظفحب رمأ فيك لمأتو

 تأ «ةهردصتأ ني اُضْحَي :لاقف رصبلا امأو ءلاوحألا نم

 ضعب ىف رظنلا زوجي هنإف «ضيعبتلا ىلع ةلادلا «نم» ةادأب

 وحنو ءنطاقلاو لماعلاو دهاشلا رظنك «ةجاحل لاوحألا

 مهسفنأ ظفح يف اودهتجيل «مهلامعأب هملعب مهركذ مث «كلذ

 .تامرحملا نم

 نهج َنطَمحو نهر نم ضعي ِتبؤمِل لفل ()
 ر د ر

 E نرل اهني رهط الإ نهشر سيب الو

 نعو «كلذ نود

 كرهتلوج كساء أ يرهيآبا أ نوتلوُعب لإ نهی تیب ا

 يّ وأ َنهِنوْحِإ قب وأ َنهنوْخِإ أ ےھت ءا وأ تھہاکنآ را
 لزا رع ا وأ نبأ ةكلم ا را باش وا یوا
 هاسنلا تو ع اوُرَهظ 1 يلا لفل را ليل بہتا
 هلأ لإ ايم نهر ني ف ام لمني هاب اقرت الك
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 و ي ستر

 ضغب نينمؤملا رمأ امل * ع هيأ ایج
 لثو# :لاقف كلذب تانمؤملا رمأ ءجورفلا ظفحو «راصبألا

 تاروعلا ىلإ رظنلا نع 4َنِسِردَصْبَأ نِي َنْضْصَنَي توم
 . عونمملا رظنلا نم كلذ وحنو ةوهشب «لاجرلاو

 ءاهسم وأ ءاهعامج نم نيكمتلا نم 4َنْهَجْوْو َنظَفَحو#
 . اهيلإ مرحملا رظنلا وأ

 عيمجو «يلحلاو ةليمجلا بايثلاك نهر تی او
 . ةنيزلا نم هلك ندبلا

 م لإ :لاق اهنم اهل دب ال «ةرهاظلا بايثلا تناك املو
 اذإ اهسبلب ةداعلا ترج يتلا ةرهاظلا بايثلا : يأ اهني رهط
 . اهب ةنتفلا ىلإ وعدي ام كلذ يف نكي مل

 لديو ءراتتسالا لامكل اذهو 4َنووُبْج لع هرمي نرضلو#
 عيمج اهيف لخدي ءاهؤادبإ مرحي يتلا ةنيزلا نأ ىلع كلذ

 هنم ينثتسيل «نهتنيز ءادبإ نع يهنلا رک مث ءانركذ امك ءندبلا

 لسا وأ كرهيآبا وا نهجاوزأ : يأ «َنهتوعبل ل : هلوق

 )١( يتلا أ يفو «ب يف اذك .



 رشع نماثلا ءزجلا

 ترهب ّوأ# الع نإو دجلاو ءهسفنب تارك ورش

 امهم ةلوعبلا ءانبأو ءانبألا هيف لخديو *«ىرهتآوُمُب ِءآسبأ وأ

 .اولزن

 رأل مأل وأ «بآل وأ «ءاقشأ 4َنهِنِوَخِإ ي د وأ َنِهِنِوْحِل رأل

 sS اسنلل زوجي : يأ 4ها أ نهو ب

 «ةيسنجلا يضتقت ةفاضالا نأ لمتحيو ءاًملطم ضعب

 e ‹مكسنج نم يتاللا تاملسملا ءاسنلا

 . ةيمذلا اهيلإ رظنت نأ زوجي ال ةملسملا

 هلك ناك اذإ كولمملل زوجيف هني تكلم ام رأل

 لاز نإف «هلك هل ةكلام تماد ام «هتديسل رظني نأ «ىثنألل

 .زظنلا زجي مل «هضتب وأ كلملا

 نيذلا وأ : يأ لالا ن نم ةا يلوأ رع تبعبتلا وأ

 هذه يف مهل ةبرإ ال نيذلا لاجرلا نم مكب نوقلعتيو «مكنوعبتي

 يذلا نيَّنِعلاكو «كلانه ام يردي ال يذلا هوتعملاك ؛ةوهشلا

 ال اذه نإف ءهبلق يف الو ءهجرف يف ال «ةوهش هل قبي مل

 . هرظن نم روذحم
 : يأ اسلا ٍترَوَع ىلع أورهظي رل تيدا ٍلْفظلا رأل

 ءاسنلل مهرظن زوجي هنإف ءزييمتلا نود نيذلا لافطألا

 تاروع ىلع اورهظي مل مهنأب «كلذ ىلاعت للعو «بناجألا
 ةوهشلا مهيف تدجو الو «كلذب ملع مهل سيل :يأ ءءاسنلا

 ىلع رهظي هنأل ةأرملا هنم رتتست زيمملا نأ اذه لدو «دعب

 .ءاسنلا تاروع
 ًَئ 000

 ال :يأ نتي نم يف ا مع نهرا رضي اول
 ءّيلح نم نهيلع ام تّوصُيِل «نهلجرأب ضرألا نبرضي

 ىلإ ةليسو نوكيف «هببسب اهتنيز ملعتف ءاهريغو لخالخك
 رمألا نأو ءلئاسولا دس ةدعاق هوحنو اذه نم ذخؤيو «ةنتفلا

 «هعوقو نم فاخي وأ «مرحم ىلإ يضفي هنكلو ءاًحابم ناك اذإ

 هنأ لصألا «ضرألا يف لجرلاب برضلاف «هنم عنمي هنإف

 .هنم عنم «ةنيزلا ملعل ةليسو ناك امل نكلو «حابم

 اياصولاب ىصوو «ةنسحلا رماوألا هذهب ىلاعت رمأ املو

 - كلذب نمؤملا نم ريصقت عوقو نم دب ال ناكو ةنسحتسملا

 6 اکی هَ کل ًاودوتو :لاقف ةبوتلاب ىلاعت هللا رمأ

 ىلع قلع مث ةبوتلا ىلإ هناميإ هوعدي نمؤملا نأل رنو
 الإ حالفلا ىلإ ليبس الف وح لمل : لاقف حالفلا كلذ

 ام ىلإ ءاتطابو اًرهاظ هللا ههركي امم عوجرلا يهو «ةبوتلاب

 «ةبوتلا ىلإ جاتحم نمؤم لك نأ اذه لدو ءاطابو اًرهاظ هبحي

 صالخالا ىلع ثحلا هيفو اًعيمج نينمؤملا بطاخ هللا نأل

 ريغ دصقمل ال :يأ لأ ىلإ اوُيوُتَو8 :هلوق يف «ةبوتلاب

1T ٠٠۰۳۲ ناتيآلا ءرونلا ةروس ريسفت: -٤ 

 وحن وأ «ةعمسو «ءاير وأ ءايندلا تافآ نم ةمالس نم «ههجو

 .ةدسافلا دصاقملا نم كلذ
 ر 52 027 هو سچ

 رکیابع نم حلو کیی يذلا کیا مم ى»)
 وو ی

0 CS 

 ووم ر دج ةك سل

 مخ ق 6د دو ال لآ بنفس

 او اک خيش قع نإ ف رک ہک كك اکی بكل

 اص ندر نإ نإ لقوا لع کیف شرکت الو ملتا ىلا هلأ ِلاَم ن

 ٌروُفَح نهه دعب نم هل هل ب حک نمو يذلا أ ويل ضرع اوه

 مهتيالو تحت نم حاكنإب دايسألاو ءايلوألا ىلاعت رمأي مَ

 «بيث ءاسنو «لاجر نم «مهل جاوزأ ال نم : مهو ىمايألا نم

 نم جوزي نأ «ميتيلا يلوو «بيرقلا ىلع بجيف «راكبأو

 نيرومأم اوناك اذإو «هيلع هتقفن بجت نمم «جاوزلل جاتحي

 باب نم مهسفنأب حاكنلاب مهرمأ ناك «مهيديأ تحت نم حاكنإب

 .ىلوأ

 دارملا نأ لمتحي يآ ياع ني يحس
 ءءامالاو ديبعلا نم حلاصلا نأو «نيدلا حالص «نيحلاصلاب

 ءازج «هحاكنإب هّديس رومأم ءاّيئاز اًرجاف نوكي ال يذلا وهو

 نع ّيهنم انزلاب دسافلا نآلو هيف هل اًبيغرتو «هحالص ىلع هل
 حاكن نأ «ةروسلا لوأ يف روكذملل اًديؤم نوكيف «هجوزت

 حالصلاب صيصختلا نوكيو «بوتي ىتح مرحم ةينازلاو ينازلا

 ديبعلا يف كلذ دوجو ةرثكل «رارحألا نود ءامإلاو ديبعلا يف

 جوزتلل نوحلاصلا «نيحلاصلاب دارملا نأ لمتحيو «ةداع

 . ءامإلاو ديبعلا نم “""هيلإ نوجاتحملا

 لبق هكولمم جيوزتب رومأم ريغ ديسلا نأ «ىنعملا اذه ديؤي

 هللاو ءامهيلك نيينعملا ةدارإ دعبي الو «جاوزلا ىلإ هتجاح

 . ملعأ

 نيجوزتملاو جاوزألا :يأ 4َف اركي نإ :هلوقو

 اذإ هنأ نم «نومهوتت ام مكعنمي الف دل ني هَ مهني

 ىلع ثح هيفو ءهوحنو ةلئاعلا ةرثك ببسب رقتفا «جوزت

 ا .رقفلا دعب ىنغلاب جوزتملل دعوو ا

 نمب « هيلع لضفلا ميظع ريخلا ريثك مسو هلو

 «قحتسي ال نمم ءامهدحأ وأ «يويندلاو ىنيدلا هلضف قحتسي

 ا لسبب
 اذه لصف نم هلأ منش يح اًهكَي ّن دودج ال لآ ففعل
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 يعاود فرص نم «هنع هفكت يتلا بابسألا لعفيو «مرحملا

 نوع نیلا يضف نم هلا

 ووم هک



 رشع نماثلا ءزجلا

 لاق امك ءاّضيأ لعفيو .هيف هعاقيإب رطخت يتلا راكفألاب هبلق
 جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي» :ب يبنلا
 . ؛«ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو

 امإ اًحاكن نوردقي ال : يأ كي َنوُدَجي الّا :هلوقو

 «مهجيوزت نم مهعانتما وأ ,مهدايسأو مهئايلوأ رقف وأ مهرقفل
 اذهو «كلذ ىلع مهرابجإ ىلع ةردق نم ''”[مهل سيلو]
 .«حاكن رهم نودجي ال ردق نم ريدقت نم نسحأ ريدقتلا
 كلذ يف نإف .فاضملا بانم اتان هيلإ فاضملا اولعجو
 :نيروذحم

 .فذحلا مدع لصألاو «مالكلا يف فذحلا : امهدحأ
 ىنغ ةلاح «نالاح هل نم ىلع اًرصاق ىنعملا نوك :يناثلاو

 ىلع هحاكنإ نَّمو ءامالاو ديبعلا جرخيف «مدع ةلاحو .هلامب
 . انركذ امك «هیلو

 «هينغيس هللا نأ ففعتسملل دعو يص ني هَل ميني ٌقَح#

 وه ام هيلع قشي الئل «جرفلا راظتناب هل رمأو «هرمآ هل رسبيو
 . هيف

 نإ مشرك كتي تكلم امم بتكلأ وغني نزلو :هلوقو
 نأو «ةباتكلا مكنم بلطو ىغتبا نم :يأ i ميف متل
 .هوبتاكو «بلط ام ىلإ هوبيجأف «ءامإو ديبع نس «هسفن يرتشي

 : يأ اًح ةباتكلل نيبلاطلا يف : يأ « مف ْمَُمِلَع نإ

 ةباتكلا يف نأل «هنيد يف اًحالصو .بسكتلا ىلع ةردق

 ةحلصمو «ةيرحلاو قتعلا ةحلصم «نيتحلصملا ليصحت

 كردأو .دهتجاو دج اميرو «هسفن ءادف ىف هلذبي يذلا ضوعلا

 دلي. اقر يف لصحي أ ا كاملا نم باک ةدم يف سا
 ةعفنملا ميظع لوصح عم «هتباتك يف ديسلا ىلع ررض نوكي
 «باجيإ ٌرمأ هجولا اذه ىلع ةباتكلاب هللا رمأ كلذلف ءدبعلل
 رمأو ءرخآلا لوقلا ىلع بابحتسا رمأ وأ ءرهاظلا وه امك
 مهنأ ببسب «كلذل نيجاتحم مهنوكل «مهتباتك ىلع مهتنواعمب
 لخدي مکن یدل مَا لام ني مُهْوْناَءَوإ8# :لاقف مهل لام ال
 طقسي وأ «هتباتك نم هيطعي نأ «هبتاک يذلا هديس رمأ كلذ يف

 ر: مهتتوعمپ سانلا رمأو ءاهنم هنع
 يف بغرو ا O ال1 ليت اور

 نأ امكف :يأ 4 ا یا هلا لام نم :هلوقب هئاطعإ

 ضحمو مكل هللا ا يذلا امنإو هللا لام لاملا

 . مكيلإ هللا نسحأ امك هللا دابعل اونسحأف «ةنم

 ال ءةباتكلا بلطي مل اذإ دبعلا نأ ةميركلا ةيآلا موهفمو

 نأب ءاّريخ هنم ملعي مل اذإ هنو «هتباتکب ءىدتبي نأ هديس رمؤي
 ببسب نوكيف ءهل بسك ال هنأ ملعي هنأ امإ «هسکع هنم ملع

 ٤- :ناتيآلا ءرونلا ةروس ريسفت ٠٠٠٠٤ 555

 يف راصو .قتُع اذإ فاخي نأ امإو اًعئاض سانلا ىلع داك كلذ
 لب «هتباتكب رمؤي ال اذهف ءداسفلا نم نكمتي نأ ءهسفن ةيرح

 .روكذملا روذحملا نم هيف امل كلذ نع ىهني

 لع مكءامإ :يأ « ميني اره ال :ىلاعت لاق مث
 روصتي ال هنأل «اَضَت َندَرَأ نلف ةيناز نوكت نأ :يأ ٍعل

 نوكت اهنإف اًنصحت درت مل اذإ امأو «لاحلا هذهب الإ اههاركإ

 امل يهن اذه امنإو كلذ نم اهعنم اهديس ىلع بجي ءاّيغب

 ىلع هتمأ ربجي ديسلا نوك نم «ةيلهاجلا يف هنولمعتسي اوناك
 هلا لولو كلذ نجا الا

 مكؤامإ نوكت نأ مكب قيلي الف ايدل لَ نه اويل
 لجأل «كلذ نهب نولعفت متنأو ءانزلا نع فعأو «مكنم اًريخ

 .لوزي مث .ضرعي ليلق عاتم «ةايحلا ضرع

 باوث نع رظنلا عطقب - ةءورملاو ةفاظنلاو ةهازنلا مكبسكف

 يذلا «ليلقلا ضرعلا مكبسك نم لضفأ - اهباقعو ةرخآلا
 .ةسخلاو ةلاذرلا مكبسكي

 54 نمو :لاقف ةبوتلا ىلإ هاركالا هنم ىرج نم اعد مث

 0 ِدَحَب نم َهَلَأ َّنِإَ

 همحرو «هبونذ هللا رفغ كلذ لعف اذإف ءهبضغي امم «هنم ردص

 مدعب هتمأ محر امكو «باذعلا نم اهكاكفب هسفن محر امك

 . اهرضي ام ىلع اههاركإ
 ني ْاَوَلَح لآ نم الئمو تسنيم يلي کیا ارا دقو (۳۵

 يتلا تايآلا هذهل ميخفتو ميظعت اذه نبل ةظعومو كلب
 : لاقف اهقحب اوموقيو ءاهردق اوفرعيل «هدابع ىلع اهالت

 ىلع ةلالدلا تاحضاو : يأ 4ٍت تيا لإ اَنَرَأ دقلو#

 ىقبي ال ثيحب «عورفلاو لوصألا نم هيلإ نوجاتحت رمأ لك
 . ةهبش الو لاكشإ اهيف

 نم 4 ني ألح ا ن الدم اًضيأ مكيلإ انلزنأ (ول
 امو «مهلامعأ ةفصو «حلاطلاو مهنم حلاصلا «نيلوألا رابخأ

 لعف نمل ءاّربتعمو الاثم هنوربتعت مهيلع ىرجو «مهل ىرج
 . اوزوج ام لثم ىزاجي نأ مهلاعفأ لثم

 نم «نيقتملل ةظعوم مكيلإ انلزنأو : يأ بَل ٌةَطِعْوَمَرل
 «نوقتملا اهب ظعتي «بيهرتلاو بيغرتلاو «ديعولاو دعولا
 .هللا هبحي ام ىلإ هللا هرکی امع نوفكتيف

 اف زرکفیک و لس ِضرالاو ٍتوكمَسلا ر هلال (5)
eرجس نم دوب رد کرک اک هجاجزلا وجا يف حاصلا ما  

 رل ولو ةئنع اپ
 ور ع

 0 كي رع الو يفرش ال وير َوَكَرص

 .(نم) فرح اهدعب فذح دقو «رياغم طخب ب نم ةدايز(١)



 85-88 :ةيآلا «رونلا ةروس ريسفت - 10 رشع نماثلا ءزحلا

 كل وتلا ro4 24ا اب هل ثيرْعتَو كي نس يرون هلآ كركي رو لع رو ف
 ہسر ر 2 و ھر 2l > ا و وع < 7 2

 کھ اعملو ودم سيال أوحكنأو | توسل دو هلا شی ِءْنَع يکي هک نال لال
 «رون هتاذب ىلاعت هنأ كلذو ‹«يونعملاو يسحلا 4( ضل

 ىهتنا ام ةهجو تاحبس تقرحأل هفطل الول يذلا = ةباجحتو

 «يسركلاو «شرعلا رانتسا هيو ءرون - هقلخ نم هرصب هيلإ

 رولا كلذكو «ةنجلا ترانتسا هبو «رونلاو رمقلاو «سمشلاو

 ناميالاو ءرون هعرشو «رون هباتكف « هللا ىلإ عجري يونعملا

 هرون الولف ءرون نينمؤملا هدابعو هلسر بولق يف ةفرعملاو
 مَ هرون دقفي لحم لك اذهلو «تاملظلا تمكارتل ىلاعت
 .رصحلاو ةملظلا

 يف نآرقلاو ناميالا رون وهو «هيلإ يدهي يذلا يرون لَم

 ن 4 يطري ةرك + يآ رك »زنا الولف
 يف ٌحَبَصِلاأ9 كلذ «قرفتي ال ثيحب حابصملا رون عمجت ةوكلا
 : يأ رد کوک امك » اهئاهبو اهئافص نم جالا وجا
 .ردلا ةءاضإ ءيضم

 نم# ةيردلا ةجاجزلا كلت يف يذلا حابصملا كلذ دقو

 هران يذلا نوتيزلا تيز نم دقوي :يأ © ٍةَيَر ةر رجس

 رخآ سمشلا اهبيصت الف ءطقف 4ِةّيِمَرَس ال نوكي ام رونأ نم
 .راهنلا

 ءراهنلا "(لوأ] ءسمشلا اهبيصت الف «طقف 4ٍةييرَع الر

 نوتيزك «ضرأألا نم ةطسوتم تناك «نارمألا اهنع ىفتنا اذإو

 «بيطتو نسحتف «هرخآو راهنلا لوأ سمشلا اهبيصت «ماشلا

 هئافص نم ار اکی :لاق اذهلو ءاهتيزل ىفصأ نوكيو
 ةءاضإ ءاضأ «رانلا هتسم اذإف را ُهَسَسَسَت رك وو ءى

 .تيزلا رونو «رانلا رون : يأ رود لع رول ةغيلب
 ةلاح ىلع هقيبطتو «هللا هبرض يذلا لثملا اذه هجوو

 ةلزنمب ءاهيلع رطف يتلا هترطف نأ «هبلق يف هللا رونو «نمؤملا

 ةيهلالا ميلاعتلل ةدعتسم «ةيفاص هترطفف «يفاصلا تيزلا

 لعتشا ءناميالاو ملعلا هيلإ لصو اذإف «عورشملا لمعلاو
 كلذ ةليتف يف رانلا لاعتشا ةلزنمب «هبلق يف رونلا كلذ

 مهفلا ءوسو ءدصقلا ءوس نم بلقلا يفاص وهو «حابصملا
 هئافصل «ةميظع ةءاضإ ءاضأ ناميالا هيلإ لصو اذإ « هللا نع

 عمتجيف «ةيردلا ةجاجزلا ءافص ةلزنمب كلذو «تارودكلا نم

 رون «ةفرعملا ءافصو ملعلا رونو ناميالا رونو ةرطفلا رون هل

 . هرون ىلع
 هل حلصي دحأ لك سيلو «ىلاعت هللا رون نم اذه ناك املو

 هءاكز ملعي نمم 4453 نم روبل هل ید :لاق كلذ

 .ومنيو «هعم وكزي هنأو «هتراهطو

 9 ميلك غسول وصف نول مهني رق اونو
 وع سس ورس م

 ةولَضَف نوما ممم نخی وح اح اكن تودیع نزلا فَعَتْسلَو
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 تب كييك نرخ
 ءا ر ضر 2ر ر وا

 ميحد روفع نهه ر إلعب نم هلان هه ةنموايتدلا

 اوا نران النمو تم تیا را

 وسار هنآ # 9 تس ةظبومورک لبق
 ابصمافز گیر زوالا

 انک جامل

 ٍعل را

e 5 مدع 
 هوغو

 ريغ مدح اة

 ٍةجاحر يف حاصلا حاب
 هم عدس ہر مر رص وو مور رو

 ووو كبور ور

 و وو 26
 اک EE و او ضير داي

 و و مق و دلع 4
 رشا ااا ىرب رونق عروت

 0 وتم ت

 کک ینو میل ءْن سلكي هلو ساتل

 ©9 لالا وداء اودع همس ام فر ڪٽيو
 اًفطل ءاومهفيو «هنع اولقعيل )ساتل اَلا ُهَنَأ بيرو

 نإف «لطابلا نم قحلا حضتيلو «مهيلإ اًناسحإو «مهب هنم
 اهملعيف ءةسوسحملا نم ةلوقعملا يناعملا برقت لاثمألا

 .اًحضاو اًملع دابعلا

 .ءايشألا عيمجب طيحم هملعف يلع ِءْىَن لڪي هلا

 ءايشألا قئاقح ملعي نم ُبْرَض لاثمألا هبرَض نأ اوُمّلْعَتْلَ
 اهرّبَدتب مكلاغتشا نُكَيْلَف ءدابعلل ةحلصم اهنأو اهليصافتو

 متنأو ملعي هنإف ءاهتضراعمب الو اهيلع ضارتعالاب ال اهلّقعتو
 .نوملعت ال

 يف هبابسأ عوقو رثكأ نآرقلاو ناميالا رون ناك املو

 :لاقف اهب اًمونم اهركذ «دجاسملا

 حبش ةمسأ اف رڪ ڌوم 3 نأ دم ند ټو + يبه (۳۸-۳)

 تا رج ميه ال لار ٥ لاَسآلا
 دصألاو تسوأقلا هيف بمس امو نوفا وكلا و رک

 و ر وور وهمس ع ن یک ور ھو ر ی
 ٌءاَسِي نم قرر هللاو لطف ني مُهَدِرَيو اولي ام نسخ

 )١( ةلدعم ةملكلا نإ مث «هتيثأ اه باوضلا لعلو «زاهتلا رخآ : نيتخسنلا يف .

 ةخسنلا هب تبتك امل رياغم ملقب «ب يف لوأ ىلإ رخآ نم .



 رشع نماثلا ءزجلا

 يه «ةلضاف ةميظع توب ينإ# هلل دبعتي :يأ باح ربعي
 ىصوو رمأ : يأ 4 ندم دجاسملا يهو «هيلإ ا

 ماكحأ عومجم ناذه «مُئْسأ اف َرَكْذنَو َمَقْرُت نأ

 نم اهفيظنتو اهسنكو اهؤانب اهعفر يف لخديف «دجاسملا

 ال نيذلا نايبصلاو نيناجملا نع اهنوصو..ىذألاو ةساجنلا

 وغللا نع ناصت نأو «رفاكلا نعو «ةساجنلا نع نوزرحتي
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 ءاهلك ةالصلا كلذ يف لخدي مما ايف ٌرَكْيْيَرل
 هريغو «ليلهتلاو «حيبستلاو «نآرقلا ةءارقو يلق ءاهضرف

 ءاهيف ةركاذملاو ءهميلعتو ملعلا د ءركذلا عاونأ نم

 يف لعفت ىتلا .ءتادابعلا نم كلذ ريغو «فاكتعالاو

 aS EERE انهار يدكتاكعلا
 نم «هللا مسا ركذب ةرامعو ءاهل ةنايصو «ناينب ةرامع

 . نيمسقلا فرشأ اذهو اهريغو ةالصلا

 دجاسملا يف ةعمجلاو سمخلا تاولصلا تعرش اذهلو

 حدم مث «نيرخآ دنع اًبابحتسا وأ ءءاملعلا رثكأ دنع اًبوجو

 ردنا اصالخإ 4مل حيض :لاقف ةدابعلاب اَهَراَّمع ىلاعت

 «نيتقولا نيذه صخ (لاجر# هرخآ لاسو راهنلا لوأ
 . هتلوهسو هللا ىلإ امهيف ريسلا رسيتلو امهفرشل

 اذهلو ءاهريغو ةالصلا يف حيبستلا كلذ يف لخديو

 حابصلا دنع امهداروأو ءءاسملاو حابصلا راكذأ تعرش

 نمم اوسيل «لاجر يأو «لاجر هلل اهيف حبسي :يأ ءءاسملاو

 ةلغشم بساكمو ةراجت الو «تاذل تاذ ايند هبر ىلع رثؤي

 . هنع

 هب دصقي ٍبّسّكت لك لمشي اذهو 4ًَ ميه الل
 ىلع صاخلا فطع باب نم مي الو :هلوق نوكيف «ضوعلا
 نإو «لاجرلا ءالؤهف «هريغ ىلع عيبلاب لاغتشالا ةرثكل ماعلا

 ال هنكل «هيف روذحم ال كلذ نإف ءاورتشاو ءاوعابو ءاورجتا

 ٍرْلَصأ رو هلأ كول ىلع اهورثؤيو اهومدقي ا ا
 ةياهنو مهدارم ةياغ هتدابعو هللا ةعاط اولعج لب كَل اتي

 . هوضفر اهنيبو مهنيب لاح امف ‹ مهدصقم

 ی نیا کا عا 1 نام: او
 يف هكرت اهيلع قشيو ءاهل اًبوبحم تاراجتلا عاونأب بساكملا
 اهوعدي ام ركذ «كلذ ىلع هللا قح ميدقت نم فلكتتو «بلاغلا

 :لاقف - اًيهرتو اًبيغرت كلذ ىلإ

 هلوه ةدش نم 4دسمبألاو توتا هين لقت اي فاصل
 لهسف «مويلا كلذ اوفاخ كلذلف «نادبألاو بولقلل هجاعزإو

 . هنع لغشي ام كرتو «لمعلا مهيلع

 ٤- :ناتيآلا «رونلا ةروس ريسفت 1٠١79 "كك

xXا  aêسس ولا  
 ر د ہا ل ا <

 e دنع حالو هرج ميه ال لار
 دکل او توقا یف تامام نوا ورکر لآ

 فو ن ر رع ر

 فزرت هلو الصفن مشورو واوا یل جر

 پارک مھل اعا ًااورتك یاو (0) | باسر غب ءاي نم

 و < 1
 | ايش هدول ءاصب دل ام ا هبسج هعيش
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 © باسيل ارس هاو اس کود هدد

 | < لالخ حاس ل و 3 < / س رے جس

 ا نم جوم -هِقوف نم حوم هلشغي يح أرح ف ٍتَمْلْظَكَوَأ

 E e اسس هقوف

 و شعل هغر رس جس

 ناروا رو نر هلا مقار ردنا لعحيرأ نمو اهرب دک
 ا ےہ اورا ےس 1 س رل راب
 دلك تقص ميول ضال دواسة 1 هلأ
 4 ا 201101
 كمبو € نيالا یکتا

 ینا رتل © 9€ صام لو ضرالاو تولمسلآ
 نم مير دولا رم اماكن يع م افلون یش ابا 9 24 ا کک ور وو

 00 A هو

 0 : اسلام لر ار ابو هلدلخ

 مص ورور ا همه اس وري جمر
 69 رار بذي ِقْرباَتَسد كيم ءاشهنم نعءهفرصبو

 2 ا

 خا هلا میز جل »#
 :اولمع ام نسحأب دارملاو اولي اَم

 مهنأل «اولمع ام نسحأ اهنأل 5 0 | يلاتغأ

 لدعلا ا ا وك وفا اوو تاحانملا وول
 وهم مسك

 أ مَع هلا ريكحلِل» :ىلاعت هلوقك نسحلا

 . «ولمَسي واڪ ىلا نسحب مَ مرو
 لباقملا ءازجلا نع ةريثك ةدايز .ٍبَصَم ني مُهُديِيَرل

 نم هيطعي لب «ٍباَسِح ريب ُهَنِي نم قرر هلو «مهلامعأل

 رجألا نم هيطعيو «هتينمأ هغلبت الو لب ءهلمع هغلبي ال ام رجألا

 . اًدج هترثك نع ةيانك اذهو «ليك الو َّدَع الب

eryهيس ةعيقب برك ا اوك نوا  

 اوُلِمَع ىلا اوس

 4 0 ر
 هلقوف ودع هلآ دجوو اً ةد ل واج اإ بح 7س
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 آم نالا

 وم هب وب ر ىف تك ر وأ o ياسا عرس هلو باس
E 

 مس سو

 جرخأ إ ضب رم اهشنب نشل تا هوَ نب عم قوم ني

 ناذه رو نم ل امك ارو ل ها ا كي ل رك

 ىدس اهباهذو اهنالطب يف رافكلا لامعأل هللا امهبرض نالثم

 هلسر اوبذكو مهبرب «أوُردَك نذل :لاقف اهنم اهيلماع رسحتو

 . تبن الو هيف رجش ال ؛ عاقب : يأ «ِةَعيِقي رك مهمل



 ال ام مهوتي يذلا شطعلا ديدش ءم ٌناَعْمَظ ملأ ةا

 «لطاب نابسح اذهو «شطعلا نم هعم ام ببسب «هريغ مهوتي
 .هأمظ ليزيل هدصقيف

 ام دادزاو ءاًديدش اًمدن مدنف ايس هذي ر واک ادل يح

 .هئاجر عاطقنا ببسب «ًامظلا نم هب

 لهاجلا اهنظيو ىَرُت «بارسلا ةلزنمب رافكلا لامعأ كلذك

 هبلخيو ءاهتروص هرغيف «ةعفان اًلامعأ رومألا يردي ال يذلا

 اًضيأ وهو «هاوهل ةعفان الامعأ اًضيأ وه اهبسحيو ءاهلايخ
 اذإ ىتح ءءاملل نآمظلا جايتحاك ءاهيلإ رطضم لب اهيلإ جاتحم

 اهدجي ملو «ةعئاض اهدجو «ءءازجلا موي هلامعأ ىلع مدق

 هلأ َدَجَول لب «هيلع الو هل ال ءبهذي مل هنإ لاحلاو ءاّئيش

 «ريمطق الو ريقن هلمع نم هيلع َفْخَي مل ماسح هل مدن
 . اًريثك الو اًليلق هنم مدعي نلو

 ءدعولا كلذ نولهاجلا ءىطبتسي الف باسم عرس هقول

 ال :يأ ءةعيقب يذلا بارسلاب هللا اهلّنَمو «هنايتإ نم دب ال هنإف
 ؛رب الو اهيف ريخ ال «مهبولقل لاثم اذهو «تابن الو هيف رجش

 .رفكلا وهو «عناملا ببسلل كلذو لامعألا اهيف وكزتف

 رحب ىف ٍتَمُنظَك # رافكلا لامعأ نالطبل يناثلا لثملاو

 E ED ليوط «هرعق ديعب يَ

 مث «يجللا رحبلا ةملظ نيب نر بسب اكل با ءو
 بحسلا ةملظ كلذ قوف مث «ةمكارتملا جاومألا ةملظ هقوف

 ةملظلا تدتشاف « ءميهبا 0 قوف مث «ةمهلدملا
20 
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 ا رافكلا كلذك ءاهريغب e ءهيلإ اهبرق عم أه
 اهقوفو ءاهيف ريخ ال يتلا ةعيبطلا ةملظ «تاملظلا مهبولق ىلع

 ةملظ كلذ قوفو «لهجلا ةملظ كلذ قوفو ءرفكلا ةملظ

 يفو نيريحتم ةملظلا يف اوقبف «ركذ امع ةرداصلا لامعألا

 قرط يفو «نيربدم ميقتسملا طارصلا نعو «نوهمعي مهترمغ
 ملف .مهلذخ ىلاعت هللا نآل اذهو «نوددرتي لالضلاو يغلا

 . هرون نم مهطعي

 ةملاظ هسفن نأل رر ني م امه ارون مل لآ لَم رل نيو#

 ءاهالوم اهاطعأ ام الإ رونلاو ريخلا نم اهيف سيلف «ةلهاج

 عيمج لامعأل نيلاثملا نيذه نأ لمتحي ءاهبر اهحنمو

 «فاصوألا ددعتل امُهَدَّدَعَو ءاهيلع قبطنم امهنم لك «رافكلا

 «نيعوبتملل لوألاف :ةقرفو ةفئاطل لاثم لك نأ لمتحيو

 . ملعأ هللاو «نيعباتلل يناثلاو

 ضال تالا يف کک هلل ارم ر (45241)
 2 5و الس ا ت لا

 نك 1 6 0

1Y 

 .هنم نيتخسنلا يف )١(

 ٤- :تايآلا ءرونلا ةروس ريسفت 45-4١

 2 يم يال

 ىلع هدابع ىلاعت هبني © َريِصَمْلا نأ للو ضرار توسل كم لو

 يف هل تاقولخملا عيمج راقتفاو «هناطلس لامكو «هتمظع

 ِتومَتلا يف ا هلأ نأ رَت لأ : لاقف اهتدابعو ءاهتيبوبر
 تافاص : يأ تقلص ٌريَظلاَو# دامجو ناويح نم ضال

 هذه نم کل اهبر حبست ءءامسلا وج يف اهتحنجأ
 ةدابعو ةالص هل لك : يأ ل ٌمئاَلَص مل دق# تاقولخملا

 «حيبستلاو ةالصلا كلت هللا همهلأ دقو «هب ةقئاللا هلاح بسحب

 ماهلإب امإو ءةكئالملاو سنالاو نجلاك ءلسرلا ةطساوب امإ

 لامتحالا اذهو «كلذ ريغ تاقولخملا رئاسك «ىلاعت هنم

 عيمج ملع : يأ تلعب امي يلع لَو : هلوق ليلدب «حجرأ
 كلذب مهيزاجيسو «ءيش اهتم هيلع فخي ملف <« ءاهلاعفأ

 كلر ااغ ا لع نو عمج دق اذه ىلع نوكيف
 . ءازجلل نمضتملا مهلامعأب هملع نيبو «هميلعتب

 ل َمَئاَلَص ملع دق :هلوق يف ريمضلا نأ لمتحيو

 اوملعت مل نإو «مهتادابع ملع دق ىلاعت هللا نأو «هللا ىلإ دوعي

 ةيآلا هذهو هيلع هللا مكعلطأ ام الإ ءاهنم - دايعلا اهيأ -

 TNT شرو سلا ومل هک هل حس : ىلاعت هلوقك

 . ئون امي 06 نإ هت دوف ال ل دي خيش لإ

 ةدابعلا ةهج نم - هيلإ مهراقتفاو مهتيدوبع نيب املف

 ريبدتلاو ةيبرتلاو كلملا ةهج نم «مهراقتفا نيب - ديحوتلاو

 ءامهقزارو .«"””امهقلاخ ضرالاو تومسلا كم ربو : لاقف
 “[يردقلاو] يعرشلا همكح يف ءامهيف فرصتملاو

 للو :هلوق ليلدب رارقلا رادب «يئازجلا همكح يفو ءرادلا

 . مهلامعأب مهيزاجيل < ا ناحل جرم 1 يتلا ولا

 0 م هني كلوي مث ابا م هَل نأ رت ألم (۳)
 سم م

 ا عاملا نم ل ارو .هللاخ نم رح ذولا یف امار

 هذه ىف 3

 ا ا يا

 * رسالا يلو ٤ ةربعل كلذ يف َّنِإ الا للا ُهَّنأ تلم ه رسالا

 ىي فيكو «هللا ةردق ميظع كرصبب دهاشت ملأ :يأ

 كلت نيب ُْكَوُي 2 ةقرفتم اًعطق «اباحَسإ» قوسي :يأ

 . لابجلا لثم ءاّمكارتم اًباحس هلعجيف .عطقلا

 لالخ نم جرخي ءرطملاو لباولا :يأ دولا ىف
 «ررض نود نم عافتنالا اهب لصحيل «ةقرفتم اًطقن «باحسلا

 «ةيدوألا ليستو ءناجلخلا قفدتتو «ناردغلا كلذب ءىلتمتف

 كلذ نم هللا لزني ةراتو «ميرك جوز لك نم ضرألا تبنتو

 . هبيصي ام فلي اًدَرَب باحسلا

 :أ يفو «ب يف اذك (۳)

 . هتبثأ ام باوصلا لعلو ءاهقلاخ : نيتخسنلا

 يف (۳) .اهملع
 . ب شماه نم ةدايز )٤(



 رشع نماثلا ءزحلا

 < يس د عج مدع اوس

 ةاضتقا ام تحب ا نع نع رکو مامي نم هدب بیع

 . اهيلع دمحي يتلا هتمكحو «يردقلا همكح

 نم «باحسلا كلذ قرب ءوض داكي : يأ * وقرب انس انس راكي

 هدابعل اهقاسو اهأشنأ يذلا سيلأ راپ بهذي هتدش

 هب يفتنيو عفنلا هب لصحي هجو ىلع اهلزنأو «نيرقتفملا
 . ؟ةمحرلا عساو ءةئيشملا ذفان «ةردقلا لماك ءررضلا

 ىلإ درب نمو ءدرب ىلإ رح نم 4ْراَهَلاَو لا هنا بمي
 نيب مايألا ٌليِدّيَو ءليل ىلإ راهنو «راهن ىلإ ليل نمو «رح

 . هدابع

 يوذل :يأ «رسصبألا ٍلئأل بيل كرد ف تإ
 ذفنت امك ءاهنم ةبولطملا رومألل ةذفانلا لوقعلاو ءرئاصبلا

 هذه ىلإ رظني ريصبلاف «ةيسحلا ةدهاشملا رومألا ىلإ راصبألا

 ءاهنمو اهب ديرأ امل ربدتو «ركفتو رابتعا رظن تاقولخملا

 ور دع لوا اهيلإ هر لااا ضرع
 لك قل هاو“ )٤٥(

 هللا َّنِإ يا لك دك لع نت دك كرام لا

 قلخ هنأ «هنودهاشي ام ىلع هدابع هبني ريدم ِءْىَش لڪ لع
 اهتدام : يأ وام ني# ضرألا هجو ىلع يتلا باودلا عيمج

 ی یک 6 املا نم اتع : ىلاعت لاق امك ءءاملا اهلك

 حب نحب لا ءام ایام ارج تلا" تارا
 دلوتت ال «ضرألا نم دلوتت يتلا تاناويحلاو «ىثنألا ركذلا

 .ءيش اهنم دجوي ال تارشحلاك «ةيئاملا تابوطرلا نم الإ
 ۰ .اًدبأ ءام ريغ نم دلوتي

 ةريثك هوجو نم ةفلتخم ةقلخلا نكلو «ةدحاو ةداملاف

 لع ىي نم مهو اهوحنو ةيحلاك # ءهْطَب لع ىِشْمَي نس منی
 * عبر لع ىي نم ممول رويطلا نم ريثكو «نييمدآلاك 4 نكي
 . اهوحنو ماعنألا ةميهبك

 Tl يرسم

 نم : يأ اس ام ُهَلأ قلي : لاق اذهلو «هتردق مومعو ءهللا
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 ىلع رطملا لزنأ امك 4َ ءى لك لع هلل تإ»
 ءضرألا يهو «ةدحاو مألاو ءدحاو حاقل وهو ءضرألا

 ل ٍضْرَدْل فر فاصوألاو فانصألا دالوألاو

 س ِناونص رو ُناَوِص ليو عدو ب بّتغأ نم تنجو تروم

 تيد هيو كالو ابا

 . (تولَقَعي مو
 طم لإ اسی نم ىدْبَي هاو تیم تکیا٤ الرا

 «تانيب تايآ مهيلإ انلزنأو ءاندابع انمحر دقل :يأ 4# ٍريِقَتْس5ُ

 00 دياب لع یب نت متت رك قوت

A ٥۰-ت ٥: -دالا ءرونلا ةروس ريسفت ٤ 

 «ةيعرشلا دصاقملا عيمج ىلع ةلالدلا تاحضاو :يأ

 كلذب تحضتاف «ةديشرلا فراعملاو «ةدومحملا بادآلاو

 قبي ملف «لالضلا نم ىدهلاو «يغلا نم دشرلا نيبتو ءلبسلا
 ديرمل لاكشإ ىندأ الو ءاهب قلعتي لطبمل ةهبش ىندأ

 لمكد «هتمحر تلمكو «هملع َلمَك ْنَم ليزنت اهنأل «باوصلا
 نع کله نم # كلذ دعب لَهي © نايب هنايب دعب سيلف «هنايب

 4 زد عاولا ق

 ةقباس مهل تقبس نمم 4ُهآََي س ىه لاول

 .قدصلا مدقو

 لصوم ءرصتخم حضاو قيرط : يأ * ٍرِيِقَتْسُم طم للو

 (ىتسخلا 5

 لمعلاو «هراثيإو قحلاب ملعلا نمضتم «هتمارك راد ىلإو «هيلإ

 . هب

 نم ةيادهلاب صصخو «قلخلا عيمجل ماتلا نايبلا ممع

 كاذو نوئممب ميركلا لضف امو «هناسحإو هلضف اذهف «ءاشي

 عقاوم لعجي ثيح ملعأ هللاو « جتحملل ةجحلا عطقو «هلدع

 . هناسحإ

 ا نول سعد ورور

 )٤۷-  )0 0لو راف ٍلوُسَيلايَو هاب انماء تىولوقيو ف 237
 فلوُسرو هلل لِ وعد اذإَو © َنيِنمْرُمْلا كيو ا د او

 نإَو © وشم منح نر اب مهي كنت  REهل أي ىا

 مَع هلأ ي نأ توا مآ وبا ل ضر مهيرلُق نأ ه

 «نيملاظلا ةلاح نع ىلاعت ربخي ب سويط مه کیک فازا لب اوشو

 فعضو بيرو قافن وأ ءناميإ فعضو ضرم هبلق يف نمم

 «ةعاطلاو هللاب ناميالا نومزتليو ءمهتنسلأب نولوقي مهنأ ؛ ءملع

 لوت ةعاطلا نع مهنم قيرف ىلوتيو ءاولاق امب نوموقي ال مث

 ا توضرعم م : هلوق ليلدب « اًميظع 9

 ال ءضرعم يلوتملا اذهو «هنع ىلوت ام ىلإ عوجرو دوع ةين
 ةقباطم ةلاحلا هذه:دجتو ءهنع ىلوت امل رظن الو «هل تافتلا
 فيعض وهو هلل ةعاطلاو ناميالا يعدي نمم ريثك لاحل

 اًصوصخ «تادابعلا نم ريثكب موقي ال هدجت «ناميالا
 «تاوكزلاك ‹سوفنلا نم ريثك ىلع قشت يتلا «تادابعلا

 وحنو هللا ليبس يف داهجلاو «ةبحتسملاو ةبجاولا تاقفنلاو

 .كلذ

 «مهنيب راص اذإ : يأ س مکی ءدلوسرو هلآ ىلإ اعد اَدِلَو

 م نیم > هلوسرو هللا مكح ىلإ اوعدو ةموكح دحأ نيبو

 نيناوقلا ماكحأ نولضفيو «ةيلهاجلا ماكحأ نوديري 4 َنوُضرحُم
 «مهيلع قحلا نأ مهملعل «ةيعرشلا ماكحألا ىلع ةيعرشلا ريغ

 عقاولا قباطي امب الإ مكحي ال عرشلا نأو

 عرشلا مكح ىلإ :يأ دي ناي نل مه كي نإ

 ع
 تينعذم



 رشع نماثلا ءزحلا

 كلذ امنإو «يعرش مكح هنأ لجأل كلذ سيلو كعمل

 ولو «لاحلا هذه يف نيحودمم اوسيلف «مهئاوهأ ةقفاوم لجأل

 بحي اميف قحلا عبتي نم ةقيقح دبعلا نأل «نينعذم هيلإ اوتأ
 ةقفاوم دنع عرشلا عبتي يذلا امأو .هنزحيو هرسي اميفو «هرکیو

 سيلف «عرشلا ىلع ىوهلا مدقيو «هتفلاخم دنع هذبنیو .هاوه
 . ةقيقحلا ىلع دبعب

 : يعرشلا مكحلا نع ضارعاإلا ىلع مهمول يف هللا لاق

 هتحص نع بلقلا تجرخأ ءةلع :يأ شرت ميول فأل
 امع ضرعي يذلا ضيرملا ةلزنمب راصف «هتساح تلازأو

 . هرضي ام ىلع لبقيو «هعفني

 هللا مكح نم مهبولق تقلقو ءاوكش :يأ 4[ رأل
 .قحلاب مكحي ال هنأ هومهتاو «هلوسرو

 مهيلع مكحي : يأ 4ٌلوْسَرو مع هلأ تبي نأ با مال
 مه كيلو لَب# مهفصو اذه امنإو ءاّرئاج اًملاظ اًمكح

 . 4 برشا
 ءطسقلاو ةلادعلا ةياغ يفف «هلوسرو هللا مكح امأو

 يفو *َنوئِقوب موقل اك هلآ نِي ٌنَسَحَأ ْنسْوإ9 ةمكحلا ةقفاومو
 ىتح «لوقلا درجم وه سيل ناميإالا نأ ىلع ليلد تايآلا هذه

 ءةعاطلا نع ىلوت نمع ناميالا ىفن اذهلو «لمعلا هب نرتقي

 مل نم نأو «لاح لك يف هلوسرو هللا مكحل دايقنالا بوجوو

 مرحي هنأو «هناميإ يف بيرو «هبلق يف ضرم ىلع لد هل دقني
 لدعلا فالخ اهب نظي نأو «ةعيرشلا ماكحأب نظلا ةءاسإ

 ةةنكجلاو
 ةلاح ركذ «يعرشلا مكحلا نع نيضرعملا ةلاح ركذ املو

 :لاقف نيحودمملا نينمؤملا

 .هلوسرو هلآ ىلإ أوعد اَذإ َنيِنِمْؤَمْلا لوق نک امت )٥۲۰۱(

 سو ه يملا مه كيتؤأو اتمع انتي اوني نأ ُمَني کل
 مته : يأ وبلا مح کوا قو لا شو مورو لآ عطب
 مهلامعأب مهناميإ اوقدص نيذلا «ةقيقح 4َنمْؤُمْلا لوق ن
 مهءاوهأ قفاو ءاوس مهنيب مكحيل هلوسرو هللا ىلإ نوعدي نيح
 هللا مكح انعمس :يأ «اتعَسأَو اتعيس اووي أل اهفلاخ وأ

 نم ةملاس «ةمات ةعاط انعطأو «هيلإ اناعد نم انبجأو ءهلوسرو

 ا ۱
 i e ہو و رع رو

 : حالفلا نال ۰ مهيف حالفلا رصح «نوحلفملا مه كيتلوأو ل

 نم الإ حلفي الو «هوركملا نم ةاجنلاو «بولطملاب زوفلا

 .هلوسرو هللا عاطأو «هلوسرو هللا مکح

 اهلضف ركذ ءاّصوصخ مكحلا يف ةعاطلا لضف ركذ املو

 :لاقف «لاوحألا عيمج يف اًمومع

 ٤- :ناتيآلا ءرونلا ةروس ريسفت ٠۲۰٠٥١۱ 554

۳ 
 رأل يوا كرك فاو Sof RIL TO . هم م سهو مع د a م وو
 ون وح ل چ ر حدد يي وح دب تس هن كيس هش ا وا صر

 نم مهنمَو -هزطب لع ىِشْمَي نم منوف وام نماد لک قلخ هاو
 چ

 TE Arr f <r ي وح م ی بم ھر

 جر مسد TIA دع 2 ع هلع 22 تي ع ةنك رف ا

 تلنیبم تنيا امل زنأ دقل © روى لڪ ع ان
 تولوفیو ()) ٍوِيِقَتْسُم طر لإ ءان ید ہو  ITTر 0 وا ساس  aeعدم کک 4۸

 دب نق منم قیرف كوسم ثانعطأو لوسرلایو هناا ب اتما هدم س وحد ہک ا ر وا ع م كس
 ومد ا ا ب جر ہہ < ر را ع 2 2 r ەس

 هلوسرو هللا لإ اوعداذإو () َنيِِمْؤمْل اب كيلو امو كلذ
 ورو

 1 ا ا م س ا حس
 قلا مه نكينإو @ نوضرعم منم قبرف أذإ مهن مکا

 ہو د 4 $
 م رق 0 3 ا

 تنوفاخيمأ أ وباترار أ ضرم مهبولق فأ َنيِنِعْذم هاواي
 ےک ت او وب ر ساد هز ہرے وی ر ع ع

 نتوملظلا مه كيل وأب .ةلوسَرو مل هللا فيجي نأ
 و ر 6 ر هه ص دج هس ع 35 كم دعم رر

 | تبر کیل ےل وسرو و الإ أو عداد نيِنِمْوَمْلا لوق ناکام

 لادم مج هس و وو د و د هوو چ

 : نمو ل نوحلفملا مه كيلا وانعطأواتعيسا ول وقي نأ
TA a a Fl A < 

 نوزيافلا مه كيتلؤاف هقتيو هلا شو ,هلوسرو هللا عطب
 اع

 د توو > رپ ءو در٤ < 1 2 < ريع س حاس ی 6 ر ص کر وحج

 لفرح مهيأ نيک منيا د هح هلأ اوم سفأو #)
 OX 7l مخل ر م وے و کک
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 و

 . امهرمأ

 ام كرتيف «ةفرعمب اًنورقم اقوخ «هفاخي : يأ هلأ َسْخيَو

 كرتب «ِهَفَتَّيَو# :لاق اذهلو ءىوهت امع هسفن فكيو ءهنع ىهن

 لعف اهيف لخدي - قالطإلا دنع - ىوقتلا نأل ءروظحملا

 - ةعاطلا وأ ربلاب اهنارتقا دنعو «هنع يهنملا كرتو ءرومأملا

 . هيصاعم كرتب هللا باذع يقوتب رسفت - عضوملا اذه يف امك

 ءهلوسر ةعاطو هللا ةعاط قب اوعمج نيذلا 4 كِيلَرد»

 مهكرتل «باذعلا نم مهتاجنب كالا هل ءهاوقتو هللا ةيشخو
 زوفلاف «هبابسأ مهلعفل .باوثلا ىلإ مهلوصوو «هبابسأ

 نم هتوفي هنإف ءمهفصوب فصتي مل نم امأو « مهيف روصخم

 . ةديمحلا فاصوألا هذه نم هنع رصق ام بسحب ءزوفلا

 نيبو هللا نيب كرتشملا قحلا ىلع ةيآلا هذه تلمتشاو

 صتخملا قحلاو «نامياإلل ةمزلتسملا ةعاطلا وهو «هلوسر

 صتخملا ثلاثلا قحلا يقبو ءىوقتلاو ةيشخلا وهو ء«هللاب

 ةثالثلا قوقحلا نيب عمج امك «ريقوتلاو ريزعتلا وهو «لوسرلاب

 هوررسهبو هور .هلوسرو هناي ووتل :هلوق يف حتفلا ةروس يف



 رشع نماثلا ءزحلا

 م ر رو عرس دعم عاود
 4 اليِصأَو ةر ڪپ ُهوُحْيشَو هوري

 e ا ل
 2 أوُعبِط لق ه ا ريح هَل نل قوت دع رس

 ل ا كا ل ام هيك ا أ وَ بق لوسا او

 نع ىلاعت ربخي ثيل عل لإ لوس لع امو اودسه وعي
 «نيقفانملا نم داهجلا يف ا لوسرلا نع نيفلختملا ةلاح

 نيل : لاب نومسقي مهنأ ناميإ فعضو ضرم مهبولق يف نمو

 تجرخ نيح مهيلع تصصن نئل وأ «لبقتسي اميف أ
 . ىلوأ لوألا ىنعملاو سرخ

 جاتحن ال :يأ ايق ال لث» :- مهيلع اًدار - هللا لاق
 «مكرابخأ نم انأبن دق هللا نإف «مكراذعأ ىلإ الو مكماسقإ ىلإ

 لقاثتلا مكنم فرعن انك دق ءانيلع ىفخت ال «ةفورعم مكتعاطو

 جاتحي امنإ .مكمسقو مكرذعل هجو الف «رذع ريغ نم لسكلاو

 امبر اذهف «ةهبتشم هلاحو ءالمتحم هرمأ ناك نم كلذ ىلإ
 مكب رظتني امنإو ءاملو الكف متنأ امأو «ةءارب رذعلا هديفي

 e «هتمقنو هللا سأب لولح مكيلع فاخيو

 ءءازجلا متأ اهيلع مكيزاجيف *َتوُلَمَمَت اَمِب ريح هلأ ثإ»

 .رمألا سفن يف مهلاح هذه

 000 N ةالصلا هيلع لوسرلا امأو

 م وسر اوعيطأو هلأ اوعيِطأ لف :لاق اذهلو «مكاهنيو
 7 0 و ناو ”هكتداعسو مكظح ناك ءاولثتما

 نم 4ا ام مير ءاهادأ دقو ءةلاسرلا نم لج

 مكيغو مكلالض نابف «ترهظو مكلاح تناب دقو «ةعاطلا

 طارصلا ىلإ 4أارُدَتْمَت ُْميِلُم نَو9باذعلا مكقاقحتساو
 «هتعاطب الإ ةيادهلا ىلإ مكل ليبس الف ءالمعو اًلوق ميقتسملا

 .لاحم وه لب «نکمی ال كلذ نودبو

 يذلا نيبلا مكغيلبت : يأ ثيل ملأ الإ لولا ىلع امو

 غالبلا غلب الب لعف دقو يش الوب ادال رأل

 «ىلاعت هللا وه مكيزاجيو ءمكبساحي يذلا امنإو «نيبملا
 ر نم هل نسل لورا

 يف رهف تحيل وليکو کنم أ أنما“ نزل هنآ دوف (55)

 0 نتي مهل ني تيا تلختشأ اًمكح ضل

 مينو دب ني مایار مل ترا فر
 شيتا مم كا كلك هت رم تو ایک ب ترن

 هنإف ءاهربخمو اهليوأت دهوش يتلا ةقداصلا ' ””هداعوأ نم اذه

 نأ «ةمألا هذه نم حلاصلا لمعلاو ناميالاب ماق نم َدَعَو

 نيفرصتملا ءاهيف ءافلخلا مه نونوكي «ضرألا يف مهفلختسي

 وهو ءمهل ىضترا يذلا مهنيد مهل نّكمُي هنأو ءاهريبدت يف
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 ب وو »< 3
 5 ينودبعي انما

 ٤- :تايآلا ءرونلا ةروس ريسفت ٠۳-٠٥

 سس 2 نلا ۷

 لم امد ANE لوس هلا اوعيِطألم
 ووك ص ع م

 ا 0

 اولو کتیا وماء نزلا ادعو 09 ET ل

 ا م
 ہیرا ی را مهيد مش نیکو مهب م

 ١ يرشد نتو یورک وتر زبك
 4 وفله كلل دنيتي

 رع ےک کک ےک

 ما وساع ياو ةوكرل اواو لص اوم يقو
 رال ا قرم او اورق نیلا ن شال ل 6 نوم

 اننا بيئاامْناَ © @ تاو وار
E KK 8 28ا سلاو هم مع >  

 كتم محل

 هوار رنک یتا وارتدت
 مهمل

 لک ڪش 0 و نه دعب ان
2 

 2 5 و E ا

 ءةمألا هذهل هاضترا ءاهلك نايدألا قاف يذلا مالسالا نيد

 ةماقإو «هتماقإ نم اونكمتي نأب ءاهيلع هتمعنو اهفرشو اهلضفل
 نوكل «مهريغ يفو مهسفنأ يف ءةنطابلاو ةرهاظلا هعئارش

 هنأو «نيليلذ نيبولغم رافكلا رئاسو نايدألا لهأ نم مهريغ

 نم نكمتي ال مهنم دحاولا ناك يذلا مهفوخ دعب نم مهلدبي
 نوكو «رافكلا نم: ريثك ىذأب الإ هيلع وه امو ءهنيد راهظإ

 مهامر دقو «مهريغ ىلإ ةبسنلاب اًّدج نيليلق نيملسملا ةعامج
 .لئاوغلا مهل اوغبو ءةدحاو سوق نع ضرألا لهأ

 دهاشت مل يهو «ةيآلا لوزن تقو رومألا هذه هللا مهدعوف
 ةماقإ نم نيكمتلاو ءاهيف نيكمتلاو ضرألا ىف فالختسالا

 الو ثلا نودبعي ثيحب «ماتلا نمألاو «يمالسالا نيدلا

 هذه ردص ماقف هللا الإ اًدحأ نوفاخي الو ءائيش هب نوكرشي

 «مهريغ ىلع نوقوفي امب حلاصلا لمعلاو ناميالا نم «ةمألا

 ضرألا قراشم تحتفو «دابعلاو دالبلا نم مهنكمف

 تايآ نم اذهف «ماتلا نيكمتلاو ماتلا نمألا لصحو .اهبراغمو

 لعلو «نيتخسنلا يف اذك )١( .مهتداعسو مهظح ناك :ب يف )١(
 .هدوعو :باوصلا



 رشع نماثلا ءزجلا

 امهم «ةعاسلا مايق ىلإ رمألا لازي الو ءةرهابلا ةبيجعل“' هللا

 مهدعو ام دجوي نأ دب الف «حلاصلا لمعلاو ناميالاب اوماق

 ضعب يف مهليدُيو «نيقفانملاو رافكلا مهيلع طلسي امنإو “هللا

 .حلاصلا لمعلاو ناميالاب نيملسملا لالخإ ببسب «نايحألا

 اي ل ا ا ا

 نع اوجرخ نيذلا تريلا مه ككا نيملسملا رشعم
 مهيف نكي ملو «حلاصل اوحلصي ملف ءاودسفو هللا ةعاط

 .هرهقو هزع لاح يف ناميالا كرتي يذلا نأل ءريخلل ةيلهأ

 «هتين داسف ىلع لدي ءهنم ةعناملا بابسألا دوجو مدعو .

 . كلذ الإ نيدلا كرتل هل يعاد ال هنأل «هتيوط ثبخو

 يف مهفلختساو «انلبق ع نم نكم دق هللا نأ ةيآلا هذه تلدو

 ر ألا ن لفتت :هموقل ىسوم لاق امك ءضرألا

 تأ لع ن نأ ْدْرَرل :ىلاعت لاقو ولم تيك
 نکمتو © رولا ْمُهَلَصَحَيو مِن هيأ َمُهَلَمْحيَو ضر ف اوفس

 .  ٍضردْلا يف مَ

 لولا ارعيطأو كلا اثامو وللا ايفا (هال ه»)
 نا ىف توب انک أ تع کم نومي مكنت

 «ةالصلا ةماقإب ىلاعت رمأي «ٌريِصَمْلأ سيو لا ُمُهوْأَمَ
 نم ةاكزلا ءاتيإبو ءاّنطابو اًرهاظ ءاهبادآو اهطورشو اهناكرأب

 نأب ءاهايإ مهاطعأو «دابعلا اهيلع هللا فلختسا يتلا لاومألا
 «ةاكزلا فرصمل هللا مهركذ نمم .مهريغو ءارقفلا اهوتؤي

 هقلخ قحو هقحل ناتعماج ءامهلجأو تاعاطلا ربكأ ناذهف

 امهيلع فطع مث ءديبعلا ىلإ ناسحاللو «دوبعملل صالخإلل

 .هرماوأ لاثتماب كلذو لوا اوعيطأو# :لاقف «ماعلا رمألا

 40 ذا حلا دقق لوسا علب نتو هيظارن بانتجاو

 دارأ نمف *«َنْومُيا»8 كلذب نوموقت نيح كلَ
 «ةالصلا ةماقإ نود نم اهاجر نمو ءاهقيرط اذهف «ةمحرلا

 هتنم دقو «بذاك نمم وهف «لوسرلا ةعاطإو «ةاكزلا ءاتيإو
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 ام كررغي الف 4َضْنَأْلا ىف زعم اورفك نأ س الل
 مهلمهي ال هنإف مهلهمأ نإو هللا نإف ءايندلا ةايحلا يف هب اوُعّتم
 . 4 ٍظيلغ ِباَدَع َلِإ مه مهُرطْصن م 24 یت مهمل

 يأ 4ديا سيَ رَ 200 انه لاق اذهلو
 ل نيرفاكلا لآم لآملا

 ندر کسا نكلم ییا دفعني اوم يأ اهياتي» (0)

 کباب مست ی تلا لس لق ني م كدت كسي ملا اوني رک
 سا ٍةَلَص دعب نيَو بها ني
 ETR E نك اق رق

 ۰٩-٥۹ :تايآلا ءرونلا ةروس ريسفت -4 048

 نأ نينمؤملا رمأ ريح مي هلو تالا مل هل نيب
 ركذ دق ۰ مهنم ملحلا اوغلبي مل نيذلاو «مهكيلامم مهنذأتسي

 مهمون تقو «مهيلع نذأتسملل تاروع ثالث هنأو هتمكح هللا

 - اذهف ءرجفلا ةالص لبق مههابتنا دنعو «ءاشعلا دعب ليللاب

 هبوث ريغ اًبوث ليللا يف مونلل لمعتسي مئانلا نأ - بلاغلا يف
 ماني دق ءاٌليلق بلاغلا يف ناك اًملف ءراهنلا مون امأو «داتعملا

 نم باپ ومص تو :هلوقب هديق «ةداتعملا هبايثب دبعلا هيف
 .راهنلا طسو ةلئاقلل : يأ ةه

 راغصلا دالوألاو كيلامملا نوكي لاوحألا هذه ةثالث يفف

 هذه ادع ام امأو «نذإب الإ لوخدلا نم نوتكَمُي ال «مهریغک

 نشدن مل منج مع الو کم تأ : لاقف ةثالثلا لاوحألا

 قشيف ناد مهيلإ جاتحي مهنإف ءمهريغك اوسيل :يأ
 کم تورط :لاق اذهلو ءتقو لك يف ناذئتسالا

 مكلاغشأ ءاضق يف مكيلع نوددرتي : يأ 4 َنِضْحَ ب لع مكسب

 .مكجئاوحو
 دكأتيل «هتمكحب اًنورقم اًنايب 4لا مك هلأ نیب َكِلَدَك »

 هلو :لاق اذهلو «هتمكحو هعراش ةمحر هب فرعيو ىوقتيو
 «تالليحتسملاو «تابجاولاب طيحملا ملعلا هل ميك يلع

 ءهعضوم ءيش لك تعضو يتلا ةمكحلاو «تانكمملاو

 يعرش مكح لك ىطعأو «هب قئاللا هقلخ قولخم لك ىطعأف
 اهذخآم نّيبو اهنّب يتلا ماكحألا هذه هنمو ءهب قئاللا همكح

 . اهلسحو

 ةظقي ينملا لازنإ وهو حلا مكي ُلَتْلَْلا عب الو (59)
 يف : يأ 4« َرِهلَي نم تيدا َنَدْنَتْسأ امك اودس ءامانم وأ

 هللا مهركذ نيذلا مه ءمهلبق نم نيذلاو «تاقوألا رك

 يح مڪو ريع ايوب اوُلَحَدَح ال اونم ندا ماكي : هلوقب

 ا

 لصفيو ءاهحضويو 4آ كَل هل ني كلت
 . 42:52 يلع ار اهماكحأ

 ريغصلا يلوو ديسلا نأ :اهنم ءدئاوف نيتبآلا نيتاه يفو

 ءدالوألا نم مهتيالو تحت نمو «مهديبع ميلعتب نابطاخم

 :هلوقب مهيلإ باطخلا هجو هللا نأل «ةيعرشلا بادآلاو ملعلا

 املي 3 نیکو ينل ككلم یا وكن اون ا ایا
 :هلوقلو دس الإ 0 0

 لك نم كلذل 5 ل کک : اهنمو

 ناسنإلا ةروع ةيؤرل ةنظم يذلا ناكملاو لحملا نأو ءهجو

 .كلذ وحنو «ءاجنتسالاو « هيف لاستغالا نع ٌيهنم هنأ «هيف



 رشع نماثلا ءزجلا

 «مونلا دنع ةجاحلاك «ةجاحل ةروعلا فشك زاوج : اهنمو

 . كلذ وحنو طئاغلاو لوبلا دنعو

 ءراهنلا طسو ةلوليقلل نيداتعم اوناك نيملسملا نأ :اهنمو

 مهلاح نايبب مهبطاخ هللا نأل «ليللا مون اوداتعا امك

 .ةدوجوملا

 نّكمُي نأ زوجي ال «غولبلا نود يذلا ريغصلا نأ :اهنمو
 رمأي مل هللا نأل ءهتروع ىرُت نأ زوجي الو «ةروعلا ةيؤر نم

 . زوجي ام رمأ نع الإ مهناذئتساب
 «هديس ةروع ىري نأ زوجي ال اًضيأ كولمملا نأ :اهنمو

 .ريغصلا يف انركذ امك «هتروع ىري نأ زوجي ال هديس نأ امك

 ملكتي نمم «مهوحنو ملعملاو ظعاولل يغبني هنأ :اهنمو
 هذخأم نايب «مكحلاب نرقي نأ ءيعرشلا ملعلا لئاسم يف

 امل - هللا نأل «ليلعتلاو ليلدلا نع اًدرجم هيقلي الو ءههجوو

 . 4مل تاو تل : هلوقب هللع - روكذملا مكحلا ني

 امهيلو 1 امك «نابطاخم دبعلاو ريغصلا نأ :اهنمو

 . نهدي حاج مه الو کیم ےن :هلوقل بطاخم
 دعب ناک 2 ءرهاط يبصلا قير نأ :اهنمو

 فلک يبنلا لوق عم كع ترفرَط# : ىلاعت هلوقل ءيقلاك
 نيفاوطلا نم اهنإ «سجنب تسيل اهنإ) ةرهلا نع لئس نيح
 .«تافاوطلاو مكيلع

 لافطألا نم ءهدي تحت ْنَم ناسنالا مادختسا زاوج : اهنمو

 تیووط# :هلوقل لفطلا ىلع قشي ال «داتعم هجو ىلع

 کک
 نود امل وه امنإ «لصفملا روكذملا مكحلا نأ :اهنمو

 .ناذئتسالا الإ سيلف ءغولبلا دعب ام امأف «غولبلا

 بتر يعرش مكح لكف «لازنالاب لصحي غولبلا نأ :اهنمو
 امنإو ءهيلع عمجم اذهو «لازنالاب لصح «غولبلا ىلع
 هللاو «ةناعلل تابننالا وأ «نسلاب غولبلا لصحي له «فالخلا

 . ملعأ
 ترث اًملَكَي َنوْجْيَي ال ىلا اصلا نم دوقلو (1)

 ناو ةَ تحرس رع با بس نأ عج ڪه
 ءاسنلا نم دعاوقلاو بلع ٌعيِمس هلا او ھل رڪ فقع

 وجرب ال لأ ةوهشلاو عاتمتسالا نع ندعق يتاللا :يأ
 كلذو «نهيف ُعَمْطُي الو «حاكنلا يف نعمطي ال : يأ اسکن

 مْ ال اًروجع اهنوكل

 نأ مثإو جرح :يأ 4حج كهم ف “ىهتشت
 «هوحنو رامخلاك «ةرهاظلا بايثلا : يأ 4باب عسي

 الو ىهَتْشَت ال «ةقلخلا ةميمد وأ «ىَهَتْشَت

 : ها لع هرم نرضلو ل : ءاسنلل هيف هللا لاق يذلا وو د
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 روذحملا ٍنمأل «نههوجو نفشكي نأ نهل زوجي «ءالؤهف
 .بايثلا عضو يف نهنع جرحلا فن د ناك املو ءاهيلعو اهنم

 زارتحالا اذه عفد «ءيش لكل اهلامعتسا زاوج هنم مهوت امير

 «ةنيز سانلل تارهظم ريغ : يأ 4ة ب ت

 ضرألا برض نمو ءاههجو رتستو «ةرهاظ بايثب لمجت نم

 ىلع ةنيزلا درجم نأل ءاهتتيز نم يفخت ام ملعيل ءاهلجرب

 ءاهيف نتفي - ىهتشت ال تناك ولو ءاهرتست عم ولو «ىنئنألا

 . جرحلا يف اهيلإ رظانلا عقويو
 ةفعلا بلط :فافعتسالاو رمل ربح َنْفِفْعَتْسِي نآو#

 هنم ىَّشْحُي امل ِكْرَتو جوزت نم «كلذل ةيضتقملا بابسألا لعفب
 . ةنتفلا

 تاينلاب 4ع تاوصألا عيمجل مي هاو

 نأ نملعيو ءدساف دصقو لوق لك نم َنْرَدْحَيلَف ءدصاقملاو

 . كلذ ىلع يزاجي هللا
 ص الق عع جالا لع الو جک نع لآ لع نيل )31١(

 توي وأ مك و الف تع ضیا

e5 مكي ٍتوَُب وأ كد ِتويب وأ هم ت |  

 بوَ کک تو : وأ طع توی ر 1 عا تر

 ڪک تنل مڪقبدص زا هام مئڪ ام

 تحرم رع : هلوقب

 ر اذن ب ت عنا و أ اًعيمج لڪ ات نأ

 هنأ بب كللدَح ایک اسر ھا دس اج هك کس شا

Eهتم نع ىلاعت ربخي (ولَيَعَ مڪمل ت  
 ةياغ هرّسي لب ف هز «هدابع

 الو جرح جمالا َلَع الو حح قتلا لع شا :لاقف «ريسيتلا
 رومألا كرت يف حانج ءالؤه ىلع سيل : يأ جس ضيرْلأ َلَع

 «هوحنو داهجلاك كلذو ءاهنم دحاو ىلع فقوتت يتلا ةبجاولا

 ةحص وأ «جرعألل ةمالس وأ «ىمعألل رصب ىلع فقوتي امم

 يف مالكلا قلطأ «هانركذ يذلا ماعلا ىنعملا اذهلو «ضيرملل

 جرح :يأ ڪس لع الو : هلوق ديق امك «دیقی ملو «كلذ
 قفاوم اذهو «مكدالوأ تويب :يأ 4كوي أم الكاك نأ#

 نإ» :رخآلا ثيدحلاو «كيبأل كلامو تنأ» تباثلا ثيدحلل

 .«مكبسك نم مكدالوأ نإو «مكبسك نم متلكأ ام بيطأ

 ناسنالا تيب 4ْمْكَحِتُي ني :هلوق نم دارملا سيلو
 مالك هنع هزني يذلا «لصاحلا ليصحت باب نم اذه نإف «هسفن

 ءالؤه نم « مثالا هيف مهوتي وأ نظي امع جرحلا ىفن هنألو « هللا

 . مهوت ىندأ هيف سيلف ء«هسفن ناسنالا تيب امأو «نيروكذملا

 ال اًروجع) 0 ا ا

 ىش ال ةقلخلا ةميمد وأ « ىَهَّتْشُ دم الو يِهَتْشَت



 وأ کیو تويم وأ ْكيدهتأ توی وا مكياج تويم وآل
 ور مآ

 ِتويب اي یت و حسا دب 3 بوي

 . نوفورعم ءالؤهو لح ٍتوَيَب وأ أ مكلوخأ
 متنأ يتلا تويبلا :يأ 4امت رثا ام وا

 اهريسفت امأو «كلذ وحنو ةيالو وأ «ةلاكوب اهيف نوفرصتم

 :نيهجول «هيجوب سيلف .كولمملاب
 لب ««هحتافم تكلم» هيف لاقي ال كولمملا نأ :امهدحأ

 هل نوكلام مهنأل (مكناميأ تكلم ام» وأ «هومتكلم ام» : لاقي

 . طقف هحتافمل ال «ةلمج

 ناسنالا تيب نع ةجراخ ريغ كيلامملا تويب نأ : يناثلاو

 جرحلا يفنل هجو الف «هديسل هكلم امو كولمملا نأل ءهسفن

 . هلع

 نم «لكألا نع يفنملا جرحلا اذهو «ْمُحِتبِدَص وأ
 ةمولعم هيف ةمكحلاو «نذإ نودب ناك اذإ .كلذ لك تويبلا هذه

 فرعلاو ةداعلا ترج دق «*”””نيمسملا ءالؤه نإف «قايسلا نم
 فرصتلا وأ «ةبيرقلا ةبارقلا لجأل ءاهنم لكألا يف ةحماسملاب

 ةحماسملا مدع ءالؤه نم دحأ يف رّدُق ولف ةقادصلا وأ «ماتلا

 عفتري ملو ءلكألا زجي مل ءروكذملا لكألا يف حشلاو

 . ىنعملاو ةمكحلل اًرظن «جرحلا

 ج اغا حاج مڪي ےن وو

 وأ ا ءزئاج كلذ لكف اتاك

 ءةليضفلل ٌىْفَن ال «جرحلل يمن اذهو هدحو مهنم دحاو لك لكأ

 ا را الإو

 تيب لمشي «طرشلا قايس يف ةركن اوب رشد اًدإَف#

 اذإف ءال مأ نكاس تيبلا يف ناك ءاوس «هريغ تيبو ناسنإلا

 مكضعب مليل : يآ « كيفن خلع خلع امْلَم## ناسنإلا اهلخد

 نم «دحاو صخش مهنأك نيملسملا نأل «ضعب ىلع
 . مهفطاعتو «مهمحارتو «مهدداوت

 نيب قرف ريغ نم «تويبلا رئاس لوخدل عورشم مالسلاف
 مث «هماكحأ يف اًليصفت هيف نأ مدقت ناذئتسالاو «تيبو .تيب

 4 ةر هلا دنع نم ةع : لاقف مالسلا اذه حدم

 وأ «هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» : مكلوقب مكمالس : يأ

 .تويبلا نولخدت ذإ «نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا»

 اهلعجو ءمكل اهعرش دق :يأ لا ردع نم ةَ

 «صقنلا نم ةمالسلا ىلع اهلامتشال ةَ «مكتيحت

 نم اهنأل 4ا ةدايزلاو ءامنلاو ةكربلاو ةمحرلا لوصحو

 ءايحملل سفن بيط هيف يذلا ء هللا دنع بوبحملا بيطلا ملكلا

 .ةدوم بلجو ةبحمو
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 َنَدَسسَاامڪ أو دذ لف واحلا مكلف عبدو

 E تیا

 2 ھا هدوم نأ
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 أ لأ 53951 EG ا ا

 اان كشكل کر ر جک ورع
 کی وینا اساء a ا

 1 وم توم وتا ترش

 گیرا ويزا ڪيم ويزا ڪا

 هام رت ڪا توا مک توبوا

 اڪ ات أ حاج م ڪڪ ڪتا مڪي سرا

 كيان اوین تادا ش اا
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 هلل نيب َكِلَدَك » :لاق ةليلجلا ماكحألا هذه انل نيب امل

 . اهمكحو ةيعرشلا هماكحأ ىلع تالادلا تبل مك

 اهنولقعتو ءاهنومهفتف هنع ترقب كلل
 نإف «ةئيزرلا بابلألاو لوقعلا لهأ نم اونوكتلو «مكبولقب

 هب ومنيو «لقعلا هب ديزي ءاههجو ىلع ةيعرشلا هماكحأ ةفرعم
 «بادآلا لجأ اهبادآو «يناعملا لجأ اهيناعم نوكل «بللا

 نع لقعلل هلقع لمعتسا امكف ءلمعلا سنج نم ءازجلا نألو

 . كلذ نم هداز ءاهيلإ هاعد ىتلا هتايآ ىف ركفتللو ءهبر

 نأ» يهو ةيلك ةماع ةدعاق ىلع ليلد تايآلا هذه ىفو

 . اظفلل ظفللا صيصختك « ظافلألل صصخم ة6 فلا

 هللا نأ عم «هريغ ماعط لوانت نم عونمم ناسنالا نأ لصألا نإف

 ةلأسم لكف ءةداعلاو فرعلل ء«ءالؤه تويب نم لكألا حابأ

 وأ لوقلاب هنذإ ملع اذإ «ءيشلا كلام نم نذالا ىلع فقوتت

 هيلع مادقالا زاج «فرعلا

 لام نم كلمتيو ذخأي نأ هل زوجي بألا نأ ىلع ليلد اهيفو

 ءالؤه تويب نإف - هللا همحر - خيشلا دارم () .نم :ب يف )١(

 .- ملعأ هللاو - ودبي امك «نيمسملا



 رشع نماثلا ءزجلا

 .ناسنإلل ايب هتيب ىمس هللا نأل «هرضي ال ام هدلو

 «هتجوزك «ناسنالا تيب يف فرصتملا نأ ىلع ليلد اهيفو

 لئاسلا ماعطإو ءةداع لكألا امهل زوجي ءامهوحنو هتخأو

 .داتعملا

 اولكأ ءاوس «ماعطلا يف ةكراشملا زاوج ىلع ليلد اهيفو

 مهضعب لكأي نأ ىلإ كلذ يقل «نيقرفتم وأ « نيعمتجم

 . ضعب نم رثكأ
 اڪ اَدِإَو .يلوُسَرو هَل أوم يذلا تويم تإ (54-75)

 كي رح سرع
 اچو كونتي نيل ل او ی ا عا را لع مَ

 211 چ عمم
 نل ندا مهنا ضعبل كودتا أ اَذِإَ ےولوسرو هاب تب ترو ر نیلا

 ين وريم + ا 2 < 2

٥ CDSل  
 يم وم جس ج ا 0

 0 اصعب مکعب اعد ڪش لوسا اسعد أولم
 مرو ل هم 2 3 م له

 : وفلاحي نيذلا ردح اداول 86 نولس تزل

 0 ل

 اني مھم لإ رعت دو وع زثأ آم ملعب ده يالا
 ؛نينمؤملا اا ءَ کي هلو اولي

 :يأ «عماج رمأ ىلع ةئ لوسرلا عم اوناك اذإ مهنأ

il565 اًعيمج هيف اونوكي نأ  

 اهيف كرتشي يتلا رومألا نم كلذ وحنو «ةرواشملاو

 مدعو «هيلع مهعامتجا يضتقت ةحلصملا نإف «نونمؤملا

CA i حا 

 و ف

 نم رمأل بهذي ال ءاّقمح هلوسرو هللاب نمؤملاف «مهقرفت
 ذشي يتلا جئاوحلا ضعبل بهذي الو ؛هلهأل عجري ال «رومألا

 لعجف «هدعب نم هبئان وأ لوسرلا نم نذإب الإ ءمهنع اهب

 مهلعف ىلع مهحدمو «نذإب الإ باهذلا مدع ناميالا بجوم
 نأ إل :لاقف مهنم رمألا يلوو ور عم مهبدأو ءاذه

 نذأي له نكلو 4 ولوُسَرَو َه لاب بروست نبدأ دمو كتوم

 : نيطرش مهل هنذال ركذ ؟ال مأ مهل

 نم لغشو «مهنوؤش نم نأشل نوكي نأ :امهدحأ

 .هل نذؤي الف رذع ريغ نم نذأتسي نم امأف «مهلاغشأ

 نود نم «ةحلصملا هيضتقتف هل نذالا ءاشي نأ :يناثلاو

 نّمَل ندا هنا ضع َكْوَدْتَسْسا ادال :لاق نذآلاب ةرضم

 هدوعق يف ناك نإف «نذأتساو رذع هل ناك اذإف بهم تنش

 نذأي مل ءكلذ وحنو «هتعاجش وأ «هيأرب ةحلصم «هباهذ مدعو

 .هل

 نأ هلوسر هللا رمأ ءهيطرشب هل نذأو «نذأتسا اذإ اذه عمو
 اذهلو «ناذئتسالا يف اًرصقم نوكي دا نیع امل «هل رفغتسي

 مهل رفغي 4مِحَ ُروُفَع هلل تإ هلآ مه رفعوا :لاق
 .رذعلا عم ناذئتسالا مهل زوج نأب «مهمحريو بونذلا

1V4 514-515 تايآلا «رونلا ةروس ريسفت: -٤ 

۳o۹و4 وبلاد  

 .هعماوناڪاڌل وول لورو ومالا ب
 ور ود + هو ےک دو ی ا

 | كنوزنىسي نیلا نإ دتا راک

 ٠ | كؤتنكنلا کک
 اوښه

 امن 0

00 

 28 رو

 2 ر

 رگ <
 $ و

 م 5 5 ا ا . مم رز

 ڇا توما ینام
 a اک وسم <

0 TT 

 و م ر توو

 EET كرا

 0 0 لو ضراالاو تودمسلا كلمه لَ
 و و ص عاج رع سرع

 0 0 ق هدَدَعفِءَىَس َلكَوَلَدَو كاملا ف كرس

 اتم ميني لمذك مکتب لوزا ةصخ اوا الو
 ءاعدك لوسرلل مكءاعدو مكايإ لوسرلا ءاعد اولعجت ال :يأ

 بجت هنإ ىتح ءابوجو هوبيجأف مكاعد اذإف ءاّضعب مكضعب
 ءالوق لاق اذإ دحأ سيلو «ةالصلا لاح يف هيب لوسرلا ةباجإ

 ءهتمصعل «لوسرلا الإ «هب لمعلاو هلوق لوبق ةمألا ىلع بجي

 : لاحت لاق «هعابتاب نيبطاخم انتوکو

 امل ماعد 151 لرلو دن رسا اتما دلا ااو

 مكضعب ءاعدك لوسرلل مكء ءاعد اولعجت ال كلذكو 4 رم

 نب دمحم اي» وأ «مكئادن دنع «دمحم اي» : اولوقت الف ءاًضعب

 هلضفو هفرش نم لب < «ضعبل مكضعب كلذ لوقي امك «هللا دبع
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 حدم امل وإ مک ولست ےیل هلآ متی ذق»
 مل «عماج رمأ ىلع هعم اوناك اذإ نيذلا هلوسرو هللاب نينمؤملا

 ريغ نم بهذو كلذ لعفي مل نم دعوت «هونذأتسي ىتح اوبهذي
 وهو يف هجو ىلع هباهذب مكيلع يععنإو وهف «ناذئتسا
 تقو نوذولي :يأ اول مک ی نولس # :هلوقب دارملا

 مهملعي هللاف «نويعلا نع مهبجحي ءيشب مهقالطناو مهللست



 رشع نماثلا ءزجلا

 :هلوقب مهدعوت اذهلو ءءازجلا متأ كلذ ىلع مهيزاجيسو

 ضعب ىلإ نوبهذي :يأ «ورسأ َنَع فلاي نبذل ردي
 نأش ىلإ بهذي مل نمب فيكف ءهلوسرو هللا رمأ نع مهنوؤش
 ْمُهَبِيِعَت نأ هل لغش نود نم هللا رمأ كرت امنإو !!؟هنوؤش نم

 .4ٌدِيأ ُباَدَع َمُيَبيِحُم وأ رشو كرش :يأ 4ُةَنْنِف
 ءاّديبعو اكلم «ِضرَأْلاَو توتا ىف ام هب کل الال

 . يعرشلا همكحو «يردقلا همكحب مهيف فرصتي

 متنأ امب هملع طاحأ دق : يأ يع رس آم ُمَلْعَي ْدَق

 «هملع اهاصحأ «مكلامعأ عيمج ملعو ءرشو ريخ نم هيلع
 - .نوبتاكلا ماركلا ةظفحلا مكيلع اهتبتكو «هملق اهب ىرجو

 «اوامَع امي معمل ةمايقلا موي يف «ّيلِإ توحي موو
 امل اًقباطم اًرابخإ ءاهليلجو اهقيقد «مهلامعأ عيمجب مهربخي
 الضف هنم نومدعي الف «مهءاضعأ مهيلع دهشتسيو محرر

 . الدع وأ

 «صوصخلا دعب مومعلا ركذ «مهلامعأب هملع ديق املو
 . يلع ءى لڪ هنو :لاقف

 روهمجلا دنع ةيكم يهو

01 
 دلا کتا را م 1 م لا ينب

 ر م وو 0

 بيل نيكل ءودْبَع ىلع نارمل لر یا راک (؟01)

 م یکی ملو اکو ذب رکو ضرألاو تولا كلم مل ییا ٠ اوك
 هتمظعل نايب اذه 4 مَ وع لڪ ناو يللا يف كر
 هتاريخ ةرثكو ءهجو لك نم “[ةينادحولاب] هدرفتو ءةلماكلا

 «هفاصوأ تلمكو «مظاعت :يأ كرات :لاقف ءهناسحإو

 اذه لزن نأ «همعنو هتاريخ مظعأ نم يذلا ءهتاريخ ترثكو

 لهأو «لالضلاو ىدهلاو «مارحلاو لالحلا نيب قرافلا نآرقلا

 لمك يذلا لب دمحم 4 ربع لع ةواقشلا لهأ نم ةداعسلا

 كلذ ككل نيلسرملا عيمج قافو «ةيدوبعلا بتارم
 هللا سأب مهرذني ارب َِيَلمْلإ م هدبع ىلع ناقرفلل لازنإلا
 لبق نم نإ ىتح «هطخس نم هللا اضر عقاوم مهل نيبيو «همقنو

 نيذلا «ةرخآلاو ايندلا ىف نيجانلا نم ناك ءاهب لمعو هتراذن

 قوف لهف +يدمرسلا هكلحلاو «ةيدبألا ةداعسلا مهل تلصح
 اذه يذلا كرابتف ؟ءيش ناسحالاو لضفلا اذهو ةمعنلا هذه

 . هتاكربو هناسحإ ضعب نم

 اهيف فرصتلا هل :يأ «ٍضْرَأْلاَو ِتْومَسلا كلم مل ىَِلأ#

 ١-٠ :تايآلا ,ناقرفلا ةروس ريسفت -ه نين

 .هتمظعل نونعذم «هل ديبعو كيلامم اهيف نم عيمجو «هدحو

 لَو او ددي رل يذلا ءهتمحر ىلإ ءارقف «هتيبوبرل نوعضاخ

 هريغو «كلاملا وهو «كيرش وأ دلو هل نوكي فيكو

 نم هتاذب ينغلا وهو ءروهقم هريغو ءرهاقلا وهو «كولمم

 نم اًيتاذ اًرقف «هيلإ نورقتفم نوقولخملاو «هوجولا عيمج
 !!؟هوجولا عيمج

 مهلك دابعلا يصاونو «كلملا يف كيرش هل نوكي فيكو

 «هنذإب الإ نوفرصتي الو «نونکسی وأ نوكرحتي الف «هيديب
 لاق نم هردق قح هردقي ملف ءاّريبك اًولع كلذ نع هللا ىلاعتف

 يولعلا ملاعلا لمش «ِءَْس لك او :لاق اذهلو «كلذ هيف
 . هتادامجو «هتاتابنو «هتاناويح نم «يلفسلا ملاعلاو

 هب قيلي ام اهنم قولخم لك ىطعأ :يأ سيت مردم
 راص ثيحب «كلذ نم هتمكح هيضتقت امو «قلخلا نم هبسانيو
 هلكش فالخب نوكي نأ حيحصلا لقعلا روصتي ال «قولخم لك

 «دحاولا قولخملا نم وضعو ءزج لك لب «ةدهاشملا هتروصو

 َكْيَر ّمْسَأ حس :ىلاعت لاق ءهيف وه يذلا هلحم ريغ هبساني ال

 ار : ىلاعت لاقو یه رد یو © یم یل ییا ه لا

 .4ئدهح م ُمَقْلَح ءى لک نا یا
 اًيضتقم كلذ ناك «هناسحإ ةرثكو «هتمظعو هلامك نيب املو

 درفملا ءمظعملا هولأملا بوبحملا هدحو نوكي نأل

 ةدابع نالطب ركذي نأ بسان - هل كيرش ال «هدحو صالخالاب
 :لاقف «هاوس ام

 او شل مر اهك تولع ال لا هنن ني أردتم 0
 الو زج ال ارم کرن الو انک و ی شك تركزت
 «مههفس ىلع ليلدلا لدأو «بئاجعلا بجعأ نم : يأ 4او

 ءمهبر ىلع مهتءارجو مهملظ ىلع لدأ لب «مهلوقع صقنو

 ىلع ردقت ال اهنأ ءزجعلا لامك يف ةفصلا هذهب ةهلآ اوذختا نأ

 . مهيديأ هتلمع امم مهضعب لب «نوقولخم مه لب «ءيش قلخ

 الو اًليلق ال :يأ 4اًمَنَن الو اس مهسشأل کلنی الو
 . يفنلا قايس يف ةركن هنأل ءاّريثك

 دعب اًنعب :يأ ونش الو يح او ارم کیتی الز»
 داسفو اهداسفو ءاهتيهلإ نالطب لقعلا ماكحأ مظعأف «توملا

 نم «ثاقولخملا رئاسل قلاخلل ءاكرشو ةهلآ اهذختا نم لقع

 ءاطعلاو ءرضلاو عفنلا هيديب يذلا كلذ يف هل كراشم ريغ

 .روبقلا يف نم ثعبيو «تيميو ييحي .يذلا «عنملاو

 ب شماه نم ةدايز (۱)
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 رشع نماثلا ءزحلا

 مهلجاعي مل ثيح ءمهب يَ اهنم ةبوتلاو «هيصاعم
 دعب مهتبوت لبق ثيحو ءاهاضتقم اولعف دقو «ةبوقعلاب
 لبق ثيحو «مهتائيس نم فلس ام احم ثيحو «يصاعملا

 هيلع لبقملاو «هدورش دعب هيلإ عجارلا داعأ ثيحو «مهتانسح
 . هيلإ نيبينملا نيعيطملا ةلاح ىلإ ءهضارعإ دعب

 ف ىو ماعلا لڪي لورا ادله لام الر (1- ۷)
 هلل ب وأ ه اذ ر عم توکی ام هَل أ و قولا

 نإ تلا ر ا اک ا ا ی 1 دك
 کک کک ا
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 اهب چ لورا نيبذكملا ا نم اذه اھ 4 يي 2
 وأ اكلم و اكَلَم ناك اله هنأب اوضرتعا مهنأ وهو «هتلاسر يف

 يذلا اذهل ام :يأ «ِلوُمّيلَأ اذنه لام :اولاقف كلم هذعاسي

 *َماَمطلا لڪي ءازهتساو مهنم اًمكهت ؟ةلاسرلا ىعدا

 «ماعطلا لكأي ال اكلم ناك الهف ءرشبلا صئاصخ نم اذهو

 . رشبلا هيلإ جاتحي ام ىلإ جاتحي الو

 - مهمعزب - اذهو «ءارشلاو عيبلل وألا يف ىِ ميو

 ےک السر امو# : لاق هللا نأ عم ءالوسر نوكي نمب قيلي ال

 . « قاوسألا ىف وشنو ماكل توا م كا َنِيسرْمْلا نم

E:هَ ر  Clهدعاسي كلم هعم لزنأ اله :يأ  

 فاك ريغ هنآ مهمعزبو #يِزَن ٌمَعَم تک هنواعيو

 . اهب مايقلا هتردقو هقوطب الو «ةلاسرلل

 ّرأ» بعت ريغ نم عومجم لام : يأ 4ك هَل ي زال
 يف هيشم نع كلذب ينغتسيف اهني لڪي ُدَنَج وأ نكت
 .قزرلا بلطل قاوسألا

 اما ا «اارقلا ىلع ول تويبطلا اترو

 لامك اوملع دقو ءاذه 4احس الجر الإ نوعیت نإ مهنم
 .نعاطملا عيمج نم هتمالسو «هثيدح نسحو «هلقع

 :ىلاعت لاق ءاَّدج ةبيجع «مهنم لاوقألا هذه تناك املو

 ءاَكَلَم ناك اله هنأ .: يهو لمذا كَل اص فک رن

Esيحيون اع هلا  

 يشملا نع هينغت ةنج هل تلعج وأ ءزنك هيلع لزنأ وأ «لاق ام

 . اًروحسم ناك هنأ وأ «قاوسألا يف

 اهلك ءةضقانتم اًلاوقأ اولاق ديس نوعي الق اوُلَصم#

VY ٠١-۷ تايآلا «ناقرفلا ةروس ريسفت: -٥ 

 يف الو لب «ةياده اهنم ءيش يف سيل ءهفسو لالضو لهج

 اهيلإ رظنلا درجمبف «ةلاسرلا يف حدقت ةهبش ىندأ اهنم ءيش

 اذهلو ءاهدر نع هيفكيو ءاهنالطبب لقاعلا مزجي ءاهروصتو

 نع فقوتلا بجوت له رظنلاو ءاهربدتو اهيلإ رظنلاب ىلاعت رمأ
 . ؟قدصلاو ةلاسرلاب لوسرلل مزجلا

 . ايندلا يف اًريثك اًريخ كيطعي نأ ىلع رداق هنأ ربخأ اذهلو

 اًريخ : يأ كرد نم بح َكَل َلَمَج دك نإ ىلا کراتا :لاقف

 لَصْجيَو ٌرهتَأْلا اهي نم كري تج :هلوقب هرسف مث ءاولاق امم
 «كلذ نع رصقت ال هتئيشمو هتردقف «ةفرخزم ةعفترم ارس كَ
 - ةراقحلاو دعبلا ةياغ يف هدنع ايندلا تناك امل - ىلاعت هنكلو

 حارتقاو ءاهنم هتمكح اق ام «هلسرو هءايلوأ اهنم ىطعأ

 ل

 ربخأ ءداسفلا ةمولعم اهولاق يتلا لاوقألا كلت تناك املو

 «ناهربلا عابتال الو ءقحلا بلطل مهنم ردصت مل اهنأ ىلاعت

 ام اولاقف «قحلاب اًبيذكتو ءاّملظو اًننعت مهنم تردص امنإو

 بذكملاو 4 ةا ابَدَك لب : لاق اذهلو «كلذ نم مهبولقب
 ىلإ ليبس ال «قحلا عابتا يف دصق هل سيل يذلا تنعتملا

 يهو «ةدحاو ةليح هل امنإو «هتلداجم يف ةليح الو «هتياده

 مالاي بدك نل َئَدَْعَأَو8# :لاق اذهلف ءهب باذعلا لوزن

 ىلع تظيغتو ءاهريعس دتشا دق «ةميظع اًران :يأ «ريِعَس

 .اهريفز دتشاو ءاهلهأ

 اهلوصوو مهلوصو لبق :يأ ديب نام ني مُهْنَأَر اإ

 «ةدئفألا مهنم قلقت ارب ايفو مهيلع 4ان ام شیو مهيلإ
 اهنم اًقوخ تومي مهنم دحاولا داكيو «بولقلا عدصتتو

 ءاهبهل داز دقو ءاهقلاخ بضغل مهيلع تبضغ دق ءاّرعذو

 ر ر اا
 يف مهو .مهباذع : يأ 4َنَّرَمُم اَقَيِص انام اهم أوقلأ اذإَو#

 «ناكسلا محازتو «ناكملا قيض نيب ناكم يف عمج ءاهطسو

 ناكملا كلذل اولصو .اذإف ءلالغألاو لسالسلاب مهنيرقتو

 اوعد ربت كلاش اوَعَدط سبح رشأ يف اوسبحو «سحنلا
 مهنأ 5 «ةحيضفلاو يزخلاو روبثلاب مهسفنأ ىلع
 مهلزنأ ثيح «قلاخلا مهيف لدع دق «نودتعم نوملاظ

 ةعفانب ةثاغتسالاو ءاعدلا كلذ سيلو «لزنملا اذه مهلامعأب

 ميلا اوُعَدَب الل :مهل لاقي لب هللا باذع نم ةينغم الو «مهل
 فاعضأ متلق ام داز ول : يأ # ارْدَكح اًروُبُه أوُعَدأَو اًدِحِنو او

 .نزحلاو مغلاو مهلا الإ مكدافأ ام .هفاعضأ

 نيقتملا ءازج ركذي نأ بسان «نيملاظلا ءازج نيب امل

 :لاقف



 دوو قلا ِرْئْخْلأ E 2 را تكلي لف اا

 نيزك اک اماه م ه ااصمو ءارج لق 6 نبل

 ل ا

 يذلا 4 كيذا 2 عفانلا ىلع راضلا مهرايتخاو «مهيأر

 دعو قلا ٍدْْخْلأ ٌةَّنَج را :e باذعلا نم مكل تفصو

 دق هللاف ءىوقتلاب ماق نمف ءهللا ىوقت اهداز يتلا 4 ملا

 . اهايإ هدعو

 نوعجري الثوم 4اس ْمَول مهاوقت ىلع رج من تاک
 نأ انا راو ن و ءاقنلا

 مهب قلعتتو «نوبلطي ام :يأ كونا اَم هيف مّن
 «ةذيذللا براشملاو .معاطملا نم «مهتئيشمو مهينامأ

 «تايلاعلا روصقلاو «تاليمجلا ءاسنلاو «ةرخافلا سبالملاو

 اهيرظان رست يتلا هكاوفلاو ةنحجرملا قئادحلاو «تانجلاو

 يتلا راهنألاو ءاهفانصأ ةرثكو ءاهعونتو اهنسح نم ءاهيلكآو
 ءاهنوفرصي اوءاش ثيح ءاهنيتاسبو ةنجلا ضاير يف يرجت

 ريغتي مل نبل نم اًراهنأو «نسآ ريغ ءام نم اًراهنأ اهنورجفيو
 لسع نم اًراهنأو «نيبراشلل ةذل رمخ نم اًراهنأو «همعط
 «ةيجش تاوصأو «ةفرخزم نكاسمو «ةبيط حئاورو «ىفصم

 ءاقلب عتمتلاو «ناوخالا ةروازمو «بولقلاب اهنسح نم ذخأت
 .بابحألا

 «ميحرلا برلا هجو ىلإ رظنلاب عتمتلا هلك كلذ نم ىلعأو

 نم نمألاو ءهاضرب ةداعسلاو «هبرقب ةوظحلاو «همالك عامسو
 رمم ىلع هتدايزو ءهماودو ميعنلا اذه رارمتساو «هطخس

 اهيلإ لوصولاو اهلوخد ناك # تانآلا بقاعتو «تاقوألا

 ناسلب نوقتملا هدابع ءاهايإ هلأسي 4اَلوْمَسَم اَدَعَو كير لعل
 ىلوأو ريخ نيتروكذملا نيرادلا ٌّيأَف «مهلاقم ناسلو «مهلاح

 راد لامع وأ ءءاقشلا راد لامع ءنيلماعلا ٌّيأو ؟راثيالاب

 . ؟بابلألا يلوأ اي ءرخفلاو لقعلاو لضفلاب ىلوأ ءةداعسلا

 رذع طرفملل قبي ملف «ليبسلا رانتساو «قحلا حضو دقل

 ءءاقشلاب ماوقأ ىلع تيضق نم اي كوجرنف «ليلدلا هكرت يف
 ءةدايزو ىنسحلا مهل تبتك نمم انلعجت نأ «ةداعسلاب ماوقأو

 ةافاعملا كلأسنو «ءايقشألا ةلاح نم !مهللا كب ثيغتسنو

 . اهنم

 ُلوُقَمَف هللا نود نع توُدْجَمَي امو مھرشحپ موتو )١0-3١(

 كنيس اَوْلاَت ه َليَسل ليس ا ل ةا

 َمُهَتمَتَ نكيلو ءايلوأ ني كفليوذ ني دست نأ ا یی نک ام
 ا س ُدَقَف © ا نوع اوو رل ات لح مشک

 2 ةرن من ميظُي نمو ام اکو اص قیس ام ووقت
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 9ارب كلل انهأوعد نرم اقص ايضا اوفا
 1 3 درر و و رور چم ول جس ب

 ف يحس انوش عدل ايو ايوب مولا اوعدتال

 تنكح رقما دعو ىلا رل جما يح فلل وآ < و جحصرل سامع 2 >
 اريصمو ءازج | يَ تومان ا © مرار

 020 FS srr rrr رس

 امو مهره هور دو لوس اَدَعَو كير لع
 - ا

 قراكبع مالا
 ام كى

١ 
 و 28
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 ريس د صم ويب د

 ءلوقيف وللا نود نم توُدَبَعَي

 َكَدحْبْسأوْلاَف (©) ١ َلِيسلَأ ا اله

 زق وكرة نركض هكا ل

 دكت( اوقاف رتسؤلا نوع خه
 سيرو ل اعف رورو فل امد اَميمكوْبَدَح

 9 اريك اعانت شورا 0
 جرا يأ كيسا نم يَقاَنْلِسَرأاَمَو

 ا مكسات ق اولا ف روش نیو مالا
 © اريِصب کیر ناڪ و ورتا ةو عب

 ا

 نإ لإ نيسرملا نم تبق اتلسرا او © اًييَك ابذ
 ضب مڪتب المو قالا ىف وشنو ا وا
 ةلاح نع ىلاعت ربخي «اًيصب كبَر تاكو ٌنوُريصنأ ةَ
 نالطبو ءمهنم مهيربتو «ةمايقلا موي مهئاكرشو نيكرشملا
 امو نيكرشملا نيبذكملا : يأ 4 َمُمّرُسَح د :لاقف مهيعس
 هو ىلع نيدوبعملل اًيطاخم هللا 4ُلْوُفََف هلأ نود نم توديع

 أولم مه مآ وته كيا ع ممللْصَ رسال : مهدبع نمل عيرقتلا

 كلذ مأ كلذ مهل متنيزو « مکتدابعب مهومترمأ له # َلِيَسل

 . ؟مهسفنأ ءاقلت نم

 اوؤربو «هب نيكرشملا كرش نع هللا اوهزن ؛َكَمَحْبُس ألام
 الو ءانب قيلي ال : يأ *آ ىتبَي نك امل . كلذ نم مهسفنأ

 مهدبعنو ءمهالوتن ءايلوأ نم كنود نم ذختن نأ انم نسحي

 نيئٌربَتُم «كتدابع ىلإ نيرقتفمو نيجاتحم انك اذإف «مهوعدنو
 وأ .نوكي ال اذه ؟انتدابعب اًدحأ رمأن فيكف «كريغ ةدابع نم

 لوقك اذهو يلو نم كلنود نم دب نال نع كناحبس

 نأ یتیم هنآ لاق ذر : E دا بع حلا
 ا نود نِي نيهلإ أَو نودا ساتل تلق ت 200 عل

 ر رع
 غ یک 8 GN ےک م
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eدب 0 بويعا کھ ا ا  

 EA کی e ي ا ایج مهرس م لا لاقو .ةيآلا

 ر ل هش نك تأ كت ال 0 َنوُدْبعي واڪ 4
 رو م وو

 م اونا سالا رشح ادو 4 نومو rE مرڪ ل نودبعي

 نفك موتداَمب اواو ادعا

 اونوكي وأ هللا ريغ ةدابعل اوعدي نأ مهسفنأ اوهزن املف

 : اولاقف نيكرشملا لالضال بجوملا ببسلا اوركذ «مهولضأ

 ءاهتاوهشو ايندلا تاذل يف 4 هو هع نكلو#

 تاذل ىف اًلاغتشا ركنا امم ٌّيح# ةيسفنلا اهبلاطمو

 ار ماتت نع رکا ار ع اا الا
 نوحلصي الو «مهيف ريخ ال نيرئاب : يأ اوب امو اونو مهنيد

 نم عناملا اوركذف «راوبلاو كالهلل الإ نوحلصي ال «حلاصل

 نع مهفرص يذلا ءايندلا يف عتمتلا وهو «ىدهلا مهعابتا

 «مهيف ريخ ال مهنأ :وهو «ىدهلل يضتقملا مَّدَعو ءىدهلا
 «كالهو رش نم ءاشت الف «عناملا دجوو «يضتقملا مدع اذإف

 ةتو اخيبوت هللا لاق «مهنم اوأربت املف «مهيف هتدجو الإ

 مكورمأ مهنإ )تولوق اي ميڪ ُدَقَف : '”نيدباعلل
 «مکبر دنع مكل ءاعفش مهنأو مكلعف اوضرو «مهتدابعب

 مكئادعأ ربكأ نم اوراصو «معزلا كلذ يف مكوبذك

 .باذعلا مكيلع

 ءادفب وأ «مكلعفب مكنع باذعلل كاّهْرَص َنُعيِطَتْنَم امم

 اذه .مكرصان مدعو «مكزجعل است الو# «كلذ ريغ وأ

 «مكح أوسأ «تيأر امك «نيلهاجلا نيدلقملا نيلاضلا مكح

 . ريصم رشأو
 لاقف ءهنع فدصو قحلا فرع يذلا «مهنم دناعملا امأو

 اًدانعو اًملظ قحلا كرتب منم ملي نَمْول :هقح يف
 .هرمأ غلبي الو «هردق رداقي ال 4اًرييَكم اَحباَدَع ُهَقِلن

 لوُسَرلا اذه لام :نييذكملا لوقل اًياوج ىلاعت لاق مث

 نِي تک السر اَمَو#» واول ف ینو ماعلا ُلُكَأَي
 امف وسأل يف شيو ماعلا توا ا لإ َيلَسَرْمْل

 ةكئالم مهانلعج امو «ماعطلا نولكأي ال اًدسج مهانلعج

 .ةوسأ مهيف كلف

 امك «ىلاعت هللا نم ةمكحو ا ءرقفلاو ىنغلا امأو

 لسرملل ةنتف لوسرلا ةف ٍضْعَل ْمُكحَصْنَب اَنْلَمَحَو» :لاق
 مهانتف لسرلاو ا نم نيعيطملل رابتخاو «مهيلإ

 اذكهو «ينغلل ةنتف ريقفلاو ءريقفلل ةنتف ينغلاو «قلخلا ةوعدب

 ٥- :تايآلا «ناقرفلا ةروس ريسفت ۲۳-۲۱ 1۷۹

 ءالتبالاو نتفلا راد ءرادلا هذه يف قلخلا فانصأ رئاس

 .رابتخالاو

 وه امب نوموقتف «ٌنوريِْصَنَأ# ةنتفلا كلت نم دصقلاو
 نوربصت ال مأ .””مكالوم مكبيثيف «ةبتارلا ةمزاللا مكتفيظو

 . ؟ةبقاعملا نوقحتستف

 هملعي نم يفطصيو مكلاوحأ ملعي اصب كبَر ناول
 مكيزاجيف مكلامعأ ملعيو «هليضفتب هصتخيو «هتلاسرل حلصي

 .رشف اًرش نإو «ريخف اًريخ نإ ءاهيلع
 مَع أ کول انامل ترجي ال نیلا لای (؟١8-5)

 5 ابك وع وعو مهیا ف أوركمسأ دق ابر ار وأ ةكيتلملا

 0 اوج ارْجِح هلت َنيِمِرَجُمْلَل يموت رش ذآ ةکیمْلا ّن نوري موب

 لاق : يأ اروم سبه ُهَسْلَعَجَم ٍِلَمَع ْنِم اوليَع اَم لإ ًآَنمِقَو
 سيل نيذلا ا دعوب نوبذكملا «لوسرلل نوبذكملا

CG ES 

 تلزن اله :يأ ار ب و ةكيتملا اتع لا 5 ولو

 السر لزنت وأ ءاهيلع كديؤتو «ةلاسرلاب كل دهشت «ةكئالملا

 ؟هوعبتاف يلوسر اذه :لوقيو ءانملكيف انبر ىرن وأ «نيلقتسم

 ولعلاو ربكتلاب لب «ضراعمب سيل امب لوسرلل ةضراعم اذهو
 .وتعلاو

 «حارتقالا اذه اوحرتقا ثيح مهسا ف ركشا دلل

 ىتح «نيكاسم ايو «ءارقف اي متنأ نمف «ةأرجلا هذه اوأرجتو

 ىلع اهتوبث فقوتم ةلاسرلا نأ اومعزتو «هللا ةيؤر اوبلطت
 . ؟اذه نم مظعأ ربك ٌّيأو ؟كلذ

 . ةواسق قحلا نع اوبلصو اوسق :يأ (ايبك اونع وعو
 ال ءديدحلا نم بلصأو ءراجحألا نم دشأ مهبولقف ءةميظع

 ظعو مهيف عجني مل كلذلف «نيحصانلل يغصت الو «قحلل نيلت

 اولباق لب ءريذنلا مهءاج نيح قحلا اوعبتا الو ءريكذت الو

 ضارعالاب تانيبلا هللا تايآو ءمهحصنأو قلخلا قدصأ
 و !؟وتعلا اذه نم ربكأ وتع يأف «ةضراعملاو بيذكتلاو

 «نارسخلا دشأ اورسخو «تلحمضاو مهلامعأ تلطب

 .نامرحلا ةياغ اومرحو

 نيم يرن الإ اهلوزن اوحرتقا يتلا ةَكِيتلمْلا نوري منيل
 مهمرج ىلع مهرارمتسا عم ءاهنوري ال مهنأ كلذو نرس

 دنع كلذ لوأف مهب سأبلا لولحو «مهتبوقعل الإ «مهدانعو

 لو# :ىلاعت هللا لاق «ةكتالملا مهيلع تلزنت اذإ را

 أجرأ مهيد وطاب ةكيتلملاو ِتْوَلأ ٍرَمَع ىف َنوُمَِطل ذإ ةكرت

TE EET5  
 .مهالوم : أ يفو « ب يف

 .يصاعملا :أىفو « ب ىف اذك (؟)



 رشع عساتلا ءزجلا

 ةر جك اني نوهلا تاذع تنور زها أ
 . نورت ويليام نع تو قل

 ق و ا يفوت
 مهب نولحيف ‹ مهيجني اًباوج نوبيجي الف .مهنيدو مهيبنو

 نيح «ةمايقلا موي مث .ةمحرلا مهب مهنع لوزتو «ةمقنلا

 نيذلا RSE E ٠ يرش
 «هوحرتقا يذلا اذهف « مهباقع نورشابيو «مهباذع نولوتي

 هوري نأ دب ال مهمارجإ ىلع اورمتسا نإ ءهوبلط يذلا اذهو

 رفم ال نكلو «نورفيو .ةكئالملا نم نوذوعتي ذئنيحو «هوقليو

 . مهل
 نأ مثعطتسا ِنِإ ااو ن ردعمل < 4 اوج ارج نولو

 . طاس لإ ترش ال اودا ضرألاو توسل راق نم اود

 نأ اوجر يتلا مهلامعأ :يأ ٍلَمَع َنِم ْانِمَع اَم لإ ًانمِدَقَو#

 اًلطاب : يأ ارون ءا هلم اهيف اوبعتو ءاّريخ نوكت

 كلذو «هيلع اوبقوعو «هرجأ اومرحو «هورسخ دق «اًلحمضم
 يذلا لمعلاف «هلسرو هلل بذكم نع هوردصو «ناميالا هدقفل

 لسرلل قدصملا ءصلخملا نمؤملا نع ردص ام « هللا هلبقي

 . هيف مهل عبتملا

 «البقم ُنَسْحَلَو رَقَئَسم رح يوب ِةَّنَجْلا بَحَضأ# (۲9)
 4 ةَّنَجْلا ٌبَحَصَأ# لبالبلا ريثك 0 ا كلذ يف :يأ

 ريخ مهبر اوقتاو ءاًحلاص اولمعو «هللاب اونمآ نيذلا

 يف مهرقتسم :يأ يقم ُنَسَْلَو# رانلا لهأ نم 4یم
 «عفانلا رقتسملا وه «ةلوليقلا يه يتلا مهتحارو «ةنجلا

 ال يذلا «ميعنلا مامت ىلع كلذ لامتشال ءةماتلا ةحارلاو .

 اًرقتسم تءاس منهج نإف «رانلا باحصأ فالخب ءردك هبوشي

 يف سيل اميف ليضفتلا لعفأ لامعتسا باب نم اذهو ءاًليقمو
 رانلا لهأ ليقم يف ريخ ال هنأل «ءيش هنم رخآلا فرطلا

 . 4 ترش اما رح لا٤ : هلوقك ءمهرقتسمو

 © اليت ٌةكيكلا لرو ملمعلاب املا قق و )4-۲0(

 موو © اريِسع َنرفكْلا لا َناَكَو نرل قحا ٍنيَمْوي كلملا

 © یس لوُسرلا ت دن تدني لومي هيدي ىلع مِلاَّطلا ضعي

 ذإ َدْعَي ركل نع ىلا قله يلع اً دینا ل تب یاو

 ةمظع نع ىلاعت ربخي *ابوُدَح نضال ٌنكطِيَّسل تاو لاج

 بولقلا تاجعزمو «بوركلاو ةدشلا نم هيف امو «ةمايقلا موي
 هللا لزني يذلا مامغلا كلذو مسلي املأ ُنَّمَتَس موو :لاقف

 «ققشتو تاوامسلا هل رطفنتف «تاوامسلا قوف نم لزني «هيف

 اًدحاو امص امإ ءاّقص اص نوفقيف ءءامس لك ةكئالملا لزنتو

 ءامسلا مث اثم نويوكي ءا لك امإو یا اخس

 ٥- :تايآلا «ناقرفلا ةروس ريسفت 594-1714

 . اذكهو امص اهيلت يتلا
 نولزني - مهتوقو مهترثك ىلع - ةكئالملا نأ دصقلا

 الإ دحأ مهنم ملكتي ال «مهبر رمأل نينعذم «قلخلاب نيطيحم

 يذلا اًصوصخ .فيعضلا يمدالاب كنظ امف « هللا نم نذإب

 هيلع مدق مث «هطخاسم ىلع مدقأو ءمئاظعلاب هكلام زراب

 .قحلا كلملا هيف مكحيف ءاهنم بتي مل اياطخو بونذب
 : لاق اذهلو «ةرذ لاقثم ملظي الو ءروجي ال يذلا مكحلاب

 رسعتو «ةديدشلا هتبوعصل «اِسَع َنرفكْلا لَم امي ناول
 لمحلا فيفخ «هيلع ريسي هنإف «ءنمؤملا فالخب «هيلع هرومأ

 هج ل َنيمرْجملا ی وضو © ادو ميل ىلإ َنيِقَّتمْلا رش 45

 . اورو

 نحيل قلا ةمايقلا موي : يأ «ِذَِمْوَي كلملا# :هلوقو
 امك «كلم ةروص الو كلم «نيقولخملا نم دحأل ىقبي ال

 رارحألاو «مهاياعرو كولملا تواست دق لب ءايندلا يف اوناك

 نئمطتو «بلقلا هل حاتري اممو «مهريغو فارشألاو ءديبعلاو
 موي يف كلملا فاضأ نأ ءردصلا هل حرشنيو «سفنلا هب

 ءءيش لك هتمحر تعسو يذلا *« رسا # همسال «ةمايقلا

 ايندلا اهب ترمعو «تانئاكلا تألمو «يح لك تمعو

 تبلغو «صقن لك اهب لازو «صقان لك اهب متو «ةرخآلاو

 «بضغلا ىلع ةلادلا ءامسألا «هيلع ةلادلا ءامسألا

 .ةبلغلاو قبسلا اهلف «هتبلغو هبضغ هتمحر

 هيلع متيل «همّركو هفّرشو «فيعضلا يمدآلا اذه قلخو

 . هتمحرب هدمغتيلو «هتمعن
 نيب ةناكتسالاو عوضخلاو لذلا فقوم يف اورضح دقو

 محرأ وهو «مهيلع يرجي امو «مهيف مكحي ام نورظتني «هيدي

 الو «هب مهلماعي امب كنظ امف «مهيدلاوو مهسفنأ نم مهب

 تبلغ نم الإ هتمحر نم جرخي الو «كلاه الإ هللا ىلع كلهي
 .باذعلا ةملك هيلع تقحو «ةواقشلا هيلع

 لع لسرلل هبيذكتو «هرفكو هكرشب ملال سعي مو
 تدقق تيلي لوفي اًفسأو ءانزحو ءاّرسحتو ءاًفسأت هيد

 .هعابتاو هقيدصتو «هب ناميالاب اًميرط : يأ 0 اوني ع م
 ينجلا وأ يسنالا ناطيشلا وهو 4اا دَ ر ىيا يولي ل
 یا ا ا ا ا يع
 مل يذلا يل ودع ىدعأ تيلاوو «يب مهقفرأو «يب مهربأو
 َدَقَلال راوبلاو يزخلاو راسخلاو ءاقشلا الإ «هتيالو يندفت

 نم هيلع وه ام هل نيز ثيح نج ْذِإ َدْعَي رڪ رل ٍنَع ىا
 . هليوستو هعدخب «لالضلا

 «لطابلا هل نيزي *اَلوُدَح نضل نطيل تاكر#

 و



 «هنم أربتيو «هنع ىلختي مث «ينامألا هدعيو «قحلا هل حبقيو

 نم هللا ضو ءرمألا يضق نيح «هعابتأ عيمجل لاق امك

 تر رمل ضف امل ُنَطِيَّشلا اقوا قلخلا باسح

 كك 0
 انو طييتشي انآ آن مسا اوئولو نونو الم ل شنت مَع 2
 . ةيالا 4 لج نو نوڪ آمي ثرقڪ نإ تفيض رش

 لبق نكمملا كّرادّيلو «ناكمالا تقو هسفنل دبعلا رظنيلف

 هعفنت ْنَم يداعيو «هتداعس اهيف هتيالو ْنَم ٍلاوُيْلو «نکمي ال نأ
 .قفوملا هللاو «هتقادص هرضتو «هتوادع

 نارمل اذنه ودق یوق َّنِإ بري وسلا )1۳۰(

 تقليب نکو نيِمِرجْمْلا نم ودع ي يڪ الع كرد © اوجه
 هيلع اًيكاشو فيرل اًيدانم 4لر 4 a اًيِداَه

 بري : :مهنم كلذ ىلع اًفسأتمو «هب ءاج امع هموق ضارعإ

 اده وذا مهغيلبتو مهتيادهل ينتلسرأ نيذلا ىو َّنِإ

 عم ؛هوكرتو «هورجهو «هنع اوضرعأ دق : يأ #اَروْجَهَم نارمل
 .هماكحأ ىلع لابقالاو ءهمكحل دايقنالا مهيلع بجاولا نأ

 .هفلخ يشملاو

 EER «هلوسرل اًيلسم هللا لاق

 ع 2 لکل المج َكَِدَيل :لاقف ٠ ؛مهعينصك اوعنص

 نوكزي الو «ریخلل e ال نيذلا نم :يأ ةيبرجملأ

 . لطابلاب مهنولداجيو «مهيلع نودريو مهنوضراعي « هيلع
 نأو «لطابلا ىلع قحلا ولعي نأ .كلذ دئاوف ضعب نم

 لطابلا ةضراعم نأل ءاميظع اًحاضتا حضتيو «قحلا نيبتي

 نيبتي نأو «لالدتسا لامكو اًنايبو اًحوضو هديزت امم ءقحلل
 نم لطابلا لهأبو «ةماركلا نم قحلا لهأب هللا لعفي ام

 مهيلع كسفن بهذت الو ءمهيلع نزحت الف «ةبوقعلا

 . تارسح

 «بولطملا كل لصحيف «كيدهي ؛اَيِداَه تلي كول
 عفديو «كئادعأ ىلع كرصني 4 اريِصَيَو# كايندو كنيد حلاصمو

 لكوتو «هب ٍِفَتْكاف ءايندلاو نيدلا رمأ يف ءهوركم لك كنع
 . هيلع

 ر

 نالا هلع لر اول ورك لآ لاکو ٣ 8؟)

 cT الني لرو كدارف .دب تل َكِلَدَحح

 ءرافكلا تاحرتقم ةلمج نم اذه ر ونا كات

 ةا نالا هلع لر لول :اولاقف مهسفنأ مهيلإ هيحوت يذلا

 هلوزن نم روذحم ّيأو «هلبق بتكلا تلزنأ امك : يأ 4ة
 «نسحأو لمكأ هجولا اذه ىلع هلوزن لب ؟هجولا اذه ىلع

 هنأل كدر دب تيل اًقرفتم هانلزنأ «َكِيَدَكط :لاق اذهلو
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AEGا  
 كلاندو وجمالا اًدهْاوُدَحَغَأ یوق

 4 ا ll ر 8 هاج سرع
 اداه كملت درد ل کھ

 5 روي صا مر سے

 هج لويز لول اور نزا اقر

 6 لیت EE E ةَدجلو

 ءانابثو ةنينأمط دادزا «نآرقلا نم ءيش هيلع لزن املك

 دنع نآرقلا لوزن نإف «قلقلا بابسأ دورو دنع اًصوصخو

 ناک ول امم غلبأ ءريثك تيبثتو «ميظع عقوم هل نوكي «هثودح

 . هببس لولح دنع هركذت مث «كلذ لبق الزان

 اذهو ءاّجيردت هيف كانجردو «هانلهم : يأ الير هلو
 ال دمحم هلوسربو «نآرقلا هباتكب هللا ءانتعا یلع لدي هلك

 هحلاصمو لوسرلا لاوحأ ىلع اًيراج هباتك لازنإ لعج ثيح

 «قحلا هب نوضراعي لتي يوني الو :لاق اذهلو «ةينيدلا
 . كتلاسر هب نوعفديو

 اًنآرق كيلع انلزنأ : يأ بس َنَسحَلَو يَعْنِي كت الإ

 :هظافلآ يف مانلا نايبلاو حوضولاو .«هيناعم يف قحلل اًمماَح

 نم هجوب ةهبش الو لطاب اهبوشي ال «قدصو قح اهلك هيناعمف
 نسحأو ءاّظافلأ حضوأ ءايشألل هدودحو هظافلأو «هوجولا

 . الماك اًنايب يناعملل نيبم « اًريسفت

 نم «ملعلا يف ملكتملل يغبني هنأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 لاح هريبدت يف هبرب يدتقي نأ .ءظعاوو «ملعمو «ثدحم

 «بجوم ثدح املكف «قلخلا رمأ ربدي ملاعلا كلذك «هلوسر



 رشع عساتلا ءزحلا

 ءةينآرقلا تايآلا نم كلذ بساني امب ىتأ «مسوم لصح وأ

 ةقفاوملا ظعاوملاو ءةيوبنلا ثيداحألاو

 ىري نمم «مهوحنو ةيمهجلا نم «نيفلكتملا ىلع در هيفو
 اهلو ءاهرهاظ ريغ ىلع ةلومحم نآرقلا صوصن نم اًريثك نأ
 نآرقلا نوكي ال - مهلوق ىلع - اًذإف ءاهنم مهفي ام ريغ ناعم

 مهمعز ىلع - نسحألا ريسفتلا امنإو «هريغ نم اًريسفت نسحأ
 .افيرحت يناعملا هل اوفرح يذلا مهريسفت -

 ره كيهتزأ َمَتَهَج لإ مههرجو لع تورش نزا (5)

 نيذلا نيكرشملا لاح نع ىلاعت ربخي البس لسو اک
 هيو لع تورت#» مهنأو مهلآم ءوسو «هلوسر اوبذك
 «باذعلا ةكئالم مهبحست «رظنم عظفأو «ىأرم عنشأ

 . ةبوقعو باذع لكل ةعماجلا #َمََّهج ' لإ مهنورجيو
 45م رل ةلاحلا هذهب نيذلا 4كيلو

 .هلسر قدصو

 «ليغنلا لمفأ لامعا باب نع اذهو یس لار
 نسح نينمؤملا نإف «ءيش هنم رخآلا فرطلا يف سيل اميف
 «ميقتسملا طارصلا ىلإ ايندلا يف اودتهاو «مهرقتسمو مهناكم

 ی تانج ولا اورا ىلإ ةرخآلا يو

 هاا ا ااو بَ سوم انستا دقوا )75-4١(

 ايا کک دلا ِرْرَمْلا لإ اهدا اَنلقَف © ارزو توُرده

 هسا سرلا ا 4 ج ضش هب“ يفد مرم

 رک اًداَعو o سا ادع ملال ادعو ٌةَياَء سال مهل

 هلل اب نمآ نمم

 وو را ر ر

 كتل ذأ هل اًنيِرَص الكم ه اريك لید یب انورقو سرلا َبَصْصأَو
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 قيل طم رم ترن جل برملا ىل انآ دقو © اربي ارت الو

 ىلاعت راشأ ونش تجري ال ناڪ لب انهَكوَرسي اوكي مقا
 ردت ا تايآ يف اهطسب دقو «صصقلا هذه ىلإ

 مهبيصيف ءمهلوسر بيذكت ىلع مهرارمتسا نم «نيبطاخملا

 ولا ما مل يعل
 . مهنع رهتشاو ضافتسا امب مهصصق

 ءرْجحلا يف حلاص موقك «اتايع مهراثآ نوري نم مهنمو

 نورمي «ليجس نم ةراجحب ءءْوَّسلا رطم ُْتَرِطْمَأ يتلا ةيرقلاكو
 ممألا كئلوأ نإف «مهرافسأ يف ليللابو «نيحبصم مهيلع

 ي و رر نم يع ارسل یارو ای ا اوا
 يذلا نكلو . 4 ريل يف ءب ركل أ يهل نم رب کناف ا

 مهنأ - تايآلا نم اودهاش ام عم - ناميالا نم ءالؤه عنم

 الو «مهبر ءاقل نوجري الف ءاّروشن الو اتعب نوجري ال اوناك
 مهءاج دقف الإو «مهدانع ىلع اورمتسا كلذلف «هلاكن نوشخي

 الو «لاكشإ الو «ةهبش الو كش هعم ىقبي ال ام تايآلا نم

 ٥- :تايآلا «ناقرفلا ةروس ريسفت 44-14 58
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 برلن دقو © اجب اردا تالو لما

 لبسي وبوسي ہا ةوَتلاَرطَمْتَرِطَمأَىْل
 رب حاس هر ل

 كنتو دحين كودو ا

 داكنإ € اوسر هم كرا ادع اًوُيُهاَلِإ

 ف تا الو اهلا نعال

 ي © 5 د تا
 ہر وے
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 وک

 2 کا ا

 . بايترا

 أ اذه ووه الإ كودي نإ وأب ادو )4١:-45(
EEE E aتبسم ل  

 55 ا نور ف نول كتم أد

 م يڪو هيڪ نكت د تأ أ ةليوه مهلا كك نم تيم

 مه لب ملاک لإ مه نإ وقس أ تمس مهڪ ن

 «كل نوبذكملا ءالؤه ءدمحم اي كآر اذإو :يأ ديس لس

 «ضرألا يف نوربكتسملا "[هلا] تايآل نودناعملا

 راقتحالا هجو ىلع 3 اوئاقو «كورقتحاو كب اوؤزهتسا

 ريغ : يأ اوسر هللا كسب ب یا ادا :- راغصتسالاو

 ةدش نم اذهو «لجرلا اذه هللا ثعبي نأ «قئال الو بسانم

 نأ مهفي اذه مهمالك نإف «قئاقحلا مهبلقو «مهدانعو مهملظ

 تناك ول هنأو «ةراقحلاو ةسخلا ةياغ ىف - هاشاح - لوسرلا

 نسا ناكل ی شا
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 لع ُناَرْمْلا اذنه لر اول اواو

 ۹ و ر
 بس

 اذهف مَع رَ نِي

 )١( قايسلا اهيضتقي ةدايز . )١( قايسلا اهيضتقي ةدايز .



 نم وأ «مهلضأو سانلا لهجأ نم الإ ردصي ال مالكلا

 نم هعم ام جيورت هدصق «لهاجتم وهو ءاّدانع مهمظعأ

 لاوحأ ربدت نمف الإو «هب ءاج نميو قحلاب حدقلاب «لطابلا
 «مهمامهو «ملاعلا لجر هدجو قلع هللا دبع نب دمحم

 مراكمو «ةنازرلاو «بللاو ءملعلاو «لقعلا يف مهمدقمو

 ءمركلاو «ةعاجشلاو «ةفعلاو ءميشلا نساحمو «قالخألا

 نم عمج دق «هل ءىناشلاو «هل رقتحملا نأو «ٍلضاَف يتاح لکو
 «ناودعلاو ءملظلاو «ضقانتلاو .لالضلاو «لهجلاو هفسلا

 اذهب حدقي نأ ءالالضو اًلهج هبسحو «هريغ هعمجي ال ام
 . ميركلا مامهلاو «ميظعلا لوسرلا

 ىلع ص «هب مهئازهتساو هيف مهحدق نم دصقلاو

 نإ :اولاق اذهلو "لوقعلا ءافعضل اًرورغو «مهلطاب
 الإ ةهلآلا لعجي نأب 4اَنِقَهِلاَم ْنَع اميل لجرلا اذه داك
 مهحبق - اومعز ءانلضأل 4اه اص أ لولا اًدحاو

 ۰ ام ىدهلا نأو «ديحوتلا وه لالضلا نأ - هللا

 أوشنأ ن حني الملا قلا هيلع ربصلاب اوصاوت اذهلف «كرشلا

 . 4 هلا لع اواو

 يف دمحي ربصلاو #اكهّيلع امم اتبص كأ ول :اولاق انهو

 بابسأ ىلع ربص هنإف 0 اذه يف الإ ءاهلك عضاوملا
 «نونمؤملا امأو «منهج بطح نم راثكتسالا ىلعو «بضغلا

 . 4 رسا اوصاوتو يَحْلأب اوصاوو# : مهنع هللا لاق امك مهف
 لوسرلاو نودتهملا مهنأب ءمهنم اًمكح اذه ناك املو

 «باذعلاب مهدعوت «مهيف ةليح ال مهنأ ررقت دقو «لاض

 نوملعي 4َباَدَعْلا َنْوَرَب تيد تقولا كلذ يف مهنأ ربخأو

Eلع ملاَظلا ضعي موو اليس  
 . تايآلا بيس لوسا حم تدا نتي لوف هيد
 را ا وم
 نم بجعت الأ «ةنبوه ههل َدَحَعَأ س تيرا : لاق اذهلف «هلعف

 هسفنل مكحي وهو ؟لالضلا نم هيف وه ام رظنتو «هلاح

e 

 رطيسمب هيلع تسل :يأ ليو ِهَنََع ُنْوكَت تافل
 ىلع هباسحو «كتفيظوب تمق دقو «رذنم تنأ امنإ لب «طلسم
 .هللا

 لوقعلا مهبلس نأب «غيلبلا مهلالض ىلع ىلاعت لجس مث

 ال يتلا ةمئاسلا ماعنألاب مهلالض يف مههبشو ءعامسألاو

 مه لب .نولقعي ال مهف يمع مكب مص «ءادنو ءاعد الإ عمست

 فرعتو «يدتهتف اهيعار اهيدهي ماعنألا نأل «ماعنألا نم لضأ

 ءءالؤه نم ةبقاع ملسأ اًضيأ يهو «هبنتجتف اهكاله قيرط

 هيوه امف

AY Ifo -ناتيآلا «ناقرفلا ةروس ريسفت ٥: 

 ا ۳4
 ورو و 0-0

 000 © ا
 و نص سس حس دن وا انها

 هلل واع يشل ام اكا هل اولو طل

 َلَعَج ىِراَوْهَو © اريِسياَصَق انته َئْضِبقَمُت (©

@ ES 
i م ر ر 

 اتارنا هيمحر ىدي رب ار راک سرآ یدو

 .هيقَشو اتم هدب هب ین € روھ ام ام سلا نم

 مم هفرصدقلو ) اريك یاران اشلحاَكم

 اتش و ڄا ارومڪال )سالار ڪ ماورد

 تيركملا ع 49 اري يرق لڪ قاتتعيل
 رک

 معناه 00 32 اريك اًءهِج ومش دھو

 1 ره ا

 2 اجو جام ٌعادَعوت او بذا دمور
 روف ےہ رک ے2 ہر چا CC 2 ر 6 عو ےک 2 ا

 ا د ل اروجح ارجحو
 کر

eاا ن وا عنو  

 ر اانا EK و

 OES نکو مه رضی الو مهعقنيالام

 ء«فصولا اذهب قحأ لالضلاب لوسرلل يمارلا نأ اذهب نيبتف

 . هنم ىدهأ وهف ميهب ناويح لك نأو

 مَعَ ءآَس ولو للا دم فك كير لل رت ملأ (45045)

 ا 5 ا اإ شا ےک ٥ اليل هلع سْمَّقلأ اتلعج مف اکاس

 ةعسو «كبر ةردق لامك كتريصبو كرصبب دهاشت ملأ يآ

 سمشلا عولط لبق كلذو «لظلا دابعلا ىلع دم هنأ ءهتمحر

 دوجو الولف 4اآليلَد# لظلا ىلع : يأ 4ع سْمّلا امج مل
 .هدضب فرعي دضلا نإف «لظلا فرع امل سمشلا

 لظلا يلاوتف «ةيلكلاب بهذي ىتح ءاّئيشف اًئيش لظلا صلقت
 ىلع بترتي امو «اًنايع هنودهاشي يذلا قلخلا ىلع سمشلاو
 «لوصفلا بقاعتو ءامهبقاعتو راهنلاو ليللا فالتخا نم كلذ

 لامك ىلع ليلد لدأ نم كلذ ببسب ةريثكلا حلاصملا لوصحو

 هدحو هنأو «هدابعب هتياتعو ءهتمحر لامكو «هتمظعو هللا ةردق

 .ماركالاو لالجلا وذ ءمظعملا بوبحملا «دومحملا دوبعملا

 عم .قايسلا اهيضتقي ةدايز (5) :(لوقعلا ءافعضب اًريرغتو) :دارملا )١(

 . تبطش مث هدوبعم نع الدب ب يف تبتك هاوه ةملك نأ ملعلا



 ٤۷-٦٠ :تايآلا ءناقرفلا ةروس ريسفت Af ٥- رشع عساتلا ءزجلا

 نم قبت ال :يأ ايڪ اًداهج# نآرقلاب مهنه لمحو اناس موو اَساَيِل 1 کل لج ىلا وهوا )٤۷(
 e «هفطلو مكب هتمحر نم : يأ ارو راهنلا کرو ری

 اوؤدهتو «هيف اورقتست ىتح «مكاشغي يذلا سابللا ةلزنمب
 ليللا الولف «مونلا دنع عطقنت :يأ «مكتاكرح تبستو «مونلاب

 ةياغ كلذ مهرضف «مهفرضت يف اورمتسا الو «دايعلا نكس امل

 مهشياعم مهيلع تلطعتل مالظلا اًضيأ رمتسا ولو ءررضلا

 مهتاراجتل هيف نورشتني اًروشن راهنلا لعج هنكلو .مهحلاصمو

CD E0  

 ءهتمحر ید تب ارش حلا َلَسْرأ ۍزلا وهوا (50-5)

 ب ر ا کو ےک کک اة كسلا لكك
 E E ايڪ َيِباَنأَو ا آَمَنلَخ

 ءهدابع محر يذلا هدحو وه :يأ ادشڪ لا سالا ڪا

 «هتمحر يدي نيب تارشبم حايرلا لسرأ نأب ءهقزر مهيلع ردأو

 ءافسك راصو .فلأتو باحسلا اهب راثف ءرطملا وهو

 راشبتسا عقيل ءاهيف فرصتملاو اهرمآ نذإب هتردأو ءهتحقلأو
 ةعفد مهئجافي نأ لبق هل اودعتسيلو «هلوزن لبق رطملاب دابعلا
 .ةدحاو

 «ثبخلاو ثدحلا نم رهطي «اًروُهط كَم امسا نم ارو
 هلزنأ هنأ «هتکرب نم ةكرب هيفو «ساندألاو شغلا نم رهطيو
 راجشألاو «تباونلا فانصأ فلتختف ءاّيم ةدلب هب ييحيل

 .ماعنألاو سانلا لكأي امم ءاهيف

 .هومكيقسن : يأ « اريك یانو امك ًاقلَح اسم ۂيقشول

 اهلعجو «تارشبملا حايرلا لسرأ يذلا سيلأ «مكماعنأو متنأ

 هيف ءاكرابم اًروهط ءام ءامسلا نم لزنأو «تاعونتم اهلمع يف

 «هدحو دبعي نأ قحتسي يذلا وه «مهمئاهب قزرو دابعلا قزر
 . ؟هريغ هعم كرشي الو

 اهفرصو «ةدهاشملا ةينايعلا تايآلا هذه ىلاعت ركذ املو

 الإ قلخلا رثكأ ىبأ كلذ عم «هوركذيو هوركشيو هوفرعيل دابعلل
 . مهعئابطو مهقالخأ داسفل ءاًروفك

 عن الق © امد ةو لڪ ىف اتتع اتش وو )٥۲۰۵۱(

 ذوفن نع ىلاعت ربخي ايڪ اًداهج وب مُهْدِهنََم َنِرِفَكْل
 الوسر :يأ ءاّريذن ةيرق لك يف ثعبل ءاش ول هنأو «هتئيشم

 نكلو «كلذ نع ةرصاق ريغ هتئيشمف ءمهرذحيو مهرذني

 كلسرأ نأ - دمحم اي - دابعلابو كب هتمحرو هتمكح تضتقا

 مهسنإ مهيمجعو مهيبرع «مهدوسأو مهرمحأ «مهعيمج ىلإ
 . مهنجو

 لذبا لب «هب تلسرأ امم ءيش كرت يف 4َنِرْفنَكْلا عن الق#

 .هب تلسرأ ام غيلبت يف كدهج

 تيأر ولو «هتلذب الإ «لطابلا عمقو قحلا رصن يف كدوهجم
 SAS ا ا و

 مهغالبإ كرتت الو ءمهتياده نم سأيت الو «كعسو

 .مهئاوهأل

(or)حاجا حلم ادو تارق بْذع ادله نرحل م یا رهو  

 جرم يذلا هدحو وهو يأ 4 روج ارجحو ار د امه لعجو

 ىلع ةحراسلا راهنألا يهو «بذعلا رحبلا «نايقتلي نيرحبلا

 امهنم دحاو لك ةعفنم لعجو «حلملا رحبلاو «ضرألا هجو

 .دابعلل ةحلصم

 طالتخا نم زجحي اًرجاح :يأ ميري امه لعجو#

 اًرَجِحَو# امهنم ةدوصقملا ةعفنملا بهذتف ءرخآلاب امهدحأ

 . اًئيصح اًرجاح : يأ ارج

 و ا املأ نم ىح ىلا وهوا (04)

 قلخ يذلا ءهل كيرش ال هدحو هللا وهو : يأ 4اب کبر
 اًياسنأ مهلعجو «ةريثك ةيرذ هنم رشن مث «نيهم ءام نم يمدآلا

 ءاملا كلذ نم اهلك ةداملاو «نيغمتجمو نيقرفتم ءاراهصأو

 كير نار :هلوقل «هرادتقا لامك ىلع لدي اذهف ءنيهملا

 . 4 مرق

 0 .قحلا يه هتدابع نأ ىلع لديو
 كو ل 538 درہ

 رضت ال اًناومأو اًمانصأ نودبعي :يأ ايه وْيَر لع ٌرفاَكْل

 ءاطعلاو ءرضلاو عفنلا كلامل اًدادنأ اهنولعجيو ءعفنت الو

 تاداشرإب نيدتقم اونوكي نأ مهيلع بجاولا نأ عم «عنملاو

 فلا اوبك مهنكلو + هنيذ نع باد هز
 ناثوألا وه يذلا لطابلاف «اريهظ وَر لع ٌرفاَكْلا نول

 راصو ءاهبر ىلع اهرهاظو اهنواع رفاكلاف « هلل ءادعأ دادنألاو

 . برحلاو ةواذعلا ىف هل اًررابم «هبرل اًردع

 ةرهاظلا معنلاب هيلع معنأو «هقزرو هقلخ ىذلا وهو اذه

 مل هللاو «هتضبقو هناطلسو هكلم نع جرخي سیلو «ةنطابلاو

 هذه ىلع رمتسم - هلهجب - وهو «هربو هناسحإ هنع عطقي
 .ةزرابملاو ةاداعملا

 نا آم لف © اينو ارسم الإ َكَسلَسَيأ اوا (10-5)

 و اليس هوَ لإ َدِحََي نأ س س ال ربل ني ھی

 ب ال ام هلأ ود نم نودىسو (00)

 کک او ا نتا لا

 رو ا وور

 ام هنأ 0 ريخي 1 مدار e ل ا 0 ل



 هلعج الو «قلخلا ىلع اًرطيسم يج اًدمحم هلوسر لسرأ
 رشبي اسم هلسرأ امنإو ءءايشألا نئازخ هدنع الو ءاكلم

 نم رذني 4ًاَيِذَيَو# لجآلاو لجاعلا باوثلاب هللا عاطأ نم
 ام نييبتل مزلتسم كلذو «لجآلاو لجاعلا باقعلاب « هللا ىصع

 .يهاونلاو رماوألا نم «ةراذنلا هب لصحت امو «ةراشبلا هب

 يدولاو ةنآرقلا فغالبا لع مها > ديما تكلا
 . ةمارغلا نم نوفلكتيو «كعابتا نم كلذ مهعنمي ىتح ءاّرجأ

 نأ ءاش نم الإ : يأ اليس دْيَر لإ َدِحّتَي نأ اس نم الال

 تسلف « هيف مكتبغر نإو اذهف «هليبسو هبر ةاضرم يف ةقفن قفني

 عجار وه امنإو «مكيلع يل اًرجأ اًضيأ سيلو «هيلع مكربجأ

 . مكبر ىلإ ةلصوملا ليبسلل مككولسو «مكتحلصمل

 لع لَو :لاقف هب نيعتسيو «هيلع لكوتي نأ هرمأ مث
 ْحَيَسَو ُتوُمَي ال ىِدَلا# ةقلطملا ةلماكلا ةايحلا هل يذلا 4ّيْلأ

 .كب ةقلعتملا رومألا يف هيلع لكوتو هدبعا :يأ «ِدَمَحي

 1 كا ةقلضملاو
 ءاهيلع يزاجيو ءاهملعي ي ورابع بودي .دب فڪر

Eظفح كيلع سيلو  

 . مهلامعأ

 ا اَمَو راو ٍتومَّسلا ىح ىلا هللا ديب هلك كلذ امنإو

 فقس وه يذلا شمل لعل كلذ دعب (ىرتشأ دث مايا دنس يف

 «ُنْمَحَّبلا# اهلمجأو ءاهعسوأو ءاهالعأو «تاقولخملا
 همساب ضرألاو تاوامسلا عسو يذلا هشرع ىلع ىوتسا

 عسوأ ىلع ىوتساف ءيش لك هتمحر تعسو يذلا «نمحرلا

 .تافصلا عسوأب «تاقولخملا

 ىلع هعالطاو «تاقولخملل هقلخ ةيآلا هذهب تبثأف

 . مهايإ هتنيابمو «شرعلا قوف هولعو «مهنطابو مهرهاظ

 يذلا وهف «ةميركلا هسفن كلذب ينعي اربح ءوي لَك
 مكل نابأو «كلذب مكربخأ دقو «هلالجو هتمظعو هفاصوأ ملعي

 «نوفراعلا هفرعف «هتفرعم نم هب نودعست ام «هتمظع نم
 .هلالجل اوعضخو

 «كلذ نع اوفكنتساو «نورفاكلا هتدابع نع ربكتساو

 0 هدحو : يأ نمل اوُدِحْسَ مهل لبق الو :لاق اذهلو

 ارلا6 «مشلا عيمج مكنع عقدو «معنلا رئاسي مكيلع معنأ
 نوفرعي ال مهنأ «دسافلا مهمعزب نَا امو اًرفكو اًدحج

 : اولاق نأ ؛لوسرلا يف مهحداوق ةلمج نم اولعجو «نمحرلا
 : لوقي ءرخآ اًهلإ هعم وعدي وهو « هللا عم ةهلآ ذاختا نع اناهني

 أوعدأ 0 هلا وعدا لق : ىلاعت لاق امك «كلذ وحنو 'نمحر ايد
 2 ا
 « ةريثك ىلاعت هؤامسأف هک سلا امسا 206 اعدت أ للا
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EEA 1م ٠ E 
 داع ع يلام هر 52

 كا مْ © اريِذيوارَصماَلإَكئئلَسَرَأآَمَو

 كج السدير َلِإَدِحَسَيِدأ ءا نمال رجل

 يو ويڪرو دت حسو 0 سلا لع

 اًمھسامو ضر او توسل یخ یدل © ی اویس وداع

 ويم تر رک کرار

 م م

 سجى © 00 0 را 0 ا وو دو ر 5

 رو ا رس اھف عج و اجو رب ام سلا یف
 ا ر ی و رال رک صج ر ا ع ت 2 صر تم

 دارازا ركب نأ دارا نمل ةف راه لاو لك لمج فلا
 و 2

 ضال نوشین ذاسبعو 69 اروكحش

 يزل 9€ اسواق وعجل دوله جلا مه بطاخادإ واو
 00 ص ۶ک

 نوفي لَو 9 امواج دسر هیر ل توی 0

 E دو ههنا فرعا
 افشار اار اقتسام ان 0 ©

 رق
 ةفص ىلع لد اهنم دحاو لكف ءهلامك ددعتو ءهفاصوأ ةرثكل

 .لامك

 مهنم ينبم اذهو «انايإ كرمأ درجمل : يأ رأت اَمِ جنش

 4ھ دارو «هتعاط نع مهرابكتساو «لوسرلاب بيذكتلا ىلع

 ىلإ قحلا نم اًيره «اًروُثن# نمحرلل دوجسلا ىلإ مهتوعد
 . ءاقشو رفك ةدايزو « لطابلا

 رس اًبف لَو اهرب ِلَمَسلا یف لك ىلا کرایا 031 ٦۲)

 ن E ایم اکو
 ةميركلا ةروسلا هذه يف ىلاعت ررك « اروكصش دارا وا رڪ ڌپ

 لدت اهنأ «مدقت امك اهانعم نأل «تارم ثالث كرات :هلوق

 .هناسحإو هتاريخ ةرثكو «هفاصوأ ةرثكو «يرابلا ةمظع ىلع

 ةعسو «هتمظع ىلع لالدتسالا نم اهيف ءةروسلا هذهو

 هكلم ةطاحإو «هتردقو هملع مومعو «هتئيشم ذوفنو «هناطلس

 .هتمكح لامكو ةيئازجلا ماكحألاو ةيرمألا ماكحألا يف

 ةرثكو ءهدوج عساوو «هتمحر ةعس ىلع لدي ام «اهيفو

 فصولا اذه راركتل ضتقم وه ام «ةيويندلاو ةينيدلا «هتاريخ

 : لاقف نسحلا

 رس و و 1

 و لذ ےب ناک أورتفي و أو اوفر مَ



 ءاهمومع موجنلا يهو اجرب اسلا يف مج ىلا ران وو سرس م
 ةلزنمب يهو ءةلزنم ةلزنم اهلزنت يتلا رمقلاو سمشلا لزانم وأ

 ةلزنمب موجنلا كلذك ءاهظفح يف ندملل عالقلاو جوربلا

 .نيطايشلل موجر اهنإف ةسارحلل ةلوعجملا جوربلا
 سمشلا وهو «ةرارحلاو رونلا هيف اجي اف َلكَجوإل
 «هتمظع ةلدأ نم اذهو «ةرارحلا ال ءرونلا هيف ايم رمو

 ريبدتلاو ءرهابلا قلخلا نم اهيف ام نإف «هناسحإ ةرثكو
 يف اهقلاخ ةمظع ىلع لاد «ميظعلا لامجلاو ءمظتنملا

 ليلد «عفانملاو قلخلل حلاصملا نم اهيف امو ءاهلك هفاصوأ

 ناری یک ىلع
 ءامهدحأ بهذي : يأ ةف راتلو لا أ َلَعَج ل رهو

 .ناعفتري الو «ناعمتجي ال ءاّدبأ اذكه «رحآلا هفلخيف

 نأ دارأ نمل : يأ ڪش دارأ را رڪن نأ دارأ نمل

 بلاطملا نم ريثك ىلع امهب لدتسيو «ربتعيو امهب ركذتي
 هللا ركذي نأ دارأ نملو كلذ ىلع هللا ركشيو ءةيهلإلا
 نم هُدُرِو هتاف نمف ءراهنلا وأ ليللا نم درو هلو «هرکشیو

 لقتنتو بلقتت بولقلا نإف اًضيأو ءرخآلا ىف هكردأ ءامهدحأ

 «لسكلاو طاشنلا اهل ثدحيف ءراهنلاو ليللا تاعاس يف
 «ضارعالاو لابقالاو .طسبلاو ضبقلاو «ةلفغلاو ركذلاو

 «نارركتيو دابعلا ىلع ىلاوتي ءراهنلاو ليللا هللا لعجف

 نألو ءرخآ تقو يف هلل ركشلاو ءطاشنلاو ركذلا مهل ثدحيل

 ترركت املكف «راهنلاو ليللا رركتب رركتت تادابعلا داروأ

 تقولا ىف تلسك ىتلا هتمه ريغ ةمه دبعلل ثدحأ «تاقوألا

 ةلزنمب تاعاطلا فئاظوف ءاهركشو اهركذت يف دازف «مدقتملا
 ناميالا سرغ ىوذل كلذ الولف ءهدمي يذلا ناميالا يفَس

 . كلذ ىلع هلمكأو «دمح متأ هّللف . سبيو

 «نيحلاصلا هدابع ىلع هتنم «هريخ ةرثك ةلمج نم ركذ مث
 لزانملا مهتبسكأ يتلا تاحلاصلا لامعألل مهقيفوتو

 : لاقف تانجلا فرغ ىف «تايلاعلا

 اَ اوه ضال لم ومني تردلا یا 1لتر (۷۷-۳)
 د زهير تب روس < ياو 7 2528 اا َنوُلهدَجْل طا

 2 3 مز ر
 کیل مھج ٌباَّدع اتع فرصا 57 نووي تزلاو © امليقو

 E اماَرَغ نک اباد

 . ةميركلا ةروسلا
 رئاس اهيف كرتشي هذهف «هتيبوبرل ةيدوبع : ناعون هلل ةيدوبعلا

 هللا مع هلكت «يهرجافو هرب «مهرفاكو مهملسم < «قلخلا

 قاع ل ضر ِتوُمَّسلَأ ىف نم لڪ نإ» لوربدم نويوبرم

 يهو «هتمحرو «هتدابعو «هتيهولأل ةيدوبعو دبع نمل

 رخآ ىلإ #«اًماَمُمَو

A" ۷۷-٦۳ تايآلا ءناقرفلا ةروس ريسفت: -٥ 

 ىلإ اهفاضأ اذهلو ءانه دارملا يهو «هئايلوأو هئايبنأ ةيدوبع

 لاحلا هذه ىلإ اولصو امنإ مهنأ ىلإ ةراشإ «نمحرلا» همسا

 مهتوعنو «تافصلا لمكأ مهتافص نأ ركذف «هتمحر ببسب

 : يأ ابره ضألا ىع َنوْمَْي» مهنأب مهفصوف «توعنلا لضفأ
 ءراقولاب مهل فصو اذهف «قلخللو هلل نيعضاوتم نينكاس

 .هدابعلو «هلل عضاوتلاو «ةنيكسلاو

 ةفاضإ ليلدب «لهج باطخ : يأ دودج مُهَبطاَح الو
 مهوبطاخ : يأ 4 اولاَقم ءفصولا اذهل هدانسإو لعفلا

 لهاجلا ةلباقم نم نوملسيو .«مئالا نم هيف نوملسي اًباطخ
 ءيسملا ةلباقمو «ريثكلا ملحلاب مهل حدم اذهو «هلهجب

 مهلصوأ يذلا لقعلا ةنازرو «لهاجلا نع وفعلاو ءناسحالاب

 .لاحلا هذه ىلإ

 نم نورثكي :يأ © اًمكيِقَو اًدَكْس رهبر توفي نيرو

 Ee «مهبرل اهيف نيصلخم «ليللا ةالص

 نطو فو ت وعدي خاسلا يع ع مهنوج قاجس# : ىلاعت
 درب يع ت ر هوم خدر 5

 نع ةف نت كل خل ا ام سقت ملعت الق © وفِي مهتر اَمِمَو

 . ولعب واک اَمب ارج

 | :يأ 4ج َباَدَع اَنَع فرضا ار ووفق او

 ضتقم وه امم «انم عقو ام ةرفغمو «هبابسأ نم ةمصعلاب ءانع
 ءاهلهأل اًمزالم :يأ َماَرَغ نك اَهَباَدَع كرإ# باذعلل

 . هميرغل ميرغلا ةمزالم ةلزنمب

 عرضتلا هجو ىلع مهنم اذهو َماَقْمَو رَفَتْسُم َتَءآَس اًهّنِإ»
 مهتقاط يف سيل مهنأو «هيلإ مهتجاح ةدش نايبو ءمهبرل
 فرص نإف «مهيلع هللا هَّنِم اوركذتيلو ءباذعلا اذه لامتحا

 حرفلا دتشيو اهْعُقو مظعي ءاهتعاظفو اهتدش بسحب «ةدشلا

 . اهفرصب

 مل ةبحتسملاو ةبجاولا تاقفنلا أرقم اإ تبلد
 ريذبتلا مسق يف اولخديف ءدحلا ىلع اوديزي نأب ارور

 باب يف اولخديف #أورمَقي ملول ءةبجاولا قوقحلا لامهإو
 فارسالا نيب )كلذ تسب مهقافنإ «#06 حشلاو لخبلا
 «تاوكزلا نم تابجاولا يف نولذبي «اًماوت# ريتقتلاو
 ها ىلع: ی ایرو کارا افکارو «تاراقكلاو

 مهلدع نم اذهو ءرارض الو ررض ريغ نم «يغبني يذلا

 . مهداصتقاو

 هدحو هنودبعي لب رخاء اهَلِإ ها حم تونی ال نيدو

 . هاوس امع نيضرعم هيلع نيلبقم «ءافنح نيدلا هل نيصلخم
 ءملسملا سفن وهو 4أ مرح ىلا سْنَنلأ يوثق الك

 لتقو «سفنلاب سفنلا لتقك يلي الإ ءدَماَعُملا رفاكلاو



 رشع عساتلا ءزحلا

 لب توري الَوإ» هلتق لحي يذلا رفاكلاو «نصحملا ينازلا

 . 4 مهتم أ تم ام وأ مهجور ع الل مهجورف نوظفحي
 يتلا سفنلا لتق وأ ءهللاب كرشلا : يأ كد ْلَمَفِي نمو

 ٠ .اماَنَأ قليل فوسف ءانزلا وأ «قح ريغب هللا مرح

 دلسو ةَمِقْلا موي باًدصلا هل فعضي# :هلوقب هرسف مث

 اهلعف نمل «دولخلاب ديعولاف )تاهم باذعلا يف : يأ هيف
 كلذكو لاب كرشأ نمل اذكو ءهيف كش ال تباث ءاهلك

 ,ةثالثلا هذه نم دحاو لك ىلع ديدشلا باذعلاب ديعولا

 .رئابكلا ربكأ نم امإو كرش امإ ءاهنوكل
 هلوانتي ال هنإف «باذعلا ىف ىنازلاو لتاقلا دولخ امأو

 نأ ءةيوبنلا ةنسلاو الا ضرما تلد دق هنأل ءدولخلا

 «نمؤم اهيف دلخي الو «رانلا نم نوجرخيس نينمؤملا عيمج
 «ةئالثلا هذه ىلع ىلاعت صنو «لعف ام ىصاعملا نم لعف ولو

 داسف هيف لتقلاو AG :رئابكلا ربكأ اهنأل

 ضارعألا داسف هيف انزلاو «نادبألا

 اهنع علقأ نأب ءاهريغو يصاعملا هذه نع بات نم هلل

 اًمزع مزعو ءاهلعف نم هل ىضم ام ىلع مدنو «لاحلا يف

 كرت يضتقي ءاححيحص اًناميإ للاب ساو دوعي ال نأ اًمزاج

 هب رمأ امم «اَحِلنَص الك َلِيَعَوأل تاعاطلا لعفو يصاعملا

E 

 مهلاعفأ لدبتت : يأ 4ٍتدسَح هتاعَيس هلا لد : تلال

 «تانسح لدبتت «تائيسلا لمعل ةدعتسم تناك يتلا مهلاوقأو

 تائيسلا سفن لدبتتو «ةعاط مهتيصعمو «اتاميإ مهكرش لدبتيف

 «ةعاطو ةبانإو ةبوت اهنم بنذ لك نع اوثدحأ مث ءاهولمع يتلا

 . ةيالا رهاظ وه امك «تانسح لدبت

 ضعبب هللا هبساح يذلا لجرلا ثيدح كلذ ىف دروو

 » :لاقف ةنسح ةئيس لك ناكم لدبأ مث «هيلع 20006

 . ملعأ هللاو «انهه اهارأ ال تائيس يل نإ «بر

 ايل ةميظعلا بونذلا رفغي «بات نمل اروع هه نول
 مث «مئاظعلاب هتزرابم دعب ةبوتلا ىلإ مهاعد ثيح «هدابعب

 . مهنم اهلبق مث 0

 إو اف التم لميَعَو تناك نم
 ع

 : يأ اتم و
 قيرطلا ىلإ عوجر اهنأل ءلامكلا ةياغ يف هتبوت نأ ل

 «هحالفو دبعلا ةداعس نيع وه يذلا شا ىلإ لصوملا

 الا رفا غ فارق اخو اه اا

 ىلع اهعاقيإو «ةبوتلا ليمكت ىلع ثحلا اذه نم دوصقملاف

 ""هيفويف «هيلإ بات نم ىلع مدقيل ءاهلجأو هوجولا لضفأ
 :ايلانك ا
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 O للا دیرش أذ ورش - را

 ءروزلا نورضحي ال :يأ *«َروزلأ تودهش ال باول

 سلاجملا عيمج نوبنتجيف «مرحملا لعفلاو لوقلا

 ‹«ةمرحملا لاعفألا وأ ءةمرحملا لاوقألا ىلع ةلمتشملا

 «ةميمنلاو «ةبيغلاو «لطابلا لادجلاو ءهللا تايآ ىف ضوخلاك

 برشو «مرحملا ءانغلاو «ءازهتسالاو «فذقلاو «بسلاو

 ال اوناك اذإو «كلذ وحنو ء«روصلاو «ريرحلا شرفو ءرمخلا

 هولوقي ال نأ ء«ىرحأو ىلوأ باب نمف ءروزلا نودهشي

oO 
1 

 ولع
 ةيآلا هذه يف لخدت «روزلا لوق يف ةلخاد روزلا ةداهشو

 ءهيف ريخ ال يذلا مالكلا وهو 4ث أس الو «ةيولوألاب
 أورَم# مهوحنو ءاهفسلا مالكك «ةيويند الو ةينيد ةدئاف هيف الو
 «هيف ضوخلا نع اهومركأو .مهسفنأ اوهزن : يأ امر
 صقنو هفس هنإف ءهيف مثإ ال ناك نإو ءاهيف ضوخلا اوأرو

 .هنع مهسفنأب اوؤبرف «ةءورملاو ةيناسنإلل
 رفع دعا

 نودصقي ال مهنأ ىلإ ةراشإ ولاي اوم الو :هلوق يفو



 رشع عساتلا ءزجلا

 ريغ نم يتلا ةفداصملا دنع نكلو «هعامس الو ءهروضح

 .هنع مهسفنأ نومركي تدصق

 اهعامتساب مهرمأ يتلا 4 ْرِهَيَر تا اوُركُم اإ او
 اهولباقي مل : يأ اينو انس اع اوث رل اهب ءادتهالاو

 رظنلا فرصو ءاهعامس نع ممصلاو ءاهتع ضارعالاب

 امنإو ءقدصي ملو اهب نمؤي مل نم هلعفي امك ءاهنع بولقلاو
SS0 نمو امت : یلاعت لاق امك <  

 ل مهو مهي ڍڪ َّبَسَو ادجس ورځ اي اذركحُد اڌ نا
 دايقنالاو ءاهيلإ راقتفالاو لوبقلاب اهنولباقي (كوربكتس

 . اهل ميلستلاو

 اهب دادزيف «ةيعاو اًبولقو ءةعماس اًناذآ مهدنع دجتو

 اهب نوحرفيو ءاًطاشن مهل ثدحتو «مهناقيإ اهب متيو «مهناميإ

  اًطابتغاو اًرورس

 نم انئانرق : يأ اسوأ ْنِم اَنَل به اسبر بونوقي ناو

 ٌرَقَت : يأ 4 قا سف اًنييِرْدَوأ# تاجوزو نارقأو باحصأ

 . اننيعأ مهب

 ولعو مهممه نم انفرع «مهتافصو مهلاح انأرقتسا اذإو

 ءمهبرل نيعيطم مهوري ىتح مهنيعأ رقت ال مهنأ «مهتبترم
 يف مهتايرذو مهجاوزأل ءاعد هنأ امك اذهو «نيلماع نيملاع

 اذهلو «مهيلع دوعي هعفن نأل ءمهسفنأل ءاعد هنإف مهحالص

 ىلإ دوعي مهؤاعد لب اَت بم :اولاقف «مهل ةبه كلذ اولعج

 حالصل اًببس نوكي ءركذ نم حالصب نأل «نيملسملا مومع عفن
 : مهي کیر ينهي قلعتي نيم رک

 هذه ىلإ انبر اي انلصوأ : يأ *َّماَمِإ تيقن اَنلصَعَو#
 هللا دابع نم لّمُكلاو نيقيدصلا ةجرد «ةيلاعلا ةجردلا

 ةودق اونوكي نأو «نيدلا يف ةماماإلا ةجرد يهو «نيحلاصلا

 نأمطُيو مهلاعفأب ىدتقي .مهلاعفأو مهلاوقأ يف نيقتملل

 . نودتهيو نودهيف «مهفلخ ريخلا لهأ ريسيو «مهلاوقأل

 الإ متي ال امب ءاعد «ءيش غولبب ءاعدلا نأ «مولعملا نمو

 الإ متت ال - نيدلا يف ةمامإلا ةجرد - ةجردلا هذهو ءدهب

 تود هسا منم اَنَلَعَحَو# : ىلاعت لاق امك «نيقيلاو ربصلاب
 نم مزلتسي ءاعدلا اذهف نبقي اي اوُناَكو 0 نما
 هرادقأو «هتيصعم نعو «هللا ةعاط ىلع ربصلاو .لامعألا

 نيقيلا ةجرد ىلإ هبحاص لصوي يذلا ماتلا ملعلا نمو «ةملؤملا

 نكمي ام ىلعأ ىف اونوكي نأو ءاليزج ءاطعو ءاريثك اًريخ -

 ْ . لسرلا دعب قلخلا تاجرد نم

 ءازجلا ناك - ةيلاع مهبلاطمو مهممه تناك امل - اذهلو

 :لاقف تايلاعلا لزانملاب مهازاجف ءلمعلا سنج نم

 ٥- :تايآلا .ناقرفلا ةروس ريسفت ٠۳-۷۷ 5184

 لزانملا :يأ أبص امي َهَفَرْقْلا توري يكول

 هذلتو «ىهتشي ام لكل ةعماجلا ةقينألا نكاسملاو «ةعيفرلا

 0 امك ءاولان ام اولان «مهربص ببسب كلذو «نيعألا

e i :1  
 08 اسو هب اهيف ترول : انه لاق اذهلو € رال یم مَعَ
 « ضعب ا ضعب نمو «ماركلا هتكئالم نمو 0 نم
 .تاردكملاو تاصغنملا عيمج نم نوملسيو

 هل عضاوتلاو «ةنيكسلاو راقولاب مهفصو هللا نأ : لصاحلاو

 نع وفعلاو «قلخلا ةعسو ءملحلاو «بدألا نسحو «هدابعلو
 «ناسحالاب مهتءاسإ ةلباقمو ءمهنع ضارعإلاو نيلهاجلا

 عرضتلاو ءرانلا نم فوخلاو ءهيف صالخالاو ءليللا مايقو

 يف بحتسملاو بجاولا جارخإو ءاهنم مهيجني نأ .مهبرل
 يف نيدصتقم اوناك اذإو - كلذ يف داصتقالاو .تاقفنلا

 ءطارفاإلا وأ هيف طيرفتلاب ةداعلا ترج يذلا قافنإلا

 . -ىلوأ باب نم هريغ يف مهطسوتو مهداصتقاف
 يف هلل صالخإلاب فاصتالاو بونذلا رئابك نم ةمالسلاو

 رودص دنع ةبوتلاو ءضارعألاو ءامدلا نع ةفعلاو ءهتدابع

 قوسفلاو ءركنملا سلاجم نورضحي ال مهنأو كلذ نم ءيش

 نم نوهزنتي مهنأو «مهسفنأب اهنولعفي الو «ةيلعفلاو ةيلوقلا
 مزلتسي كلذو ءاهيف ريخ ال يتلا ةيدرلا لاعفألاو وغللا

 لك نع مهسفنأ ةعفرو «مهلامكو مهتيناسنإو مهتءورم
 ءاهل لوبقلاب هللا تايآ نولباقي مهنأو «يلعفو يلوق ءسيسخ

 ءاهماكحأ ذيفنت يف داهتجالاو ءاهب لمعلاو ءاهيناعمل مهفتلاو

 نوعفتني يذلا ءاعدلا يف ءاعدلا لمكأب ىلاعت هللا نوعدي مهنأو

 حالص نم نوملسملا هب عفتنيو ءمهب قلعتي نم هب عفتنيو هب

 «مهميلعت يف مهيعس كلذ مزاول نمو «مهتيرذو مهجاوزأ

 «هيف هللا اعدو ءيش ىلع صرح نم نأل «مهحصنو ءمهظعوو

 ىلعأ غولبب هللا اوعد مهنأو ءهيف اًببستم نوكي نأ دب ال

 . ةيقيدصلاو ةمامالا ةجرد يهو «مهل ةنكمملا تاجردلا

 لجأو «ممهلا هذه عفرأو «تافصلا هذه ىلعأ ام ءهللف

 «بولقلا كيت رهطأو «سوفنلا كلت ىكزأو «بلاطملا هذه
 !!ةداسلا ءالؤه ىقتأو ءةوفصلا ءالؤه ىفصأو

 «مهتللج يتلا هتمحرو «هتمعنو مهيلع هللا لضف ءهللو

 . لزانملا هذه ىلإ مهلصوأ يذلا هفطلو

 مهل تعنو .مهفاصوأ مهل نيب نأ «هدابع ىلع هللا ةّنم هلو

 اوقاتشيل ,مهروجأ مهل حضوأو «مهممه مهل نيبو ؛مهتائيه
 اولأسيو «كلذ يف مهدهج اولذبيو «مهفاصوأب فاصتالا ىلإ

 «ناكمو نامز لك يف هلضف يذلا مهمركأو مهيلع َّنَم يذلا



 رشع عساتلا ءزجلا

 مهالوتيو «مهاده امك مهيدهي نأ .«ناوأو تقو لك يفو

 .مهالوت امك

 «ناعتسملا تنأو «ىكتشملا كيلإو ء«دمحلا كل «مهللاف

 اتسفنأل كلمن ال كب الإ ةوق الو لوح الو «ثاغتسملا كبو

 رسيت مل نإ «ريخلا نم ةرذ لاقثم ىلع ردقن الو ءاَّرض الو اًعفن

 .هجو لك نم نوزجاع ءافعض انإف ءانل كلذ

 ىلإ انتلكو «نيع ةفرط انسفنأ ىلإ انتلكو نإ كنأ دهشن
 اهب يتلا كتمحرب الإ انبر اي قثن الف «ةئيطخو زجعو فعض

 ةرهاظلا معنلا نم تمعنأ امب انيلع تمعنأو ءانتقزرو انتقلخ

 نع اهب انينغت ةمحر انمحراف «مقنلا نم انع تفرصو ءةنطابلاو
 هللا ناك املو «كاجرو كلأس نم باخ الف «كاوس نم ةمحر

 مهصتخاو «هتمحر ىلإ دابعلا ءالؤه فاضأ دق «ىلاعت

 اًضيأو هنأ مهوتم مهوت امبر .مهلضفو مهفرشل هتيدوبعب
 . ؟ةيدوبعلا يف لخدي ال ملف «مهريغ

 الول هنأو «ءالؤه ريغب أبعي الو يلابي ال هنأ ىلاعت ربخأف

 الو مكب أبع ام ءةلأسملا ءاعدو ةدابعلا ءاعد هايإ مكؤاعد

 رشد ا کوک نر کپ اۇبعی د ام ٌلق## :لاقف مكبحأ

 ميرغلا موزل «مكمزلي اًباذع :يأ «اماَرِي نوي بوَ

 .نينمؤملا هدابع نيبو مكنيب هللا مكحي فوسو «هميرغل
 . اًدبأ ركشلاو ءانثلاو دمحلا هللف «ناقرفلا ةروس ريسفت مت

 «ةصاخلا هتيبرتب

 ءارعشلا ةروس ريسفت

 روهمجلا دنع ةيكم يهو

3 
 ریا 3 1 يسن

 كس محب كمل © نيل بتكلا تكي كب ه دتط# (۹-۱)
 ا

 اه ْمُهَفَنعَ أ تلق هَ أ ني مهل ل أنَ نإ 60 نيمو 2 اونو لآ

e Fe 0 َنيِضرْعُم هع واك لإ دع لا نم رک ني نم مهاب اَمَو ه ًنيعضلخ 

 ضال ىلإ اور وأ © وره دپ اونا اَم أوكي أَي اد دقق دق

 کا 36 ابو یک قلك ىو 0 مک جن یک نم اهي اتیا رک

 ةراشإ ىلاعت يرابلا ريشي 4 محي أ ُريِزعْل وهل كير ى لَو o نيم

 لادلا «حضاولا نيبلا ل باتكلا تايآل ميظعتلا ىلع لدت

 ال ثيحب «ةيعرشلا دصاقملاو «ةيهلالا بلاطملا عيمج ىلع

 هب مكح وأ هب ربخأ اميف ةهبش الو كش هيف رظانلا دنع ىقبي

 ماكحألا طابتراو «يناعملا فرشأ ىلع هتلالدو هحوضول

 هب رذني وي هللا لوسر ناكف ءاهبسانمب اهقيلعتو ءاهمكحب

 هللا دابع كلذب يدتهيف «ميقتسملا طارصلا هب يدهيو «سانلا

 :تايآلا ءءارعشلا ةروس ريسفت -5 1۸۹

 مح تارا ها نت
eكىا اا 0  

aت 2 ے2 کر ر مصور صم  OAR 5 
 تأظف ياء اسلام ممتع لر ةناشد نإ 2)

 رحمن نت مینا یامو ا

 اونا اما ؤا مم تايسفاوبدک دقق کک

 عي اف انار ضر الا اور کوا © نت نوءزهنسل

 اک ااو يل كلفن 9 رگ
 رک

 كلَ HOF نینمۇم مهر

 مولاتنا سوم كىر دات و 9 مي عاهل كر
 (AOS َنيِمِلنَطل

 َلِسرافاَمدبِاوِردَصوِبسَم 99 نودي ن 5

 د دواشقينأ فاح ا بند لع کو € تورته ل
 و 0 َممَسم 0-0

SETAEَليِةرَسإَقباَعمْلَسَ  
 رر الاف €
 69 تیرفگلا ی بَتأَر تلكم قَلاَك للعم َتْنَعَقَو تو ےک کر واع ےس 2 کر ر

 اًنزح نزحي ناكف «ءاقشلا هيلع بتك نم هنع ضرعيو «نوقتملا

 اًحصنو «ريخلا ىلع هنم اًصرح «مهناميإ مدع ىلع اًديدش

 . مهل
 اهكلهم :يأ كس خب كمل :هنع ىلاعت لاق اذهلف

 بهذت الو «لعفت الف :يأ نوم اركي ل اهيلع ٌقاشو
 ام تيدأ دقو .هللا ديب ةيادهلا نإف «تارسح مهيلع كسفن

 اهلزنن ىتح ةيآ نيبملا نآرقلا اذه قوف سيلو « غيلبتلا نم كيلع

 : لاق اذهلو «ةيادهلا ديري نمل فاش فاك هنإف [اهب] اونمؤيل

 حارتقالا تايآ نم : يأ هيأ امسا أ نم مهل لز اس نإ

 ال نكلو #َنيِعْضَح اه نيبذكملا قانعأ : يأ «مُهْقَسَعأ لطم

 نوكي تقولا كاذ ذإ هنإف ءهيف ةحلصم الو «كلذ ىلإ ةجاح

 امك «بيغلاب ناميالا ءعفانلا ناميالا امنإو عفان ريغ ناميإلا

 وأ كير قا وأ ةكيفتلا مهیا نأ لإ نوري لَه :ىلاعت لاق

 اسيا اسف عقب ال كير تلي شعب ای مو 35 تيا شنب قاي

 .ةيآلا

 «مهاهنيو مهرمأي ثّ نمت َّنَي رك نم مناي او

 مهبولقب يضرم ُهْنَع وَ الإ مهرضيو مهعفني ام مهركذيو



 ترج يذلا ثدحملا ركذلا نع مهضارعإ اذه «مهنادبأو

 نع مهضارعإب فيكف «هريغ نم غلبأ هعقوم نوكي هنأ ةداعلا

 ءظعاوملا مهيف عجنت الو «مهيف ريخ ال مهنأل اذهو «هريغ

 :لاق اذهلو

 ال ءةيجس مهل بيذكتلا راصو ءقحلاب : يأ امك دق
 عقيس : يأ كرس وب اونا اَم أَ مہ ماي لدبتت الو ريغتت

 مهيلع تقح دق مهنإف هب اوبذك ام مهب لحيو «باذعلا مهب

 .باذعلا ةملك

 لإ اور ملأ :هبحاص عفني يذلا ركفتلا ىلع اًهبنم هللا لاق

 ا ل

 ءا ع َكِلَد يف َّنإ# اهعفن يف ةميرك ءرظنملا ةنسح

 نك امو د وا ريشا لا

 لَو سالا مك مَع أ اتو :ىلاعت لاق امك يوم يك

 . 4َنيِِمْؤْمِب تصرح
 هل نادو «قولخم لك رهق دق يذلا 4 ُريرَعْلا ٌرْهل كير كلو

 لك هتمحر تعسو يذلا 4ُميِحَرلأ# يلفسلاو يولعلا ملاعلا

 ءايقشألا كلهأ يذلا زيزعلا ٠ يح لك ىلإ هدوج لصوو «ءيش

 رش لك نم مهاجنأ ثيح «ءادعسلاب ميحرلا «تابوقعلا عاونأب
 .ءالبو

 ىلإ 4َنيِيِليَطلا َمَرَْلا ٍتنأ نأ نوم كبَر ىدا لو )٠-18(

 0 نيمو مشرك ناك او هيل ك لم يف نل ا

 ىسوم ةصق ىلاعت يرابلا داعأ محي ُريِرَمْلا وه كير َّنِإَ
 مكح ىلع ةلمتشم اهنوكل ءاهريغ نثي مل ام نآرقلا يف اهانثو

 بحاص وهو «نينمؤملاو نيملاظلا عم هأبن اهيفو ءربعو ةميظع
 نآرقلا دعب بتكلا لضفأ ةاروتلا بحاصو «ىربكلا ةعيرشلا

 نيح «هايإ هللا ءادن تقو ةلضافلا ىسوم ةلاح ركذاو :لاقف

 اوربكت نيذلا نييللظلا َموَمْلأ نأ نأ :لاقف هلسرأو هأبنو هملك

 . ةيبوبرلا مهريبك ىعداو ءاهلهأ ىلع اولعو «ضرألا يف
 ةرابع فطلو لوق نيلب مهل لق : يأ كوني لآ نوع مو

 نم هيلع متنأ ام نوكرتتف «مكقزرو مكقلخ يذلا هللا نوقتت الأ

 .رفكلا

 ؛هرذدعل اًئيبمو «هبر نم اًرذتعم مالسلا هيلع ىسوم لاقف

sSُكاَمَأ نِ ب لاقل :  

 شا ّبَرإ» : لاقف ناس قطني الو یرذَص ُقيِضَو © ِدْوْدَكُي نأ

 ه يلوم اوهم © ِنِاَسْل نم ٌةَدَقُع لاو یر يل رو © یرذَص یل
 . 4 ىنأ نوره © يلهأ ن ايزو ی لجو

 «نوراه هاخأ ًابنو ءهتبلط هللا باجأف نوره لإ لمزا
 نأ يرمأ ىلع يل اًنواعم :يأ «اءْدِر َيَم ُهْلِسَرََم هأبن امك

 ع

14۰ 5 

 1١١-58 :تايآلا ءءارعشلا ةروس ريسفت 75 دس

 06 . ينوقدصي

 . وشفي نأ فا يطبقلا لتق يف : يأ 4د لع مَ 9

 0 ل : يأ « الك ل
 رور تندر را

 نو ا اتا اک َنوْلِصَي الق# ءاناطلس

 Ee نوف نق ني وعر بج كامل
 .هموقو هليلضتو «هيأر هيفستو «ةذبانملا

 ا اماما انك ديم لع ةلاذلا < يلح ذا

RO e 

 كيلإ انلسرأ : يأ *َنيِمِلَعْلا تر د لوس الإ الوقف توجو ايد

 .هديحوتل نعذتو «هتدابعل داقنتو ءانبو هب نمؤتل

 مهنع عفراو «كباذع مهنع فكف 4 لإ ب انعم لسرأ نأ
 . مهنيد رمأ اوميقيو ءمهبر اودبعيل كدي

 نمؤي مل ءامهل هللا لاق ام هل الاقو «نوعرف !ءاج املف

 انف کر لأ لاَ :ف ىسوم ضراعي لعجو «نلي ملو نوعرف

 يف اًديلو تنك ذنم «كتيبرتب مّقنو «كيلع معنن ملأ : يأ اً

 .كلذك لزت ملو «كدهم
 « َتنَمَم ل ( كلتلعَف َتْلَعَفَو ه نس مع نم اتي َتْعِلَو

 ىلع هتعيش نم يذلا هئاغتسا نيح «يطبقلل ىسوم لتق يهو
 . ةيآلا يلع يقف يوم ُمركَرْف# هودع نم يذلا

 ءانقيرط كقيرط كاذ ذإ تنأو :يأ «تيفيكلا تي تر
 ال ثيح نم رفكلاب هسفن ىلع رقأف «رفكلا يف انليبس كليبسو

 . يل رفغف يبر ترفغتساف «هفسو لالض نع ناك امنإو ءرفك

 ىلإ تبرهف «يلتقب متعجارت نيح 4 مُكَشْفِح انآ کنم تَرَ

 نب قلع اح نر ل بهو مکتئج مث «نينس تثكمو «نیدم

 . 4 َنَِسْرمْل

 ضارتعا «ىسوم ىلع نوعرف ضارتعا نأ لصاحلاف
 نأ ءالوسر هنوك نم عناملا لعج هنإف «لهاجتم وأ لهاج

 لالضلا هجو ىلع هلتق نأ ىسوم هل نيبف «لتقلا هنم ىرج

 ريغ ىلاعت هللا لضف نأو «لتقلا سفن دصقي مل يذلا أطخلاو

 ل لا ل ا ا

 «اًديلَو انف كبر أ :كلوقب كؤالدإ نوعرف اي كيلع يقب

 : ىسوم لاق اذهلو ءاهيف كل ةنم ال نأ نيبتي قيقحتلا دنعو

 يلع يلدت : يأ *«ليرسإ هب تدب نأ ل ابنت دمي فول
 ةلزنمب كل مهتلعجو «ليئارسإ ينب ترخس كنأل ةنملا هذهب
 ىلع اهتلعجو «كريخستو كديبعت نم ىنتملسأ دق انأو «ديبعلا

 ناه كين كن و نأ نيش را دنس نش



 رشع عساتلا ءزحلا

 هللا ينملس دق انأو «كلامعأب مهترخسو «مهتبذعو «لضافلا

 اهب تبت يتلا ةّنملا هذه امف «يموقل كاذأ لوصو عم «كاذأ نم

 . ؟اهب يلدتو
 اًملظ د املظ «هبرل هنم راكنإ اذهو € تيملعلا بر امو نوع لاق

 : لاق یو ب اعد اک ف «اًولعو

 ملاعلا قلخ يذلا : يأ 4 امو ٍضْناْلاَو ِتاومَّسلَأ بر

 «ةيبرتلا عاونأب هابرو «ريبدتلا عاونأب هربدو ءيلفسلاو يولعلا

 نقوم مک نإ تاوامسلاو ضرألا رطافو «تاقولخملا

 لوقي ام 4ع Yi : هموقل اًبجعمو ءاّمهرجتم نوعرف لاقف

 متبجعت نرالا کاب برو رک ير #9 : ىسوم لاقف «لجرلا اذه

 . ؟متنعذأ مأ متربكتسا ءال مأ

 َّنإ# :هب ءاج نمب اًحداق «قحلل اًدناعم نوعرف لاقف

 نحن ام فالخ لاق ثيح 4 نونجمل کک سرا لآ و

 «لقعلا لهأو هدنع لقعلاف «هيلإ انبهذ اميف انفلاخو «هيلع

 اتلاز ام ضرألاو تاوامسلا نأ وأ ءاوقلخي مل مهنأ اومعز

 ريغ نم اوقلخ مهسفنأب مهنأو ءدجوم ريغ نم نيتدوجوم
 عيمج نم صقانلا قولخملا دبعي نأ هدنع لقعلاو «قلاخ

 يولعلا ملاعلل قلاخلا برلا تبثي نأ هدنع نونجلاو .هوجولا

 ىلإ وعديو «ةنطابلاو ةرهاظلا معنلاب معنملاو «ىلفسلاو

 «مالحألا ءاهفس اوناكو ا اذه هموقل نيزو «هتدابع

 ارم انك قت غطت نرم ٌقَكَتَتاتط لوقعلا يفيفخ
 هنو نرم اکا یب الا لع یر لا رک

0 92-020 0 

 نايبلا نم 9 ا دقف 4ا ۴ ديت 2ك نإ# تاقولخملا

 مكلاب امف «لقع نم ةكسم ىندأ هل نم لك همهفي ام «نييبتلاو

 يذلا نأ ىلإ هيبنتو ءاميإ هيفو ؟هب مكبطاخأ اميف نولهاجتت
 قلخلا ىكزأ متيمرف مكؤاد هنأ «نونجلا نم ىسوم هب متيمر
 «نيناجملا متنأ مكنأ لاحلاو «نونجلاب اًملع مهلمكأو ءالقع

 ضرألا قلاخ «تادوجوملا رهظأ راكنإل مكلوقع تبهذ ثيح

 ؟نوتبثت ءيش ّيأف «هومتدحج اذإف ءامهنيب امو تاوامسلاو

 «هتايآبو هب اونمؤت مل اذإو ؟نوملعت ءىش يأف «هومتلهج اذإو

 نيذلا نيناجملا نإ !هللات ؟نونمؤت - هتايآو هللا دعب - ءيش ّيأبف

 . مكنم ىدهأ ةحراسلا ماعنألا نإو «مكنم لقعأ مئاهبلا ةلزنمب

 نع هنايبو هتردق ترجعو قجحلا نوعرف تقنخ املف

 اَهَلِإ تدا نيل : هناطلسب ىسومل اًدعوتم 4َلاَث# ةضراعملا

 يف عمط : معز نرجس ب و دق هنأ - هللاهحبق - معز نر ملا نف ككا رد

 وه هنأ ررقت دقف الإو «هريغ اّهلإ ذختي ال نأو «ىسوم لالضإ

 :A-1 تايآلا «ءارعشلا ةروس ريسفت ١ یی ۹1

۳A۸ 

 دو < ر ر ےک مے ص ہر ص ریا کک ہود ےس

 منج تل رز @ سانا

 اهو( نعلن سواك تَرَ
 هيا 0 لبست دبن

 0 ت م حصر

 کن اا ھتنیامو ضر ذلو تولا ٹر لا ©
 9 بروك لاَ 9€ ومالا رسل 9

  MISEکرارا کوم @
  0اي كن امنيا مو یرغمل رقما 160

 ر
 د 01000110 ا

 O ل بوج سلا نم كنعد یر عاهل ت دخ

OS 2 
 دیو ا نيت نابع یھا د ءاَصع یل ا € َنِوِددَصلأ

lTرس اهن  
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EO eيرشح ندا فت  
 E 2 © ٍريعِراَكَسَلُكب كْوأَي©

 روم 2

 ©9 نوعي مالها لن9 ماعمري .

 . مهرمأ نم ةريصب ىلع هعم نمو

 يأ نيس ءىس 2 : یسوم هل لاقف

 دک ن لع لج
 ىه ا اَ ينك 0 َنيِِددَّصلأ تي تنك نإ ےب تاق لاق

 «لايخ ال ءدحأ لكل رهاظ نين تايحلا ركذ : يأ ا

 . هيبشت الو

 رون اهل :يأ رطل ُءَضِيَب ىه اد هبيج نم هدب نول

 . اهيلإ رظن نمل هيف صقن ال « ميظع
 هب ءاج نمو قحلل اًضراعم لوح الملل # نوعرف لا6

 مهيلع هوم مڪر ن د مکر نأ درب © لح رسل اذه نل

 «ةرحسلا هب يتأي ام سنج نم اذه نأ «مهلوقع فعضب هملعل

 ال امب بئاجعلا نم نوتأي ةرحسلا نأ «مهدنع ررقتملا نم هنأل
 ىلإ لصوتلا رحسلا اذهب هدصق نأ مّهَفوخو «سانلا هيلع ردقي

 ديري نم ةاداعم يف اودهتجيو اودجيل .مهنطو نم مهجارخإ

 لعفن نأ «*تورمأَت ادال مهرايدو مهدالوأ نع مهءالجإ

 ةرهاظ ةيآ :

 . ؟هب
 ٤ هلل ل

 يرشح نالا يف ْتَعبَوأ# امهرخأ : يأ 4ْهاَمأَو هيأ ولاَ



 رشع عساتلا ءزحلا

 لب # نورشاحلا كئلوأ 4 كونا «سانلل نيعماج

 ملعلا رقم يه يتلا كندم عيمج يف ثعبا : يأ ميل ٍراَّحَس

 يف ميلع ءرهام رحاس لك كل عمجي نم ءرحسلا ندعمو

 .هرحس سنج نم رحسب لباقي رحاسلا نإف «هرحس
 نوعرف هب هوم ام نالطب دابعلا يري نأ هللا فطل نم اذهو

 مهضيق ءرحس ىسوم هب ءاج ام نأ «لضملا لاضلا لهاجلا

 ةرضح نع سلجملا دقعنيل ءرحسلاب ةراهملا لهأ اوعمج نأ

 ملعلا لهأ رقيو «لطابلا ىلع قحلا رهظيف ءميظعلا قلخلا
 ءرحسب سيل هنأو «ىسوم هب ءاج ام ةحصب ةعانصلا لهأو

 ءةرحسلا عمجي نم نئادملا يف لسرأف «مهيأرب نوعرف لمعف

 .دجو كلذ يف دهتجاو

 «ىسوم هايإ مهدعاو دق (ٍموْلَعَم روب ٍتقِييِل ُدَركَسلأ ميج
 . مهلاغشأ نم هيف نوغرفتي يذلا ةنيزلا موي وهو

 سانلا مومعب يدون : يأ 4 وعي ما لَه ساتل ليقول
 مه اك نإ َةَرحَسلُأ عت العل دوعوملا مويلا كلذ يف عامتجالاب
 ةرحسلا ةبلغ اورظنتل اوعمتجا :سانلل اولاق : يأ #كييللقلا

 «مهمظعنو مهعبتتف ءمهتعانص يف نورهام مهنأو «ىسومل

 عبتن انلعل :اولاقل قحلل اوقفو ولف ءرحسلا ملع ةليضف فرعنو
 الإ كلذ مهيف دافأ ام كلذلف «باوصلا فرعنلو «مهنم قحملا

 . مهيلع ةجحلا مايق

 اكل ال ییا : هل اولاق نوعرفل اولصوو سا اج امم

 باوثو رجأ مكل 4ْمَمَن لاَ ؟ىسومل يللا نص اك نإ
 ءهنم ةبرقلاو رجألا مهدعو «يدنع 4َنيرعمْل نعل اد موو

 هب ءاج ام ةضراعم يف مهرودقم لكب اوتأيو ءمهطاشن دادزيل
 ىو

 مهظعو ءرصم لهأو «ىسومو مه «دعوملل اوعمتجا املف

 بزڪ هلا لع أور ل مكلْيَو# :لاقو مهركذو ىسوم

 مث ءاومصاختو اوعزانتف « ئرتفأ نم باح دقو باع سف

 ا ا ا
 ام لك اوقلأ : يأ *تروُقَلُم رسنا آم اوقلأ موت رهل لاق ف

 همزجل «ءيش نود ءيشب هديقي ملو «هؤاقلإ مكرطاوخ يف
 . قحلا ةضراعم نم هب اوءاج ام نالطبب

 اورحسو « یعست ا ا # ُْهَبصعَو ہا اوقاف

 «نوبلَمْلا نحل اَنِإ َنْوَعَِف ورعب اولاقو# .سانلا نيعأ كلذب

 دق هنأ الإ ءدجو لك نم زجاع فيعض دبع ةزعب اوناعتساف

 ءةهبألا كلت مهترغف ءدونجو كلم ةروص هل لصحو «ربجت
 ةزعب مهنم ٌمَسُق اذه نأ وأ ءرمألا ةقيقح ىلإ مهرئاصب ذفنت ملو
 .نويلاغ مهنأ هيلع مسقملاو نوعرف
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 ل يلام ۳۹4 ل

 ةر سلا اجامل ل نييللغلا مشوا نإ عشا

 مم6 نيل اگلا | ارد انك دورا 0
l3 رم مهلا ل رقما نیل اد کلو AEN00  

 نوقلم متن نام اوف أحس

 | ساقي غ 1
 | نىك فايام فقلت ىھادإ ءاَصَع سوم ىلا نل نوبل

ea١ © دعب ساونا  
 | ا کک ا کک

 o E 1 م
 ٍ ارانب دوماقتم اير لإ

 | كئلتعيابيِر لحسم اار # (©) نیز وأ
 . لد > مص س سس

 So © رشح نياكملا يف وَر سرا ار د وعم نوع

 EEN ر شيال چر ایاز

 ق ري تد ا ©
 ْ © زر تم شوا )ل لی ےس یہا ھشروآو كلدک

 نواب ام ذخأتو علتبت قلب ىه اد ُهاَصَع یوم أَم
 بذكو كفإ اهنأل «يصعحلاو لابحلا نم اوقلأ ام عيمج تفتلاف

 . همواقي الو قحلل موقي ال «لطاب هلك كلذو ءروزو

 نأ - مهملعل - اونقيت ةميظعلا ةيآلا هذه ةرحسلا ىأر املف

 ءىبنت ةزجعمو «هللا تايآ نم ةبآ وه امنإو «رحسب سيل اذه

 درم لا لاقل + هي ءاج ام ةحضو يسوم قدي

 ع سوم بر نيل ر ا لاق  مهبرل

 قحلا حضوو «هنالطبب هؤاسؤر رقأو «عمجملا كلذ يف لطابلا

 نوعرف ىبأ نكلو «مهراصبأب نورظانلا كلذ ىأر ىتح «رهظو

 :ةرحسلل لاقف ءاّدانعو هيغ يف اًيدامتو ءالالضو اًدتع الإ

 نم هموق بجعيو «بجعتي کک ندا ْنَأ لف مل رنا

 هتارماؤمو هنذإ ريغ نم ناميالا ىلع مهمادقإو «هيلع مهتءارج

 عمج يذلا وهو ءاذه 4 رحيل مکن ی یر يک مل
 دقو «مهنئادم نم مهعمجب هيلع اوراشأ نيذلا «هألمو ةرحسلا

 مهنأو كلذ لبق هوأر الو ىسومب اوعمتجا ام مهنأ اوملع

 «كلذ عمو «مهليهيو نيرظانلا ريحي امب رحسلا نم اوءاج
 هنالطب ىلع اوفقو مهسفنأب مه يذلا لوقلا اذه مهيلع جارف



 رشع عساتلا ءزحلا

 قحلاب اونمؤي ال نأ ءلوقعلا هذه لهأ ىلع ركنتسي الف

 يأ نع نوعرف مهل لاق ول مهنأل «ةرهابلا تايآلاو حضاولا

 .هوقدص «هتقيقح فالخ ىلع هنإ «ناک ءيش

 «ٍقلِح ني ْمكْمْأو يدل ملا : لاقف ةرحسلا دعوت مث
 يف دسفملاب لعفي امك ءىرسيلا لجرلاو ىنميلا ديلا :يأ

 .اولذتو اوزتختل بريل لص ضرألا
 اوقاذو ناميالا ةوالح اودجو نيح - ةرحسلا لاقف

 م لل ايلا هب انتدعوت امب يلابن ال : يأ بص الل :- هتذل

 رحسلاو رفكلا نم 4اَنبَطَح اير ال رفع أ ممل انِإ © توبي
 دونجا ءالؤه نم ءىسومب «ةييزتلا أ اک اک اتهريغو
 . مهرّبصو هللا مهتبثف

 هناطلسل ءهب مهدعوت ام مهب لعف نوعرف نأ لمتحيف

 نوعرف لزي مل مث «مهنم هعنم هللا نأ لمتحيو «كاذ ذإ هرادتقاو

 ؛تانيبلا تايالاب ىسوم مهيتأي «مهرفک ىلع نيرمتسم هموقو
 ىسوم اودعو «غلبم لك مهنم تغلبو «ةيآ مهتءاج املكو

 ينب هعم نلسريلو هب ننمؤيل «مهنع هللا فشك نئل هودهاعو

 نم ىسوم سئي املف «نوثكني مث ءهللا هفشكيف «ليئارسإ
 نأ ليئارسإ ينبل نآو «باذعلا ةملك مهيلع تقحو «مهناميإ

 هللا ىحوأ «ضرألا يف مهل نكميو «مهرسأ نم هللا مهيجني
 لوأ ليئارسإ ينبب جرخا :يأ «كِداَبيِب رسا نأ :ىسوم ىلإ

 : يأ بَ إل مهباهذ يف اولهمتيو اودامتيل ءليللا

 . هدونجو نوعرف مكعبتيس

 دق ليئارسإ ونب اذإو ءاوحبصأ امل مهنإف ءربخأ امك عقوو

 ينبب عقويل «سانلا نوعمجي #َنرِشَح نأمل يف نورو لمر
 ينب :يأ لوه إل :هموقل اًحجشم لوقيو «ليئارسإ
 انظيغ ذفنن نأ ديرنو نول ال مهو © وليف هذيل ليئارسإ

 . انم اوُقَبَأ نيذلا ديبعلا ءالؤه يف

 مهو «مهنم عيمجلا ىلع رذحلا : يأ دذ يب ر
 يف هدونجو نوعرف جرخف «ةكرتشم ةحلصملاو « عيمجلل ءادعأ

 راذعألا لهأ ىوس مهنم فلختي مل «ماع ریفنو «ميظع شيج

 .زجعلا مهعنم نيذلا

 تألم دق عورزو «ةقفدتملا اهنويعو «ةقئافلا اهنانجو رصم

 . مهيداوبو مهترضاح اهب ترمعو «مهيضارأ

 اوعتمت «نيلمأتملا يهليو «نيرظانلا بجعي # ٍويِرَك اقول

 ىلع ءاّديدم اًرمع هتاوهشو هتاذلب اوضقو ءاليوط اًرهد هب
 . ميظعلا هيتلاو دابعلا ىلع ربكتلاو ءدانعلاو رفكلا
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 يتؤي نم ناحبسف ءةقاشلا مهلامعأ يف اورخسو «مهديبع لبق نم مهولعج نيذلا ا 45 ميركلا ماقملاو «عودزلاو «نويعلاو نيتاسبلا هذه : يأ 4و كيك ل
 «هتعاطب ءاشي نم زعيو ءءاشي نمم هعزنيو «ءاشي نم كلملا

 . هتيصعمب ءاشي نم لذيو
 ظيغ ىلع «نيثحم مهفلخ اوقاسو «سمشلا قورش تقو ؛یسوم موق نوعرف موق عبتا :يأ 6ور مشت

 .نيرداق قنحو
 لاقل هبحاص امهنم لك ىأر :يأ *ِنمنَجْلا اَت ال

 ف فيدل ان نينزحو ىسومل نيكاش 4و بحس
 : قداصلا هبر دعوب مهل اًريخمو ‹مهل اًمبثم ىسوم *« لاق 1

 م نإ نوكردم مكنأ «متركذ امك رمألا سيل :يأ 4
 نأ تيرم لإ ايوا مكتاجنو يتاجن هيف امل 4ِندْببَس قر
 َناَكف اًفيرط رشع ينثا انا هبرضف 4 رحل َكاَصَمَي برضأ
 ىسوم هلخدف 4ِويِظَمْلاط لبجلا :يأ هول قرف ل

 . هموقو

 نوعرف :يأ «نيرخألا# ناكملا كلذ يف هت لَو

 هنم كلس يذلا قيرطلا كلذ يف مهانلخدأو «مهانبرق «هموقو

 . هموقو ىسوم

 مل «نيجراخ اولمكتسا 4َنعَمَل دعت نسو نوم ايفو

 .دحأ قرغلا نع مهنم فلختي مل نا اَنَقَرْغَأ َّرُم#

 هيلع ىسوم هب ءاج ام قدص ىلع ةميظع هيل كلذ ىف نإ .
 مرم مشرک آ ن6 امو هموقو نوعرف هيلع ام نالطبو «مالسلا

 . مكبولق داسفل «ناميالل ةيضتقملا تايآلا هذه عم

 نيرفاكلا كلهأ هتزعب 4يا رع وهل كير نول

 . نيعمجأ هعم نمو ىسوم ىجن هتمحربو «نيبذكملا

 يوو ديال لق ذإ © يهو أَي مهي لتر )9>-:٠١(
 4 دِل ُديَعْلا وه كير لول ةصقلا هذه رخآ ىلإ بوديم ام
 هربخو «ليلخلا ميهاربإ أبن سالا ىلع دمحم اي لتاو :يأ

 «ةريثك ءابنأ هلف الإو ءاهصوصخب ةلاحلا هذه ىف «ليلجلا

 هتلاسرل نمضتملا أبنلا اذه اهلضفأو هئابنأ تکا نم نكلو

 كلذلو ءهيلع مه ام هلاطبإو «مهايإ هتجاحمو «هموق هتوعدو

 :لاقف فرظلاب هديق

 نيحجبتم اولا ٠ وثبت ام ويو هيل لاق ذإ»
 اه لطفل انيديأب اهلمعنو اهتحنن اما ديتتإل : مهتدابعب

 لاقف ءانتاقوأ نم ريثك يف اهتدابع ىلع نيميقم : يأ نكح

 وإ زكي لَم :ةدابعلل اهقاقحتسا مدعل ايم «ميهاربإ مهل



 رشع عساتلا ءزجلا

 مكنع نوليزيو «مكبرك نوجرفيو «مكءاعد نوبيجتسيف وعد
 . لک

 نوم أ

 دوجوم ريغ هلك كلذ نأ اورقأف نور ا

 رس مل ذهل «رضت الو مغ الو «داعد تالف 0
 4 وف واڪ نإ مهول ادله ميرڪ مکع لب :لاقو
 E اذه : e توفي لوه ام َتَمِلِع دقل# : هل اولاق
 مهئابآ ديلقت ىلإ اوأجلف «كشلاو لاكشالا لبقي ال ءاهلاح نم
 مهانعبتف مولي َكِلَدَك انها ادو لب :اولاقف «نيلاضلا

 . مهتاداع ىلع انظفاحو .مهليبس انكلسو «كلذ ىلع

 اذه يف موصخ مكلك ءمكؤابآو متنأ :ميهاربإ مهل لاقف
 .دحاو عيمجلا عم مالكلاو ءرمألا

 نيو ٠ وألا مڪؤاباو دش © ةودبعت 2 ام رشا
 الف ينوديكيلو ءررضلا نم ءيش ىندأب ينورضيلف 40 و

 .نوردقي

 ةمعنب درفنملا وه نيج هم نقل ىزا © بيلا تو الل
 صصخ مث :ةيويثدلاو ةينيدلا حلاصملل ةيادهلا ةمعنو قلخلا

 اذإو © نيسو معطي وه م ىو :لاقف تايرورضلا ضعب اهنم

 عل هلا ٠ ني دث یني ىلا ه فش رهف ترم
 . 4 بلا موب تی يل رفعي نأ

 ةدابعلاب درفي نأ بجيف «كلذب درفنملا هدحو وه اذهف

 الو «يدهت الو ءقلخت ال يتلا مانصألا هذه كرتتو «ةعاطلاو

 الو «تيمت الو «يقست الو «معطت الو «يفشت الو «ضرمت

 ةرفغم الو «بوركلا فشكب ءاهيدباع عفنت الو «ييحت
 .:توتذلا

 مكؤابآو متنأ نوردقت ال «ةرهاب ةجحو «عطاق ليلد اذهف

 مككرتو «لالضلا يف مككارتشا ىلع لدف ءاهتضراعم ىلع
 لو و ةا : لام هللا لاق «دشرلاو ىدهلا قرط

 . تايآلا «َنْسَدَه ٌدَكَو ہما ىف نوجا

 : يأ كاًمكّحُح يل بم بر :لاقف هبر مالسلا هيلع اعد مث

 د «مارحلاو لالحلاو ماكحألا هب فرعأ ءاريثك اًملع

 ءايبنألا هناوخإ نم 4َنِحِلَّصأِب ىنَتِحَلآَوا» ءمانألا نيب

 مار خس

 .نيلسرملاو

 ءانث يل لعجا :يأ خلا ىف ٍقْذِص ناس يل لجو
 بهوف هءاعد هللا باجتس اف ءرهدلا رخآ ىلإ رمتسم «قدص

 هقحلأو «نيلسرملا لضفأ نم هب ناك ام «مكحلاو ملعلا نم هل

 هيلع نم اًمظعم ءالوبقم اًبوبحم هلعجو «نيلسرملا هناوخإب

 .تاقوألا لك يف «للملا عيمج يف

 ریه لع مس ه َترخآلا ىف هع اترو : یلاعت لاق
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EEA S&Sل لتون ۳۷۰  

 oS ر دلارو یو حسا وامل رت

 برضا 50 هوم لإ يح اجرت © نرس ریسک

 © رطل أو واک قارا اصمت
 ©9 نوَ عمن مو سوما 09 ميلكا

 کا 5 EES ©9 َنيرَحَكلأَنَرْعَأَمت

 هبطت © رائو د | َنيِِمْؤُم
 جر

 هوي

 ١ اولاقأ 60 نوُمعَتاَمهموقَو هال ] یھ اا

 | وممن منجل 69 عالامات ڈک
 ب دلال 9 هر وعو ال نوت
 ١ 21@ دىننار ا16 وعندك
 لارا ا 5 دوما م ڪڙا باو

EET 
 EI نیفش وهف ت ضرما لو 9

 ١ لاو لري ع ملأى داو نب
 © يحلل قِحْلآََمكَحُح یل ببر

 . © تبول اتوا © سلا یر كيك ٥

 يتلا ةنجلا لهأ نم :يأ ريل دج ةو نم ىلج
 تانج يف هتلزنم عفرف «هءاعد هللا باجأف اشا هللا مهڻروي

 لإ

 ر + عي
 ع نم نإ

 اس اسو لاق يذلا دعولا

 نعال | هيَ ! ميو الت يشأ تن ہو : ىلاعت لاق (اًبفَح
 "ب الف هايل آَهَدَعو ودوم

 . يلح هول يهز
 «بونذلا ضعب ىلع خيبوتلاب : يأ نوع موب فرخ الل

 يذلا مويلا كلذ يف يندعسأ لب .ةحيضفلاو اهيلع ةبوقعلاو

 اذهف 4َس يلقي هل نأ نم الإ © وب او لام هيف مَ ال8
 قحتسيو «باقعلا نم هب وجني يذلا اذهو «كدنع هعفني يذلا

 . باوثلا ليزج
 ةبحمو كشلاو كرشلا نم ملس يذلا هانعم «ميلسلا بلقلاو

 امم هتمالس نم مزليو «بونذلاو ةعدبلا ىلع رارصالاو ءرشلا
 ةبحمو نيقيلاو ملعلاو صالخالا نم اهدادضأب هفاصتا «ركذ



 رشع عساتلا ءزحلا

 ةبحمل ةعبات هتبحمو هتدارإ نوكت نأو «هبلق ىف هنييزتو ريخلا

 . هللا نع ءاج امل اًعبت «هاوهو « هللا

 باوثلا نم هيف امو «ميظعلا مويلا كلذ تافص نم ركذ مث

 4ش تبرق :يأ 4ا تلو :لاقف باقعلاو 5 ٤ ويرحم ا
 هطخس اوقتاو «هرجاوز اوبنتجاو «هرماوآ اولثتما نيذلا «مهبر

 .هباقعو

 نم اهيف ام عيمجب تدعتساو «تزرب : : يأ # محملا تر تربو

 اوأرجتو هللا يصاعم ىف اوعضوأ نيذلا # َنيِواَعْلل م «باذعلا

 قحلا نم هب مهوءاج ام اودرو «هلسر اويذكو «همراحم ىلع

 تورص وأ كروشي له ھا نود ني © ومت رشک ام یا م ليقول

 مهبذك رهظو ءءيش نم كلذ نم نكي ملف :يأ مهسفنأب
 لضو «مهمدن نابو «مهتحيضفو مهتراسخ تحالو «مهيزخو

 اوناك ام :يأ 4ه ر انلا يف اوقلأ : يأ ابف اويكْتْكَمل مهيعس

 نم نوعا سیل دونحو# اهل نودباعلا دوغلو # نودبعي

 مهيلع طلستو ءاّزأ يصاعملا ىلإ مهّزأ نيذلا نجلاو سنإلا

 يف نيعاسلاو «هتاعد نم اوراصف « مهناميإ مدعو مهكرشب

 مهل دلقمو «مهل بيجمو ءهتعاطل عاد نيب ب ام مهو .هتاضرم

 . مهكرش ىلع

 مهناثوأو مهمانصأل «نوواغلا سيلبإ دونج :يأ أرامل

 ترب مکیوس ذإ © نيم ٍلكَص یی اَنْ 00 00
 مكوعدنو «ءاجرلاو فوخلاو «ةبحملاو ةدابعلا يف نبيل

 يف هللا لدعب اورقأو «مهلالض ذئنيح مهل نيبتف «هوعدن امك

 نيملاعلا برب مهووسي مل مهو ءاهلحم يف اهنأو «مهتبوقع
 # نیما تري : مهلوق ليلدب .قلخلا يف ال ءةدابعلا يف الإ

 مهتلمج نم نيذلا .مهلك نيملاعلا بر هللا نأ نورقم مهنإ

 . مهناثوأو مهمانصأ

 قيرط ىلإ اناعدو «دشرلاو ىدهلا قيرط نع #اَّلَصَأ امو
 ىلإ نوعدي نيذلا ةمئألا مهو 4َيمرْجُمْل آآ لإ ‹قسفلاو يغلا

 .رانلا

 نم انوذقنیل ءانل نوعفشي *َنيِعْفلَس سل ذئنيح ا اً

 « عفن ىندأب انعفني «فاصم بيرق : يأ 4ے ٍقيرَص الَو# هباذع

 «ريخ لك نم اوسيأف .ايندلا يف كلذب ةداعلا ترج امك

 ااه لمت املا نإ ةر او اوك امن واز

 اهيلإ ةداعإو ءايندلا ىلإ ةعجر :يأ يك 6 2 رقد
 «باوثلا قحتسنو «باقعلا نم ملسنل 4َندِْوُمْلا نب كتل
 تقلغ دقو «نوهتشي ام نيبو مهنيب ليح دق «تاهيه تاهيه

 .نوهرلا مهنم

 مكل ¥4 انفصوو مكل انركذ يذلا #كلل5 ىف 0

 ٠٠١-٠١١ :تابآلا ءارعشلا ةروس ريسفت - 140

EN SS7 لیلا  

 ٍةَدِجةرو نم نل عجأو (©7) برخحألا ف قدصَناسل یل لعَجَأَو

 موب نرفع او 9 ناضل ننک یار فو ا میلا
 يلا قامال ©) املا کْ لود( نوت

 َنيواَْلل محترم )نقم نه سو( |
 كو سيل م له هان ود نم () 01 امنا مطلي 0

 سیلندر € دوغلو مها هيفا وبكم € توریت |
 | ناک ونا 49 ود یتش فول وم
 EOE 09 َنلْعْلا تر مْكيَوَش ذإ 9 ن نسل

۳۷1 

 | انَلِصأاَمَو
 ويساهم بانا دومرَجمْلا الإ

 اتناول ناو ةي كلد فى © نمل نک رکا رر چ

 اراک 02 0-0
 وقتال ون رهوخأ مط لاَقْدإ 3 ر نوت

 کک امو € 3 نوعیطأو هد اوت 02 9 9 نبك وسر

 0 6 09 ى ا

 © نولدرأل اكعَبَتاو كل نم هدأ أولاق # ©9 نوُعيطَو

 ايالا لوزت عم نمو مش شرک ا ناک ا و

 .ةصقلا رخآ ىلإ e چو موك تیک ل (۱۲۲-۱۰۵)

 مهيلع در امو «حون مهلوسرل حون موق بيذكت ىلاعت ركذي

 #َناَسْرَمْلا جون موق َتيَدَك # :لاقف عيمجلا ةبقاعو «هيلع اودرو

 «نيلسرملا عيمج بيذكتك حون بيذكت لعجو «مهعيمج

 «ةدحاو رابخأو ءةدحاو ةوعد ىلع اوقفتا مهلك مهنأل

 هوبذك «قحلا نم هب اوءاج ام عيمجب بيذكت مهدحأ بيذكتف

 لسرلا هللا ثعتبا امنإو خا بسنلا يف 4ٌرمَوْ ا جك لاق د

 هل دايقنالا نم .اوزئمشي الثل «مهيلإ لسرأ نم بسن نم

 لاقف ءهنع اوثحبي نأ نوجاتحي الف ءهتقيقح نوفرعي مهنألو

 تاولص ءلسرلا ةقيرط يه امك - باطخ فطلأب اًبطاخم مهل
 متنأ ام نوكرتتف «ىلاعت هللا من لا - مهيلع همالسو هللا

 .هدحو هلل ةدابعلا نوصلختو «ناثوألا ةدابع نم هيلع نوميقم

 لوسر ‹«صوصخلاب مهيلإ اًلوسر هنوكف ديا لس كك نإ

 اوركشي نأو «هب ناميالاو «مهيلإ هب لسرأ ام يقلت مهل بجوي

 )١( انذقنيل :نيتخسنلا يف .



 رشع عساتلا ءزحلا

 ءاّئيمأ هنوكو «ميركلا لوسرلا اذهب مهصخ نأ ىلع ىلاعت هللا

 ‹صقني الو هيحو يف ديزي الو «هللا ىلع لوقتي ال هنأ يضتقي

 .هرمأل ةعاطلاو هربخب قيدصتلا مهل بجوي اذهو

 اذه نإف ءهنع مكاهنأو «هب مكرمآ اميف « نوعيطاَو هلأ وقتا #

 هبتر كلذلف ءاتيمأ .مهيلإ اًلوسر هنوك ىلع بترتي يذلا وه
 ركذ مث ءبجوملا ببسلا ركذف .ببسلا ىلع ةلادلا ءافلاب

 نم نوفلكتتف «رأ نِ هم کسا و :لاقف عناملا ءافتنا

 كلذب وجرأ يي ير لع الإ جَ ْنِإ» ليقثلا مرغملا
 ىهتنمو «يتينمف متنأ امأو .ليزجلا باوثلاو «هنم برقلا

 .ميقتسملا طارصلا مككولسو «مكل حصنلا «مكنم يتدارإ

 0 هريركتل مالسلا هيلع كلذ ررك نوعي هلأ أَنَا

 لأ مهيف تي :ىلاعت لاق امك كلذ يف هثكم لوطو «هموق
 ملط © نانو الل ىو توعد نإ ټر : لاقو ام تيب الإ هَ

 هل ةضراعمو «هتوعدل اًّدر اولاقف . تايآلا ر الإ لعد ره

 . ةضراعملل حلصي سيل امب

 ال نحنو كعبتن فيك : يأ 4َنْلَدرَأْلا َكَعَبَتأَو كل نمل
 فرعي اذهب . مهطقسو مهلذارأو سانلا لفاسأ الإ كعابتأ ىرن

 مهدصق ناك ول مهنإف «قئاقحلاب مهلهجو «قحلا نع مهربكت
 ْنْيب - هتوعد يف كشو لاكشإ مهدنع ناك نإ - اولاقل .قحلا

 . كلذ ىلإ ةلصوملا قرطلاب هب تئج ام ةحص انل

 «نولعألا مه «هعابتأ نأ اوملعل «لمأتلا قح اولمأت ولو

 نأو «ةلضافلا قالخألاو «ةنيزرلا لوقعلا لهأ ءقلخلا رايخ

 ءراجحألا ةدابع نسحتساف «هلقع ةيصاخ بلس نم لذرألا

 لسرلا ةوعدل دايقنالا ىبأو ءاهوعديو اهل دجسي نأ يضرو
 «لطابلا مالكلا يف نيمصخلا دحأ ملكتي ام درجمبو . لمكلا

 . همصخ ىوعد ةحص نع رظنلا عطقب «هدنع ام داسف فرعي

 ةوعد مهدر يف اولاق مهنأ «مهنع انعمس امل حون موقف

 يذلا لصألا اذه ىلع اونبف 4َنوُنَدْرَأْلا َكَعَبَتأَو كل نمونا : حون

 نولاض مهنأ افرع - «هتوعد در «هداسف فرعي دحأ لك

 ام «ةميظعلا هتوعدو حون تايا نم دهاشن مل ولو .نوئطخم
 .هب ءاج ام ةحصو هقدصب نيقيلاو مزجلا ديفي

 نإ © تولي اک اپ ىلع امو :مالسلا هيلع حون لاقف
 ىلع مهباسحو مهلامعأ :يأ 4نورعْت ول نر ع لإ باس
 مكتئج ام ناك نإ «مكنع مهوعد متن نور( خيلبلا يلع امنإ ا

 . هلمع هل لکو هل اوداقناف «قحلا هب

 نأ هنم اوبلط - هللا مهحبق - مهنأك 4مم درا انآ ارل

 درا أَن امو :لاقف ءاونمؤيل ءاّربجتو اًربكت «هنع مهدرطي
 نوقحتسي امنإو «ةناهالاو درطلا نوقحتسي ال مهنإف 4َنِْؤُمْل

 ٠٠١-٠١٠١ :تايآلا ءءارعشلا ةروس ريسفت -5 ۹٦“

 7 هيلا هملول < سفن

 یر الرماس فل ویا ياو اميىملعامو لاق

 نيرن ان9 69 نيم همدان امو ]تورعو

 لق 9 9 ےیل نکل سنديون نیلا الات 9

 سو نيو احتف مھدی یب حتفاف € 9 ودك ی رقیب

 دوحشملا الاف : 2م نمو هتاف )نیما مىم

 اڪ 6 فن 9€ نادار 9

 تدك 09 يحل علاوه كير نو و نمو هك ا ا

 | خله( وسل وم مهيأ 0
 را امو 9 نوي هس وقئأَد © نیما ل وسر
 کک نوبت 9 0 یب یک

 | يم م ل -

 ©9 تودع كلل عاصم ودك () نون
 SS ر م مو >

 ©9 نوُميطأو هَل ا قت تس ۴
 © دَ راب د دما 9 رمل نتامب ددم

 رتا رع رر A و کار

 کک تباذعم ُفاَمَلَؤِإ © نو نویعو قت لنحو
TATÎتحرص رس ل رس 04  

 ےیل یکی رک را تت اک سارا 9

 تلا اج اج ا :ىلاعت لاق امك «يلعفلاو يلوقلا م اركالا

 ةر ع كفر كك ع ُعَلَس مكس فَ اتاپ مفي
 4م 2

 للا نع غلبمو رذنم الإ انأ ام : يأ ببم رين الإ انآ نإ

 رمألا نإ .ءيش رمألا نم يل سيلو «دابعلا حصن يف دهتجمو

 .للاالإ
 اليل مهتوعد ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع حون رمتساف

 رَل نيل الاقل و ءاّروفن الإ اودادزي ملف ءاًراهجو ارس ءاّراهنو
 0 نم ركل هدحو هللا ىلإ انايإ كتوعد نم 4 حوت هت

 و ةباع

 لتقي امك «ةراجحلاب يمرلاب «ةلتق رش كلتقنل : يأ € كييوجرملا

 .بلكلا

 نيمألا حصانلا نولباقي «ةلباقملا هذه حبقأ ام مهل اّبتف

 .ةلباقم رشب «مهسفنأ نم مهيلع قفشأ وه يذلا

 مهيبن مهيلع اعد .مهرفك دتشاو «مهملظ ىهتنا امل مرج ال

 َنرْفكْلا نم ضرألأ لع رد ال رف :لاقف ءمهب تطاحأ ةوعدب

 . تايآلا رايد

 يأ اًت مهو ىب عفاف © ودك یوق َّنِإ بر لق انهو



 :لاق اذهلو «ةملظلا ةاغبلا مهنأ ملعي وهو ءانم يغابلا كلهأ

 : يأ 4 للملا يف ممت نمو هتاف 4 َنِْرمْلا ن ّنِم ىم سو یول

 دب ارعا 3 تاناويحلاو قلخلا نم «ِنوُحْمَسْلا # ةنيفسلا

 عيمج :يأ قالا نينمؤملا نم هعم نمو «حون دعب :يأ
 . ةموق

 هبذك نم كالهإو «هعابتأو حون ةاجن :يأ 4 كلذ یف هل

 نالطبو «هب اوءاج ام ةحصو ءانلسر قدص ىلع ةلاد 5

 . مهب نوبذكملا مهؤادعأ هيلع ام

 مهقرغأف ءهءادعأ هزعب رهق يذلا «ُريرَمْلا وهل كير كلل

 نم ءهعم نمو اخون ىجن ثيح «هئايلوأب * ُمِيحيلَآ# نافوطلاب

 .ناميإالا لهأ

 يأ .ةصقلا رخآ ىلإ *َنَِسْرمْلا داع تدك ۲۳-٠٤١)

 هل مهبيذكتو ءاّدوه مهلوسر ءاّداع ةامسملا ةليبقلا تبذك

 .ةوعدلا قافتال «هريغل بيذكت

 نسحو فطلب 4دوه# بسنلا يف هَ و َلاَق دل
 ٍّيِإ# هريغ ةدابعو كرشلا نوكرتتف « هللا كوف لأ :باطخ

 ءانتعاو «مكب ةمحر مكيلإ هللا ينلسرأ : يأ يأ لس حل
 :هلوق كلذ ىلع بتر «ينم كلذ نوفرعت نيمأ انأو «مکب

 «ىوقتلا وهو «ىلاعت هللا قح اودأ : يأ #نْوُعيطَأَو هلأ وقتا

 تيرم و نع يكاينأو هدي كرما انيق یا ی اوذأو

 «ناميالا نم مكعنمي عنام ّمث ڈ سیلو «ينوعيطتو ينوعبتت نأل

 ىتح ءاّرجأ مكل يحصنو مكايإ يغيلبت ىلع مكلأسأ تسلف
 يذلا *َنيِيلَمْلا بر لع الإ جَ نل مرغملا كلذ اولقثتست

 هب ىَّبر ام اًصوصخ «همرکو هلضف مهيلع ردو «همعنب مهابر

 .هءايبنأو هءايلوأ

 : يأ ديال لابجلا نيب لخدم : يأ * عير 14 نوتا #«

 دوعت ةدئاف ريغل اتبع كلذ نولعفت :يأ ينس ةمالع

 . مكايندو مكنيد حلاصمب
 لعلام هايملل يباجمو اگرب :يأ 4 عناصصم َنوُذِدَّتَبَو»

 .دحأل دولخلا ىلإ ليبس ال هنأ لاحلاو *نوُدْلْخَت

 ءاّيرضو التق راج ٌرْثْمْطَب# قلخلاب «رْثْنْطَب ادو

 ناكو «ةميظع ةوق مهاطعأ دق ىلاعت هللا ناكو .لاومأ ذخأو

 مهتكلو « هللا ةعاط ىلع 1 اونيعتسي نأ مهيلع بجاولا

 اولمعتتاو 4م نه ي ُدَمَأ نمظ :اولاقو ءاوربكتساو اورخف

 مهاهن كلذلف ءهفسلاو ثبعلا يفو « هللا يصاعم يف مهتوق

 . كلذ نع مهيبن

 رو مكرطبو مككرش اوكرتاو 6َا وقتا
Eداو حصان نيمأ «مكيلإ  

 ثيح 4 ننوُيط
 «ؤكمأ را اذن

 دالا ءءارعشلا ةروس ريسفت -5 ۱۲۳-۱۹ :ت 3۹¥

 رکنی الو لهجي ال امب مكدمأ : يأ نمل روملعت اميأ# مكاطعأ : يأ

 : يأ #*تينبو# منغو رقبو لبإ نم 4 مَا ردم * ماعنالا نم

 ءروكذلا اًصوصخ «مكدالوأ رّثكو «مكلاومأ رك «لسن ةرثكو
 . نيمسقلا لضفأ

ENلاقف « هللا باذع لولح مهركذ مث « : 

 يتقفش نم - ينإ :يأ #4 ٍميِظَع روب َباَذَع مكَّيَع ُكاَمَأ إل
 لزن اذإ «ميظع باذع مكب لزني نأ فاخأ - كييك

 . مكيغبو مكرفك ىلع متررمتسا نإ «دری ال

 ْمَأ تظَعوأ اتع وس# : مهيبنل نيبذكم قحلل نيدناعم اولاقف

 ةياغ اذهو .ءاوس دح ىلع عيمجلا : يأ يطول ني نكت رل

 هللا ظعاوم تراص نأ ىلإ لاحلا مهب تغلب اًموق نإف ءوتعلا

 يلوأ ةدئفأ اهل عدصتتو «بالصلا مصلا لابجلا بيذت يتلا

 موقل ءءاوس دح ىلع - مهدنع - اهمدعو اهدوجو «بابلألا

 مهتياده نم ءاجرلا عطقناو لا دتشاو «مهملظ ىهتنا

 لاوحألا هذه :يأ كوالا نح لإ آدم نإ :اولاق اذهلو

 ةراتو «نونغتسي ةرات «نيلوألا ةداع كلذ وحنو «معنلاو

 هللا نم حنمو نحم هذه نأ ال «رهدلا لاوحأ هذهو .نورقتفي

 مهنم راكنإ اذهو كبدي نح اًبو# هدابعل ءالتباو «ىلاعت

 اننأ ضرف ىلع اننإ .هب مكهتو مهيبن عم لزنت وأ «ثعبلل
 لازت ال كلذك ءايندلا يف معنلا انيلع تّردأ امك اننإف «ثعبن

 . انثعب اذإ انيلع ةرمتسم

 ال ءاّقلخو مهل ةيجس بيذكتلا راص :يأ 4ُهوّدَكَمل

 0 ر ر ٍرْصْوص تيل ١ 4 كلمات » .عدار هنع مهعدري

 هوس ايا َةَييمَتَو لاي مس مولع اَهَرَخَس

 . 4 ةيِواَح لح ل اصح مهن

 «مالسلا هيلع دوه انيبن قدص ىلع يل كلك يف ا
 كرشلا نم «هموق هيلع ام نالطبو «هب ءاجام ةحصو

 ةيضتقملا تايآلا دوجو عم موم هيك ناك امر توربجلاو

 .ناميالل

 ىلع «دوه موق هتوقب كلهأ يذلا 4 ُرِرَعْلا هَل َكّيَر ول
 هعم نمو هاجن ثيح «دوه هيبنب «ُمِيِحَيلآا# .مهشطبو مهتوق
 . نينمؤملا نم

 .ةصقلا رخآ ىلإ #َنِلَسَرَمْلا دوش تبذك 9 )٠١۹-۱٤١(

 نسل رجحلا نئادم يف ةفورعملا ةليبقلا وَ تدك
 تعد يذلا ديحوتلاب ءاج يذلا «مالسلا هيلع اًحلاص اوبذك
 مه لا ّدإ# عيمجلل اًبيذكت هل مهبيذكت ناكف «نولسرملا هيلإ

 «ىلاعت هللا رك ا : نیلو قفرب «بسنلا يف 4ص هم
 «مکبر هللا نم 4 وسر ك ّنإ# يصاعملاو كرشلا نوعدتو



 «لوبقلاب هتمحر اوقلتف ءًةمحرو مكب اًفطل «مكيلإ ينلسرأ

 بجوي كلذو «ينم كلذ نوفرعت *ُنيِيْلأ# ناعذإلاب اهولباقو
 تئج امبو يب اونمؤت نأ مكيلع

 كنأ كعابتا نم انعنمي :نولوقتف 4 رج نم هيَ كلتا اول

 بلطأ ال : يأ 4 تيل لآ يو لع الإ یل نل انلاومأ ذخأ ديرت

 .هنم الإ باوثلا
 ر ت 5 م ام و ف 2
 عوردو © ويعو ِتَنَج يف © تيماء انهله ام ن رتا
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 مكنأ نوبسحتأ :يأ .ريثك ديضن :يأ 4 ٌردِيِضَم ۲ اهل لر
 «نوعتمتو نومعنتت قدّس معنلاو تاريخلا هذه يف نوكرتت

 «نوهنت الو نورمؤت ال ,ىدس نوكرتتو «ماعنألا عتمتت امك

 . هللا يصاعم ىلع معنلا هذهب نونيعتستو

 ةهارفلا مكب تغلب : يأ يهر ني لاَ
 . بالصلا مصلا لابجلا نم اًنويب متذختا نأ ىلإ قذحلاو

 اوزواجت نيذلا يور نأ اَوعيِطُم الو 0 ِنوُِبطََو هَل وقتا

 هرم َنوحتتو

 مهفصو نيذلا : يأ يخيب الو ألا ف شيب نام دحلا
 ةوعدلاو «يصاعملا لمعب «ضرألا يف داسفإلا «مهبأدو

 رش هنأل «نوكي ام رضأ اذهو ءهيف حالصإ ال اًداسفإ ءاهيلإ

 . ضحم

 .مهب رارتغالا نع حلاص مهاهنف «يغلا ليبسل ةوعدلا يف

 طهر ٌةَعَسَي ٍةَيِدَمْلا ف تاكو : مهيف هللا لاق نيذلا مهلعلو

 يهنلا اذه مهيف دفي ي ملف 4َنوُحِلَصَي و ضرألا يف تودين

 دق : يأ 4 َنرَكَسْل نم تأ اإل : حلاصل اولاقف ءاّئيش ظعولاو

 . هل ىنعم ال امب يذهت تنأف « ترحس

 انوعدت ىتح دح ءاهب انتقف ةليضف ياف 4ام رب هس الإ تأ اما

 نأ عم ءاذه 4ترا نم تك نإ ةَ تأ ؟كعابتا ىلإ
 تانيبلا تايآلا ربكأ نم «هيلإ اعد ام ةلاحو هتلاح رابتعا درجم

 اولأس «مهتوسق نم ''”مهنكلو «هقدصو هب ءاج ام ةحص ىلع

 هبلط نوكل ءاهبلط نم حلفي ال بلاغلا يف يتلا حارتقالا تايآ

 .داشرتسالا ىلع ال «تنعتلا ىلع اِّيِْبَم

 ءاسلم ءامص ةرخص نم جرخت ةا هوم : حلاص لاقف

 مولع موب برش رکو برش ا مكعمجأب اهنودهاشتو اهنورت
 ردصت مث ءاهنبل نوبرشت متنأو «ءاّموي رئبلا ءام برشت : يأ

 .رئبلا ءام متنأ نوبرشتو ا ا

 ردي ُباَدَع ماي هريغ وأ رقعب وري اَهوُسص الو
 ءاونمؤي ملف «لاحلا كلتب مهدنع ترمتساو تجرخف # ٍويِظَع

 +ميتاتط ىلهاورمتماو

 ةحيص يهو 4 ادعا مهد ٥ نیم أوُحَبْصَأ اًمورتمَم#
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 يجامع مکس امو 9€ نوعها
 e 10 يسيل

 ْ 7 يمام لو عمرو 9 57 نویعو تجف

 | نوط هاوتا 9€ يهر قو لالا ودوم
 e ذرت ار غیا ©
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 اخ لت ءو باَزَع د2 كفوو

 ٠ 2 اممم © ) نيمدنت

 اوه کرن

 8 مجاور كّيرّنِإَو انإ) 07 نيمو مشرڪ آ

 تاک اًمو# مهيضراعم لوق نالطبو ءانلسر هب تءاج ام

 00 ذي ديل هلل ٠ نیز اخس
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 مل ةشحاف نوتأي - مهكرش عم - اوناكو . مهلاوقأ تهباشتف

 «ناركذلا حاكن نوراتخي «نيملاعلا نم دحأ اهيلإ مهقبسي

 «مهجاوزأ نم مهل قلخ امع نوبغريو «ثيبخلا رذقتسملا

 ا نیل هل الا ىتح مهاهني لزي ملف «مهناودعو مهفارسإل

 ىأر املف ءدلبلا نم :يأ نورنا ني نم نوک طولي هَ

 نيضغبملا : يأ 4َنِناَعْلا ني لمعمل نإ )1 هيلع قرارا
 ل ب «هل

 باجتساف «هتبوقعو هلعف نم دوام ان لَا یت يرل
 نيقابلا : يأ بعل ىف ارجع الإ ه نيل حا هت هل هللا

 . هتأرما يهو «باذعلا يف

 هنكلو :نيتخسنلا يف )١(



 رشع عساتلا ءزجلا

 نم ةراجح :يأ عم مع عو ه نيل م ما
 رد يف ل مهرخآ نع مهكلهأ نرسل رم نمل ليجس
 . 4 مصل ٌريعْلا وه كير َنِإَو © موم مرا نك امر هيل

 باحصأ 4َنَسْرْمْلا کیل بأ بدك © )١91-1073(
 باحصأ مهو «"اهراجشأ ةفتلملا نيتاسبلا :يأ :ةكيألا

 نولسرملا هب ءاج امب ءاج يذلا ءابيعش مهيبن اوبذكف «نيدم

 هطخسي ام نوكرتتف «ىلاعت هللا نوم الأ بيش مه لاق ذإ»
 بترتي أ ُلوُسَر كل نإ يصاعملاو رفكلا نم «هبضغيو
 - مهكرش عم - اوناكو .نوعيطتو هللا اوقتت نأ كلذ ىلع

 < لكلا وأ : مهل لاق كلذلف «نيزاوملاو ليياكملا نوسخبي

 نوصقني نيذلا يرينا نم اك لوف هولمكأو هومتأ : يأ
 دزو .نازيملاو لايكملا سخبب ءاهنوبلسيو مهلاومأ سانلا
 اوفا ليمي ال يذلا لداعلا نازيملاب : يأ «ِقَتْسْلا ساطْسِقْلاِب

 درفنا امكف «نيلوألا ةقيلخلا : يأ 4َنيَوألا للو كفل ىلا

 «كلذ يف هل كراشم ريغ نم مكلبق نم قلخو «مكقلخب

 داجيإلاب مكيلع معنأ امكو «ديحوتلاو ةدابعلاب هودرفأف
 .هركشب هولباقف «معنلاب دادمالاو

 * َنركَسْلا نم تأ اإ : هلوقل نيّدار «هل نيبذكم «هل اولاق

 ذخاؤي ال نأ هتياغ يذلا ءروحسملا مالك ملكتتو يذهت تنأف

 . هب

 اهب تصصتخا ةليضف كيف سيلف 4ام رسب الإ تأ امو
 نمو مهلبق نم لوق لثم اذهو . كعابتا ىلإ انوعدت ىتح 'انيلع
 نولدي اولازي مل يتلا ةهبشلا هذهب لسرلا اوضراع نمم «مهدعب

 هباشتو ءرفكلا ىلع مهقافتال ءاهيلع نوقفتيو «نولوصيو اهب

 ٌرَمَم الإ ن نإ :مهلوقب لسرلا اهنع تباجأ دقو . مهبولق

 لوقو ملظو مهنم ةءارج اذهو 4َنيِذَكْلأ نيل كظَ نإَو#
 «لسرلا نم لوسر نم ام هنإف ءهفالخ ىلع اووطنا دق ءروز

 هللا رهظأ دقو الإ «هولداجو مهلداجو ءمهاعدو هموق هجاو

 اًصوصخ «هتنامأو هقدص نونقيتي هب ام «تايآلا نم هيدي ىلع

 نسحل «ءايبنألا بيطخ ىمسي يذلا «مالسلا هيلع اًبيعش

 دق هموق ناف ,نسحأ يه يتلاب مهتلداجمو «هموق هتعجارم
 نظ نع مهرابخإ نكلو «قح هب ءاج ام نأو «هقدص اونقيت
 . مهنم بذك هبذك

 انلصأتست باذع عطق : يأ «ِةَمّسلَأ َنَم اَهَمِك اع طقسا

 نإ دملا ولاَ إو مهناوخإ لوقك يورد نم تك نل
 اسلا نم هاج اتع رم كع نم نحل وه اه تاک
 يتلا حارتقالا تايآ ضعب اوبلط مهنأ وأ يلا ٍباَدَعِب اَنَيْنأ وأ
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 نوقننالأ طول مهوخأ مه لاق ذرا نيسم لطول موف تبذک
 ر مث | ع ا صج 3 215 و اد ءعس ها صح

 اموال ٍنوُعِِأو هَل (7) نیما لور کک یا ل
 کک رے رص ن ص ساس ا ےک وچ د اع وچ و رر ص رر چ
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 ايوب تل نیک ولا 9 كروم اق نأ ليكي

 يلام قدام ©9 بورما نندو
EEO ES 

 مام مار 69 را د 69 درعا نارمل
 مره امو هی كرد فندم اض ارطم
 ْبصَأَب دك میرال و کیر ن و (3 نومو

O:ك ر نوال بیش م قد يسمن کیت  

 کوک لآ اوو8 9€ نیلا ر لعل زیرا نجل

 َنِسْفُم ضرأل این وتعت الو رايش سالا اوست آو

 . اهلأس نم بولطم ميمتت مزلي ال

 : يأ 4َنوُلَمْت اني مَآ يرل :مالسلا هيلع بيعش 463
 اهب يتآ يذلا انأ تسل «حارتقالا تايآ عوقوو «باذعلا لوزن

 «تلعف دقو مكحصنو مكغيلبت الإ يلع سيلو «مكب اهلزنأو
 يذلا مكلاوحأو مكلامعأب ملاعلا «يئر اهب يتأي يذلا امنإو

 . مكيساحيو مكيزاجي

 مهل رفكلاو ءاًفصو مهل بيذكتلا راص :يأ 4ُهُوَدَكَفل
 لوزن الإ ةليح مهب سيلو «تايآلا مهديفت ال ثيحب ءاّنديد

 .باذعلا

 اهتحت اوعمتجاف ةباحس مهتلظأ 4ِةَلظلا ِرْوَي ُباَدَع مهدت

 اولظف «باذعلاب مهتقرحأف «ليلظلا ريغ اهلظل «نيذلتسم
 باذعلاو ءاقشلا رادلو «نيقرافم مهرايدلو «نيدماخ اهتحت

 .نيلزان

 اوفنأتسيف ايندلا ىلإ مهل ةرك ال ٍريْظَع موب َباَدَع نك ُمّنِإ#
 .نورظني مه الو «ةعاس باذعلا مهنع َرَثَمُي الو «لمعلا

 .هراجشأ : أ يفو ءب يف اذك )١(



 اعد ام ةحصو «بيعش قدص ىلع ةلاد 4ة كلذ ىف إل

 مهتيؤر عم موم مشرك أ نك اموإ» هيلع هموق در نالطبو «هيلإ

 .4َنيِمّْؤُعِب تصرح ولو سالا

 ءدحأ كاردإ نع هتوقب عنتما يذلا * ُريرَمْلا وهل كير كول

 اهراثآ نمو «هفصو ةمحرلا يذلا * ُميِحَباَآ## قولخم لك رهقو

 ملاعلا هللا دجوأ نيح نم «ةرخآلاو ايندلا يف تاريخلا عيمج

 .هلسر اوبذك نيح هءادعأ كلهأ نأ هتزع نمو . هل ةياهن ام ىلإ

 .نينمؤملا نم مهعبتا نمو هءايلوأ ىَّجن نأ هتمحر نمو

 لا عزا دب انت ٠ ميلا يب لير و 00-0
 5 1 نيم قرع ٍناَسلِي ٥ َتيِذَسْلا نم نكت كبل لع ه

 هل ولو ه َلبيرْسِإ ب اوملع ملعب نأ ا م یی روا ہ وَلا

 لک ٥ و ا ی نجعل عب لع
 1 اور ىح هدب تومي ال 0 تيرا ولف ف ةلئكلس

 له الوقف ه تعش ال ْمُهَو ةف مهيأ ه ميدل

 .مهوعد فيكو .مهممأ عم ءايبنألا صصق ركذ امل كورم
 تراصو «مهءادعأ هللا كلهأ فيكو «هب مهيلع اودر '١'[ام]و

 ىفطصملا يبنلاو ءميركلا لوسرلا اذه ركذ .ةبقاعلا مهل

 بابلألا يلوأل ةياده هيف يذلا باتكلا نم هب ءاج امو «ميظعلا

 ضرألا رطاف «هلزنأ يذلاف يملأ ير ليزك ميو :لاقف

 امكو «يلفسلاو يولغلا «ملاعلا عيمج يّبرملا «تاومسلاو
 اًضيأ مهيبري هنإف «مهنادبأو مهايند حلاصمل مهتيادهب مهابر هنأ

 هب مهابر ام مظعأ نمو .مهارخأو مهنيد حلاصمل مهتيادهب

 «ريثكلا ريخلا ىلع لمتشا يذلا ميركلا باتكلا اذه لازنإ

 قالخألاو «نيرادلا حلاصمل ةيادهلا نم هيفو .ريزغلا ربلاو

 ير ليل ُهَنإَو» :هلوق يفو ءهريغ يف نيا ام ءةلضافلا
 «هللا نم لزن هنوك نم «هیف مامتهالا ةدشو هميظعت نم #َنيِماْعْل

 . مكتيادهو مكعفن هيف اًدوصقم «هريغ نم ال

 وه يذلا «مالسلا هيلع ليربج وهو 4ٌنيِمَدلا ولأ هب لَن
 هيف ديزي نأ نمأ دق يذلا حييل ءمهاوقأو ةكئالملا لضفأ

 . صقني وأ

 ىلإ هب يدهت #َنِرِذَسْلا نم کتل ل دمجم اي كبل لع

 . يغلا قيرط نع هب رذنتو ءداشرلا قيرط

 .مهيلإ تعب نم ةغلب «ةنسلألا لضفأ وهو 4 رع ناس
 حضاولا نّيبلا ناسللا ءالصأ مهتوعد رشابو

 اذه يف ةرخافلا لئاضفلا هذه تعمتجا فيك لمأتو

 «ةكئالملا لضفأ هب لزن «بتكلا لضفأ هنإف «ميركلا باتكلا

 ىلع «هبلق يهو هيف ةعضب لضفأ ىلع ءقلخلا لضفأ ىلع

 ع له
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 ںی س م س ےک

 معان ل6 نورا
 وهي نه شام ماس هو ذَا

 ويباع. هإ طلا اوب باذع مهذخأت

 اهحضفأو ةنسلألا لضفأب «سانلل تجرخأ ةمأ لضفأ

 .نيبملا يبرعلا ناسللا وهو ءاهعسوأو

 نيلوألا بتك هب ترشب دق :يأ لوألا ر ین مول
 ءاج لب ءاهقدص .هب تربخأ ام َقبط لزن امل وهو «هتقدصو
 . نيلسرملا قدصو قحلاب

 اوم معي ناف هللا نم هنأو «هتحص ىلع 4ٌ َّْخ كي روا
 ملعأ اوراصو «ملعلا مهيلإ ىهتنا دق نيذلا «َليِرْتِإ ب
 «هابتشا هب لصحي ءيش لك نإف .فنصلا لهأ مهو «سانلا

 ىلع ةجح مهلوق نوكيف «ةياردلاو ةربخلا لهأ ىلإ هيف عجري
 ءرحسلا ملع يف اورهم نيذلا ةرحسلا فرع امك .مهريغ

 دعب نيلهاجلا لوقف .رحسب سيل هنأو «ىسوم ةزجعم قدص

 ءمهناسل نوهقفي ال نيذلا 4َنِمَجْعْمْلا ضب لع لرب ولو

 اراك ام مهي مارف يغبني امك مهل ريبعتلا ىلع نوردقي الو

 وعدي ام يردن الو .لوقي ام هقفن ام :نولوقي # تؤم هوب

 .قايسلا اهيضتقي ةدايز )١(



 ءقلخلا حصفأ ناسل ىلع مهءاج نأ ءمهبر اودمحيلف «هيلإ

 ءةحضاولا تارابعلاب «دصاقملا نع ريبعتلا ىلع مهردقأو

 ميلستلاب هيقلتو ءهب قيدصتلا ىلإ اوردابيلو . مهحصنأو

 ضحم الإ وه نإ ءةهبش ريغ نع هل مهبيذكت نكلو .لوبقلاو
 :لاق اذهلف «ةبذكملا ممألا هتئراوت دق رمأو ءدانعلاو رفكلا

 «بيذكتلا انلخدأ :يأ # تملا بو يف ُهَتْكَلَس َكِلدَك 3“

 يف كلسلا لخدي امك .مارجالا لهأ بولق يف هانمظنأو

 مهملظ ببسب كلذو .اهل اًمصو راصو «هتبرشتف «ةربالا

 ىلع 4 یال باما اوری َّقَح هب تووپ ال كلذلف «مهمرجو

 ىلع مهيتأي :يأ تعقب ال مر ةَ ميا مهييذكت
 0 «هلوزنب راعشتسا الو «مهنم ساسحإ مدعو «ةلفغ نيح

 لهل :كاذ ذإ € الوقف مهب لاكتلاو مهتبوقع يف غلبأ

 ل

 رَّثفُي الو ءمهنع عفري ال يذلا باذعلا مهب لحو «تقولا

 . ةعاس

 ا 5 َنيوُلِجْمَتْني اتاعا )٠0-٠١7(

 ائاك ام متع َقَعَأ ام و توُدعوي اوك اك مُهَهَج ر ه ينس

 ميلألا باذعلا وه يذلا 4اَنِإَدَعَفَأ أ :ىلاعت لوقي وسب

 امف لج # رقتحي الو ءهب ناهتسي ال يذلا ءميظعلا

 ةوق مهدنع مأ «؟هيلع ربصلل ةقاطو ةوق مهيف له ؟مهرغ يذلا

 نونظيو ءاننوزجُعُي مأ «؟لزن اذإ هعفر وأ هعفد ىلع نوردقي

 دل ا را ا

 لجعتسن مل اذإ تيأرفأ : يأ س ْرُهَسَتَم نإ فأل

 ايندلا يف نوعتمتي نينس ةدع مهانلهمأو «باذعلا لازنإب مهيلع

 . باذعلا نم *توُدَعوي اونا ام مُهَدَج ت
 «تاوهشلاو تاذللا نم توم اولا ام منع ىع امل

 «تلطبو تضم دقو «مهديفتو مهنع ينغت ءيش يأ : يأ

 دنع باذعلا مهل فعوضو ءاهتاعبت تبقعأو «تلحمضاو

 مهقاقحتساو «باذعلا عوقو نم ءرذحلا دصقلا .ةدملا لوط

 ىودج الو «هتحت ةيمهأ الف «هريخأت وأ هليجعت امأو .هل

 . هذنع

 او رکو © ورس اه اإ ِةَيَرَم نم اکا امرا (۲۱۲-۲۰۸)
 امو مه ىتْبَي امو © يطل دي تر امو © َنِلَِظ ان

 4 وعم

 لامك نع ىلاعت ربخي &ًةولوزعمل عْمّسلا نع مَهَّنِإ © 220
 ءاّياذعو اًكاله ةيرقب عقوأ ام هنأو «نيبذكملا كالهإ يف هلدع

 «تانيبلا تايآلاب رذَنلا هيف ثعبيو ءمهنم رذعي نأ دعب الإ
 مهنوركذيو «ىدرلا نع مهنوهنيو ء«ىدهلا ىلإ مهنوعديو
 . همقنو همعن يف همايأ ىلع مهنوهبنيو «هللا تايآب

 ۲۰۴-۲۱۹ :تايآلا .ءارعشلا ةروس ريسفت -5 ۷۰1

 ييي اًت ار مهيلع ةجح ةماقإو مهل (ئرككز#
 نع 2 0 ا مم نأ لبق ىرقلا كلهنف

 ب ا رک 1ع سال ني التل ردو یری لشن

 . لس
 ةفص لك نع ههزن ءهتلالجو نآرقلا لامك ىلاعت نيب املو

 نجلا نيطايش نم - هلوزن دعبو ءهلوزن تقو - هامحو ءصقن
 0 ه ٌةيِطمَّشلا هب ترن امو :لاقف «ءسنالاو

 مهن إم كلذ عبيط امو مهبساني الو مهلاحب قيلي ال

 ع نع اودعُبأ دق وأول عسا

 نأ ناطيش ردقي ال يذلا .ةكئالملا ىروقأ ليربج هب لزنو
0206 

 انلزن َنَحن 2 ال : هلوقك اذهو «هتحاس لوح موحي وأ «هبرقي

 . وطفل مَ الو را

 هلا عم ع الفإ# (515-510)
 3 مر

 َنيبَدَعمْلا نم ترك راء اهل

 ا 4 ا برسل
 نم هللا ريغ ءاعد نع «كلذ ىف هل ةوسأ هتمأو ءالصأ هلوسر

 باقعلاو مئادلا باذعلل 0 كلذ نأو «نيقولخملا عيمج

 ا رک 4 لح د ل ر کیک یر

 راع يلا «هدضب ّرمأ ءيشلا نع يهنلاو دالا هئَوأَمَو

 ءاقوخو ءٌدبحم ءهل كيرش ال هدحو هلل ةدابعلا صالخإب رمأ

 .تاقوألا عيمج يف هيلإ ةبانإو ءاّلذو «ًءاجرو
 :لاقف ءهريغ ليمكتب هرمأ ءهسفن لامك هيف امب هرمأ املو

 ءكيلإ سانلا برقأ مه نيذلا )بألا َكَبرِتَع رو
 هرمأ يفاني ال اذهو «يويندلاو ينيدلا كناسحإب مهقحأو

 مث «ناسحالا مومعب نااار اذ[ امك سانلا عيمج راذنإب

 الاد “اً” وصخ اذه نوكيف ««كتبارق ىلإ نسحأ» :هل ليق

 . قحلا ةدايزو «ديكأتلا ىلع

 ‹شيرق نوطب رئاس اعدف «ىهلإلا رمألا اذه الي لشتماف
 هرودقم نم ي٤ يبي ملو ءمهظعوو مهركذو «صصخو ممعف

 ‹یدتها نم ىدتهاف «هلعف الإ « مهتيادهو مهح صن نم ايش

 . ضرعأ نم ضرعأو
 «كبناج نيلب تني م كع نمل حاج ضو #

 كقلخ نسحو «مهيلإ كببحتو كددوتو ال كب تلو

 0 : ىلاعت لاق كلذ هلك ا ا ناسحالاو
E GET 26 rs ےل ھر 

 )١( صوصخلا : ب يف .



 رس عساتلا ءزجلا

 لكي هقالخأ هذهف ألا يف ْمُهَرِواَسَو مث َروْغَتْساَو مَع ُفَعَأَ

 عفدو ةميظعلا حلاصملا نم اهب لصحي يتلا «قالخألا لمكأ
 .دهاشم وه ام راضملا

 ءهب ءادتقالاو هعابتا يعَّديو ءهلوسرو هللاب نمؤمب قيلي لهف

 ديدش «قالخألا سرش < «نيملسملا ىلع الك نوكي نأ

 نإ[و] .؟هعيظف ءلوقلا طف «بلقلا ظيلغ <« «مهيلع ةميكشلا

 .مهضغبأو مهتقمو مهرجه ءبدأ ءوس وأ ةيصعم مهنم ىأر
 هذه نم لصح دق .قيفوت الو «هیدل بدأ الو «هدنع نيل ال

 كلذ عمو «لصح ام حلاصملا ليطعتو ءدسافملا نم ةلماعملا
 هامر دق «ميركلا لوسرلا تافصب فصتا نمل اًرقتحم هدجت

 .هلمعب بجعأو ءاهعفرو هسفن لّمك دقو «ةنهادملاو قافنلاب
 لاق اذهلو «هل هعدخو ناطيشلا نييزتو ءهلهج نم الإ اذه لهف

 «مهنم أربتت الف ءرومألا نم رمأ يف َكْوَصَع نيم : هلوسرل هللا
 نم أربت لب «بناجلا نيلو حانجلا ضفخب ءمهتلماعم كرتت الو

 مهدر يف كتردق لذباو .مهحصناو هيلع مهظعف ءمهلمع

 .هنم مهتبوتو «هنع

 ُضِفْخَلَو## :هلوق نأ ءمهوتي نم مهو زارتحا عفدل اذهو

 ام «مهنم ردصي ام عيمجب ءاضرلا يضتقي «نينمؤملل 4 َكَحاَنَج
 . ملعأ هللاو ءاذهب اذه عفدف «نينمؤم اوماد

NYنيم کیری ىلا ه ميحرلا زيعلا لع لکو  

 مظعأ 4ُل عيسا وه ۴ ل 0 َندِسَسلا ىف کو ه موف

 هير ىلع دامتعالا ءهب رمأ امب مايقلا ىلع دبعلل دعاسم
 هللا رمأ كلذلف «رومآملاب مايقلل هقيفوت ىلع هالومب ةناعتسالاو

 يحلل يملا لع كوبو# :لاقف ءهيلع لكوتلاب ىلاعت
 عفانملا بلج يف ىلاعت هللا ىلع بلقلا دامتعا وه لكوتلاو

 هنإف «هبولطم لوصحب هنظ نسحو «هب هتقث عم «راضملا عفدو

 نع رشلا عفدو ريخلا لاصيإ ىلع ردقي هتزعب «ميحر زيزع
 ةناعتسالا ىلع ههبن مث .كلذ لعفي هب هتمحربو «هدبع
 :لاقف ناسحالا لزنم يف لوزنلاو ءهللا برق راضحتساب

 هذه يف كاري : يأ «َنِّتلا ىف كَ ٥ موق نيج کرب یر
 اًمكار كبلقتو كمايق تقو «ةالصلا ىه ىتلا ةميظعلا ةدابعلا

 0 .اًدجاسو

 اهيف رضحتسا نم نآلو ءاهفرشو اهلضفل «ركذلاب اهصخ

 رئاس لمكي اهليمكتبو ءاهلمكأو «لذو عشخ ءهبر برق

 رم eT «هلمع

 اهتتشتو اهفالتخا ىلع «تاوصألا رئاسل #ٌعيِمّسلَأ ٌوْه م
 بيغلاو «نطاوبلاو رهاوظلاب طاحأ يذلا 4ُمِلَمْلا# 0
 . ةداهشلاو

V۲ ۲۲۷-۲۱۷ تايآلا ءءارعشلا ةروس ريسفت: -٦ 
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 هعمسو «هلاوحأ عيمج يف هل هللا ةيؤر دبعلا راضحتساف

 مزعلاو مهلا نم «هبلق هيلع يوطني امب هملعو ءهب قطني ام لكل
 .ناسحالا ةلزنم ىلع هنيعي امم «تاينلاو

 لع ت © نيل لر نم لع کشی له (۲۲۷-۲۲۷
 هكرَعُشلاَو ه تونك مَا سلا َنوُفْلي © ا دام لک

5 3% 

 او 0 نويت وا لڪ يف هنآ رت ريا ه وافل مهعيي

 ًاوركذو ِتَسِلَصْل أوو أنما نأ الإ ٥ تيوَعْنَي ال ام ترمي

 ق ىا اًوئلَظ يَ ابو ومل اع دك اي ارث سكاو اك هلأ
 اًدمحم نإ :لوسرلا يبذكم نم لاق نمل باوج اذه نومي

 لَه .:لاقف ءرعاش هنإ :لاق نم لوقو «ناطيش هيلع لزني

 الو هيف كش ال يذلا «يقيقحلا ربخلا مكربخأ :يأ كَ

 نيذلا صاخشألا ةفصب : يأ «نيطايشلا لزنت نم ىلع «ةهبش

 ا ميدلع كر
 ءروزلل لوقلا ريثك ءباذك :يأ «َِنَأ لك لع رتل

 يذلا اذه «يصاعملا ريثك «هلعف يف ري «لطابلاب كفالاو

 . ؟مهلاح هلاح بسانتو «نيطايشلا هيلع لزنت
 ءءامسلا نم هنوقرتسي يذلا نسل هيلع © نوفل #



 رشع عساتلا ءزجلا

 «("بذك هيلإ نوقلي ام رثكأ :يأ 4تنزك مهرنكأول
 «لطابلاب قحلا طلتخيف «ةئام اهعم بذكيو «ةدحاو قدصيف
 ةفص “"هذهف .هملع مدعو «هتلق ببسب قحلا لحمضيو

 مهيحو ةفص هذهو «نيطايشلا مهيلع لزنت نيذلا صاخشألا

 .هل

 «ةنيابم مظعأ لاوحألا هذهل ةنيابم هلاحف هيب دمحم امأو

 بلقلا رب نيب عمج يذلا «دشارلا رابلا «نيمألا قداصلا هنأل

 . مرحملا نم لاعفألا ةهازنو ةجهللا قدصو

 اًسورحم لزني «هللا دنع” نم هيلع لزني يذلا يحولاو

 الو هيف كش ال يذلا «ميظعلا قدصلا ىلع اًلمتشم ءاًظوفحم

 لهو .؟كئلوأو اذه - لوقعلا لهأ اي - يوتسي لهف .بير

 ؟ءايشألا نيب قرفي الو «زيمي ال نونجم ىلع الإ ناهبتشي

 رعشلا نم اًضيأ هأّرِب «هيلع نيطايشلا لوزن نع ههزن املف
 ءءارعشلا ةلاح نع اًضيأ مكئبنأ له :يأ «ةاَرعُشلار# :لاقف

 ,ىدهلا قيرط نع وامل مهي مهنإف «تباثلا مهفصوو
 «نوواغ مهسفنأ يف مهف .ىدرلاو يغلا قيرط ىلع نولبقملا

 . دساف لاض واغ لك مهعابتأ دجتو

 رار لَ يف نَا مهلالض ةدشو مهتياوغ 4ك ملأ
 «حدق يف ةراتو «حدم يف ةراتف رنيه رعشلا ةيدوأ نم

 ىرخأو «نولزغتي ةراتو «بذك يف ةراتو «قدص يق ةراتو

 مهل رقتسي الف «نونزحي ةنوآو «نوحرمي ةرمو «نورخسي
 .لاوحألا نم لاح ىلع نوتبثي الو «رارق

 ءءارعشلا فصو اذه : يأ 4تَُمْفَي ال ام تولوقب ميتال
 لزغتي رعاشلا تعمس اذإف .مهلاعفأ مهلاوقأ فلاخت مهنأ

 نم غراف هبلقو ءامارغ سانلا دشأ اذه تلق «قيقرلا لزغلاب

 وهو «قدص اذه :تلق «مذي وأ حدمي هتعمس اذإو «كاذ

 ءاهكرتي مل كورتو ءاهلعفي مل لاعفأب حدمتي ةراتو .بذك

 «ناسرفلا ىلع اهب ولعي ةعاجشو «هتحاس لوح محي مل مركو

 . مهفصو اذه «نابج لك نم َنبجأ هارتو
 «رابلا دشارلا لي دمحم لوسرلا ةلاح قباطي له «رظناف

 ,ىدهلا ىلع ماقتسا دق يذلا «دتهمو دشار لك هعبتي يذلا

 هلاوقأ فلاخت ملو «هلاعفأ ضقانتت ملو «ىدرلا بناجو

 الو «رشلا نع الإ ىهني الو «ريخلاب الإ رمأي ال يذلا «؟هلاعفأ

 نيلعافلا لوأ ناك الإ ءيشب رمأ الو «قدص الإ ءيشب ربخأ

 .هل نيكراتلا لوأ ناك الإ ءيش نع ىهن الو هل

 وه مأ ؟مهيراقي وأ ءءارعشلا ةلاح هلاح بسانت لهف

 اذه ىلع همالسو هللا تاولصف ؟هوجولا عيمج نم مهل فلاخم

 رهدو «نيدبآلا دبأ «لضفألا مامهلاو «لمكألا لوسرلا

V۳ ۷- ١-5 :تايآلا «لمنلا ةروس ريسفت 

 الو «نونجم الو ءرحاس الو «رعاشب سيل يذلا «ءنيرهادلا

 . لامك لك الإ هب قيلي

 نمآ نم مهنم ىنثتسا «هب مهفصو امب ءارعشلا فصو املو

 نم رصتناو «هللا ركذ نم رثكأو ءاحلاص لمعو ءهلوسرو هللاب

 . مهوملظ ام دعب نم نيكرشملا هئادعأ

 «مهناميإ راثآو ءةحلاصلا مهلامعأ نم مهرعش راصف

 كرشلا لهأ نم راصتنالاو «ناميالا لهأ حدم ىلع هلامتشال

 ثحلاو «ةعفانلا مولعلا نييبتو «هللا نيد نع ٌبذلاو «رفكلاو

 :لاقف «ةلضافلا قالخألا ىلع

 او اسو انيك هلأ اويككَو تحیکلا لیمو اوما نیلا الإ
 ىلإ نوبلقني هرم بسن نأ الط لأ كمبو اوملط ام دع
 الو ءاهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص رداغي ال باسحو فقوم

 .نيملاعلا بر هللا دمحلاو .هافوتسا الإ اًمح

 لمنلا ةروس ريسفت

 ةيكم يهو

 يشو ىذه © نيم بات ڪو نارمل ثنيإ كلي سط )١-1(
 مه ركاب مو هوَ يوو واصلا ويف بيلا © نمل

 ريع مق مهتما مه ار ةراب زج ال نيل 6إ شق
 كنو ٠ َدوُرَصْنْلا مه ةرخكلأ يف ْمُهَو بادعلا وس ك تل كيلو

 ةمظع ىلع هدابع ىلاعت هبني رب رك نن ني تارشا یک و
 ثني كلي :لاقف «ميظعتلا ىلع ةلاد ةراشإ هيلإ ريشيو «نآرقلا

 ىوقأو «تايآلا ىلعأ يه : يأ نش باتڪو نارا

 «بلاطملا لجأ ىلع اهنيبأو «تالالدلا حضوأو «تانيبلا
 تايآ .قالخألا ىكزأو «لامعألا ريخو «دصاقملا لضفأو

 لك نع يهنلاو «ةنسحلا رماوألاو «ةقداصلا رابخألا ىلع لدت

 اهنايبو اهحوضو يف تغلب تايآ .ميمذ قلخو «ميخو لمع

 ىلع تلد تايآ .راصبألل سمشلا غلبم «ةرينلا رئاصبلل

 بويغلا نع تربخأو «ناقيالا ىلإ لوصولل تعدو «ناميإلا
 تعد تايآ .نوكيو ناك ام قّيِط ىلع «ةلبقتسملاو ةيضاملا

 ايلعلا هتافصو ىنسحلا هئامسأب «ميظعلا برلا ةفرعم ىلإ
 ىتح مهتفصوو «هئايلوأو هلسرب انتفرع تايآ .ةلماكلا هلاعفأو

 نم ريثك اهب عفتني مل اذه عم نكلو ءانراصبأب مهيلإ رظنن اننأك
 ال نم نع اهل اًنوص «نيدناعملا عيمج اهب دتهي ملو «نيملاعلا

 ©0 ن

 .اذه :نيتخسنلا يف (۲) .اًيذك :نيتخسنلا يف(١)



 رشع عساتلا ءزحلا

 نم اهب ىدتها امنإو «هبلق يف ءاكز الو ءحالص الو هيف ريخ

 تفصو «مهبولق كلذب تراتتساو «ناميالاب هللا مهصخ

 . مهرئارس

 كولس ىلإ مهيدهت :يأ كيرم ىو ىده# :لاق اذهلف
 هوكرتي وأ هوكلسي نأ يخبني ام مهل نيبتو «ميقتسملا طارصلا

 قيرطلا اذهل ةيادهلا ىلع بترملا هللا باوثب مهرشبتو
 دحأ لك نم لبقي لهف «ناميالا وعدم رثكي هلعل : ليق امبر

 «قحلا وهو ؟ليلد نم كلذل دب ال مأ ؟كلذ نمؤم هنأ ىعّدا

 4 ةرَلَّصلأ َنوُميقي يلا :لاقف «نينمؤملا ةفص ىلاعت نيب كلذلف

 ءاهناكرأ نم «ةرهاظلا اهلاعفأب نوتأيف ءاهلفنو اهضرف

 ءةنطابلا اهلاعفأو ءاهتابحتسمو لب ءاهتابجاوو ءاهطورشو

 ريدتو « هللا برق راضحتساب ءاهبلو اهحور يذلا عوشخلا وهو

 . هلعفيو يلصملا لوقي ام

 ْمُه رخل مهول اهيقحتسمل ةضورفملا 4ةزكزلا نوو
 ةجرد ىلإ لصو نأ ىلإ ناميالا مهعم غلب دق : يأ وق

 ىلإ يعادلا «بلقلا ىلإ لصاولا ماتلا ملعلا وهو «نيقيلا
 مهرذحو ءاهل مهيعس لامك يضتقي ةرخآلاب مهنيقيو .لمعلا

 .ريخ لك لصأ اذهو «باقعلا تابجومو باذعلا بابسأ نم

 نم نوبذكيو ءاهب نوبذكيو ةر موب ال نا نل
 «نيددرتم نيرئاح نوه 4 هَ مُهَلْمَعَ 2 برو اهتابثإب ءاج

 «قئاقحلا مهيلع تبلقنا دق ءهاضر ىلع هللا طخس نيرثؤم

 . الطاب قحلاو ءاّمح لطابلا اوأرف
 همظعأو هأوسأو هدشأ : يأ «4باّدصلا وس خم سل كيلو

 مهنوكل «مهيف راسخلا رصح 4ِةوْرَمّتْلا مه ةرخألا يف مهول
 يذلا ناميالا اورسخو «ةمايقلا موي مهيلهأو مهسفنأ اورسخ
 . لسرلا هيلإ مهتعد

 اذه نإو :يأ 4ٍر لع ريك ْنْدَل ني تالا قل كتو
 دنع نم لزني «هنقلتتو هفقلتتو .كيلع لزني يذلا نآرقلا

 4ريال اهلزانم اهلزتيو ءاهعضاوم ءايشألا عضي «ركح#
 دنع نم ناك اذإو .اهرهاوظك اهنطاوبو «'”رومألا رارسأب

 يذلا نم ءدابعلل حلاصمو ةمكح هلك هنأ ملع 4رب ركح

 ءهتصق رخآ ىلإ ا تسع نإ ديِلمَأِل ی لات دل )۷-۱٤( رے
 نب ىسوم لاوحأ نم ةفيرشلا ةلضافلا ةلاحلا هذه ركذا : ىنعي

 هللا ميلكتو «هتلاسرب هئافطصاو هيلإ يحولا ءادتبا 00

 نم هلهأب راسو «نينس ةدع نيدم يف ثكم امل هنأ كلذو .هاي

 ناكو «لض قيرطلا ءانثأ يف ناك املف ءرصم ىلإ اًهجوتم نيدم

 : يأ «ارك تنا ٌّقإ# :مهل لاقف «ةدراب ةملظم ةليل يف
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 مكين وأ قيرطلا نع ربي ام ياس ديعب نم اًران ترصبأ

 ىلع ليلد اذهو «نوئفدتست :يأ وعض لمل ق باش
 .هلهأو وه «هدرب دتشمو «هئات هنأ

 هللا هادان : يأ 4ََلْوَح نمو رال ف نم روب نأ یوو اَهدَج انك
 سدقم لحم اذه نأ «هربخأو ىلاعت

 .هلاسرإو هئادنو ىسومل هللا ميلكتل اًعضوم هللا هلعج

 لب «ءوس وأ صقن هب نظُي نأ نع نيالا بر هلا َّنَحّبْسو

 . هلعفو هفصو يف لماكلا وه

 هللا هنأ هللا هربخأ :يأ كأ رمل هلل 6آ هدَنِإ یوسی

 ىرخألا ةيآلا يف امك «هل كيرش ال هدحو ةدابعلل قحتسملا

 , «ىركإ هولا مقا قديما ان لإ هلل آل ها ان قت

 لك هل تنعذأو .ءايشألا عيمج رهق يذلا 4لال

 لسرأ نأ هتمكح نمو .هقلخو هرمأ يف مكا تاقولخملا

 هتلاسرل لهآ هنأ هنم هللا ملع يذلا «نارمع نب ىسوم هدبع

 نم شحوتست الو «هيلع دمتعت نأ هتزع نمو .هميلكتو هيحوو

 - خيشلا ملق قبس (5) 00

 نأ هتكرب نمو .كرابم

 ميكح) بتكف - هللا همحر .لاوحألا :ب يف )١(

 .وه امك ريبسفتلا تيقبأو «اهتحّحصف (ريبخ



 هللا ديب مهيصاون نإف «مهتوربجو كئادعأ ةرثكو .كدارفنا

 .هريبدتب مهنوكسو مهتاكرحو

 ٌركَذ وهو اج اک يبت اها ال اهاقلأف 4ةَصَع قول
 ةيحلا نم اًرعذ بيَ لو ينم لو# ةكرحلا عيرس «تايحلا
 تومي إ# :هل هللا لاقف . ةيرشبلا عئابطلا ىضتقم ىلع «ىأر يتلا

 نم َكَنِإ فَ ال, لِقآأ» :ىرخألا ةيآلا يف لاقو 4تت ال
 فواخملا عيمج نأل 4َنوُنَسْرمْلا ىدل ُكاَي ال ینا 24 تيبمآلا

 هللا مهصتخا نيذلاف .هرمأو هفيرصتو هردقو هئاضق يف ةجردنم

 «هللا ريغ اوفاخي نأ مهل يغبني ال ءهيحول مهافطصاو «هتلاسرب

 . هميلكتب ةوظحلاو «هنم برقلا ةدايز دنع اًصوصخ

 وه يذلا اذهف :يأ ووش دعب اتش لب رم رلظ نم للل
 مدقت امو «ملظلا نم ىدسأ ام ببسب ةشحولاو فوخلا لحم

 ؟فوخلاو ةشحوللو مهل امف نولسرملا امأو «مرجلا نم هل

 لدبف «بانأو بات مث هللا يصاعمب هسفن ملظ نم ءاذه عمو

 الف . ميحر روفغ هللا نإف «,تاعاط هيصاعمو «تانسح هتائيس

 وهو ءاّعيمج بونذلا رفغي هنإف «هترفغمو هتمحر نم دحأ سأيي
 . اهدلوب ةدلاولا نم هدابعب محرأ

 الو صرب ال روس رع ني ضي ج كيب ىف گدی لجدول

 كوع لإ ٍتلَم عني يف# هعاعش نيرظانلا رهبي ضايب لب «صقن
 «ىعست ةيح اصعلا بالقنا «ناتيآلا ناتاه :يأ تيرو

 «تايآ عست ةلمج يف ءاضيب جرختف «بيجلا نم ديلا جارخإو

 اوقسف 24َنِقَِف اك اک م هموقو نوعرف وعدتو اهب بهذت
 يف مهرابكتساو هللا دابع ىلع مهولعو مهوتعو مهكرشب
 .قحلا ريغب ضرألا

 ىلإ مهاعدو «هئلمو نوعرف ىلإ مالسلا هيلع ىسوم بهذف
 «ةئيضم #ةرصبم انسياب مُهتَآَ امف تابآلا مهارأو «ىلاعت هللا

 الاف سمشلاب راصبألا رصبت امك اهب رصبيو «قحلا ىلع لدت
 : اولاق لب هرحس هنأب لوقلا درجم مهفكي مل 4 تي دخ ال
 «بئاجعلا بجعأ نم اذهو .دحأ لكل رهاظ يم
 نيبأ نم لعجت تاعطاسلا راونألاو «تارصبملا تايآلا

 «ةرباكملا مظعأ نم الإ اذه له !رحسلا رهظأو تالبعزخلا

 .ةطسفسلا حقوأو

 اهل نيدحاج .هللا تايآب اورفك يأ 4اَي ْاوُدَسَحَم
 كشلا ىلإ اًدنتسم مهدحج سيل :يأ 4با ًاهتقيتساول

 اهتحصب '''مهنيقيو «مهملع عم مهدحج امنإو «بيرلاو

 ىلعو قحلا ىلع 4لول مهسفنألو مهبر قحل مهنم اطل
 ةع تاک تیک رشا لسرلل دايقنالا ىلعو «دابعلا
 ءرحبلا يف مهقّرغو هللا مهرمد «ةبقاع أوسأ 4َنيِدِيْنُمْل
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 . هدابع نم نيفعضتسملا مهنكاسم ثروأو «مهازخأو

 ىلا هَر دنع لاو الع ميلو واد ایا دقوا )١5-5(
02111 

 رخآ ىلإ واد نيس روو © نمل واع نم ربك َلَع اص
 ناميلسو دواد ىلع هتنمب هونیو ءنآرقلا اذه ىف ركذي. ةصقلا

 :ىلاعت لاق امك ء«ريكنتلا ليلدب ءريثكلا عيشاولا ملعلاب «هنبا

 مولا مَع هيف تف دل ثلا يف ناڪ ْذِإ َنَسَيَلْسَو َدواَدَو

 . ةيآلا امو
 هِي دلا : امهميلعتب ىربكلا هتنم امهبرل نيركاش اار

 امهلعج ىلع هللا ادمحف برملا وداع نم ربك لع السم ىلا
 . مهصاوخ نم اوناك مهنأو «ةداعسلا لهأ «نينمؤملا نم

 مث «نوحلاصلا :تاجرد عبرأ نينمؤملا نأ كش الو

 .ءايبنألا مهقوف مث «نوقيدصلا مهقوف مث ءءادهشلا مهقوف

 ةجرد نود اوناك نإو «لسرلا صاوخ نم ناميلسو دوادو

 ءالضفلا لسرلا ةلمج نم مهنكل .[ةسمخلا] مزعلا يلوأ

 اًحدم هباتك يف مهحدمو ءمهركذب هللا هون نيذلا «ماركلا

 ناونع اذهو .ةلزنملا هذه غولب ىلع هللا اودمحف ءاّميظع

 «ةيويندلاو ةينيدلا همعن ىلع هلل اًركاش نوكي نأ «دبعلا ةداعس

 ءاهب بجعي الو اهب رخفي الف ءهبر نم معنلا عيمج یری نأو

 : . اًريثك اًركش هيلع قحتست اهنأ یری لب
 نوكل «هب هصخ امب ناميلس صخ «نيكرتشم امهحدم املف

 نكي مل ام تايرجاملا نم هل راصو ءاًميظع اًكلم هاطعأ هللا

 راد نیس کریو :لاقف ءملسو امهيلع هللا یلص «هیبأل
 هلعلف ءهملع ىلإ هيبأ ملع مضناف «هتوبنو هملع ثرو :يأ

 تقو ملعلا نم هيلع ناك ام عم ءملعلا نم هدنع ام هيبأ نم ملعت

 هلل اًركش :لاقو .ناميلس اهانمهفف هلوق نم مدقت امك «هيبأ

 َقِطنم اتمع شالا اهيا :هتمعنب اًندحتو «هناسحإب اًحجبتو
 ملكتتو لوقت ام هقفي ء[مالسلاو] ةالصلا هيلع ناكف ري

 لمنلل ةلمنلا لوق مهف امكو «هعجارو دهدهلا عجار امك «هب

 ةالصلا هيلع ناميلس ريغ دحأل نكي مل اذهو «يتأي امك

 ش .مالسلاو

 نمو «معنلا نم هللا اناطعأ :يأ ءَ لك نم اتوا
 نم اًدحأ هتؤي مل ام ءرهقلاو ةنطلسلا نمو «كلملا بابسأ

 اسأل تبي ال الم ل بهو :لاقف هبر اعد اذهلو «نييمدآلا
 نم ءاش ام لك هل نولمعي «نيطايشلا هل هللا رخسف ئپ ن
 اهودغ ءحيرلا هل رخسو «مهريغ اهنع زجعي يتلا لامعألا

 . أطخ وهو (به بر) :لاقف :نيتخستلا يف (۲) .مهنقيت :ب يف (۱)



 رشع عساتلا ءزحلا

 .رهش اهحاورو «رهش

 ره هب انصتخاو انلضفو هللا اناطعأ يذلا اد إل
 ةمعنب فارتعا لمكأ فرتعاف «يلجلا حضاولا #ُنيِيْلَأ لَا

 ش . ىلاعت هللا

 نومرو مه ربطلاو الأو نجلا ن موج نسل رشو#
 «مدآ ينب نم «ةعونتملا ةلئاهلا ةريثكلا هدونج هل عمج :يأ

 «نوربدي «نوعزوي مهف رويطلا نمو «نيطايشلاو نجلا نمو

 مهريس يف ميظنتلا ةياغ نومظنيو «مهرخآ ىلع مهلوأ دريو
 .هتدع هل دعأو «كلذل دعتسا دق مهلاحرتو مهلحو «مهلوزنو

 الو «هنايصع ىلع ردقت ال «هرمأب ةرمتؤم دونجلا هذه لكو

 طعأ :يأ كس وأ نما اواَطَع اًده# : ىلاعت لاق ءهنع درمتت

 . ""هرافسأ ضعب يف ةمخضلا دونجلا هذهب راسف «باسح ريغب

 ينبو اهتقفرل ةهبنم لن تا لأ او لع ان آد اي
 س تملي هک لكس الغنا لنکا اّيأكط :اهسج

 هب و
 رهو ودونجو تتنمسأو «ةلمنلا هذه تحصنف . ورع 31 و

 ةقراخ اًعامسأ لمنلا ىطعأ دق هللا نوكيو ءاهسفنب امإ ءلمنلا

 ةلمن توصب يداولا الم دق يذلا «لمنلل هيبنتلا نأل «ةداعلل

 اهلوح ّنَم تربخأ اهنأب امإو .بئاجعلا بجعأ نم «ةدحاو

 غلب ىتح «ضعبل نهضعب نم ربخلا يرس مث «لمنلا نم
 لوخد وهو «كلذ يف قيرطلاو «رذحلاب نهترمأو «عيمجلا
 . نهنكاسم

 ترذتعاو «هناطلس ةمظعو «هدونجو ناميلس ةلاح تفرعو

 ءروعش الو مهنم دصق نع سيلف «مكومطح نإ مهنأ «مهنع
 .همهفو اهلوق مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلس عمسف

 «“اهتحاصفب هنم اًباجعإ اهل نّم اکا مسبق
 ةالصلا مهيلع ءايبنألا لاح اذهو .اهريبعت نسحو «اهحصنو

 غلبي ال نأو «هعضوم يف بجعتلاو «لماكلا بدألا «مالسلاو

 هكحض لج الإ لوسرلا ناك امك . مسبتلا ىلإ الإ كحضلا مهب
 مدعو .بدألا ءوسو لقعلا ةفخ ىلع لدت ةهقهقلا نإف ءمسبتلا

 قلخلا ةسارش ىلع لدي «هنم بجعتي امم بجعلاو مسبتلا

 . كلذ نع نوهزنم لسرلاو .توربجلاو

 *َيَمِرْوَأ بر :لاحلا هذه ىلإ هلصوأ يذلا هلل اًركاش لاقو

 لو لع تنشأ يلا تع ركشا أل ينقفوو ينمهلأ : يأ
 هبر لأسف .دلولا ىلع ةمعن نيدلاولا ىلع ةمعنلا نإف «ّىَنِلو

 هيدلاو ىلعو هيلع «ةيويندلاو ةينيدلا هتمعن ركشب مايقلل قيفوتلا

 اًحلاص لمعأ نأ ينقفوو :يأ ةد احلي معا نو
 نم اًملاس ءهيف اًصلخم ءكرمأل اًقفاوم هنوکل «هاضرت

 ةنجلا اهنم يتلا يمر س یلداول تاصقتملاو تادسفملا

 ٠١-٤٤ :تايآلا ءلمنلا ةروس ريسفت -۷
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 ور رواداتیناءدقلو ل نيد ا ۶ 1
 ©9 نرمو راع نمک لع ءاَنلَصم ىلا هردم ال اقو
 ے2 ےس ا لاو 2 ا سر

 ربطلا قطاع سالا اهيل اقو درواد ننمّيلس تروو

 1 2-ما ع -

 00 لضفْل اوه ادهن اواو

 SS مريب < 2 و

 63 وعدو ف ريظلاو ضالاو نجلا نورة دوسج نمل
 أ ا ر

 الخ دا لمتلااهتأكي ةلمت تاق لمتلا داو لع وأ دِإَوَح
 ع د س ير م ر درر ر حس 2 ےک

 دورعشي وهو هدو نجو نلمس ېک تم طع ال مکن کسم

 ر

 | رادان مزوا بر لاتو اھ لوق ناک جاض
 fet نيم بع رم ر رر ص وان

E 

 ذا لوا ا دید شابا هذال (ي) تباکلا 7 رو ت ا دا 3
 | َلاَمَف د ِيِصَبريَع َتْكَمَم 9€ نين ليل قبلَ

E07 ني هن و  
 ا

 ةلوعجم ةمحرلا نإف (يييصلا كابول ةلمج نل
 جذومن اذهف .مهلزانمو مهتاجرد فالتخا ىلع «نيحلاصلل

 ا م ا

 َدَفَمَبَوأ# :لاقف «ريطلل هتبطاخم نم رخآ اًجذومن ركذ مث

 هميظنت نسحو «همزحو همزع لامك ىلع اذه لد ا

 مل هنإ ىتح .رابكلاو راغصلا رومألل هسفنب هريبدتو «هدونجل

 ةدوجوم يه له رظنلاو ءرويطلا دقفت وهو «رمألا اذه لمهي

 عنصي ملو .ةيآلل ىنعملا وه اذهو ؟ءيش اهنم دوقفم مأ ءاهلك

 هلديل «””اهنم دهدهلا نيأ رظنيل ريطلا دقفت هنإ : لاق نم اًئيش

 ءاملا رصبي هنأ «دهدهلا نع اومعز امك «هبرقو ءاملا دعب ىلع

 لب «ليلد هيلع لدي ال لوقلا اذه نإف «ةفيثكلا ضرألا تحت

 . هنالطب ىلع لاد يظفللاو يلقعلا ليلدلا
 «تادهاشملاو براجتلاو ةداعلاب فرع دق هنإف ىلقعلا امأ

 رصبلا اذه رصبي ءيش اهنم سيل ءاهلك تالا هذه نأ

 ناك ولو ءةفيثكلا ضرألا تحت ءاملا رظني «ةداعلل قراخلا

 .هنم :ب يف (6) .اهتمأ حصنب :ب يف )١( . يف ضعب يف :أ يف )١(



 رشع عساتلا ءزجلا

 . تايآلا ربكأ نم هنآل هللا هركذل كلذك

 بلطو» :لاقل «ىنعملا اذه ديرأ ولف يظفللا ليلدلا امأو

 نع شتف» وأ «لاق ام لاق هدقف املف ءءاملا هل رظنيل دهدهلا

 دقفت امنإو .تارابعلا نم كلذ وحنو «هنع ثحب» وأ «دهدهلا

 زكارملل اهموزلو «بئاغلاو اهنم رضاحلا رظنيل ريطلا
 ال مالسلا هيلع ناميلس نإف اًضيأو . اهل اهنيع يتلا عضاوملاو

 .دهدهلا ةسدنهل جاتحي ثيحب «ءاملا ىلإ رطضي الو جاتحي

 ولو «ءاملا هل نورفحي ام «تيرافعلاو نيطايشلا نم هدنع نإف

 رهش اهودغ «حيرلا هل هللا رخسو .غلب ام قمعلا يف غلب

 !!؟دهدهلا ىلإ جاتحي - كلذ عم - فيكف ءرهش اهحاورو
 فرعي ال «لاوقأ اهب رهتشتو «دجوت يتلا ريسافتلا هذهو

 لفغيو «ةدرجم ليئارسإ ينب نع لاوقألا هذه لقنت ءاهريغ

 ىلع اهقيبطتو ءةحيحصلا يناعملل اهتضقانم نع لقانلا

 «مدقتملل اًملسم رخأتملا اهلقنيو «لقانتت لازت ال مث «لاوقألا

 ام ريسافتلا يف ةيدرلا لاوقألا نم عقيف «قحلا اهنأ نظي ىتح

 - 5 ب

 «نيبملا يبرعلا ميركلا نآرقلا اذه نأ فرعي نطفلا بيبللاو

 مهرمأو «مهلهاجو مهملاع «مهلك قلخلا هب هللا بطاخ يذلا

 ةفورعملا ةيبرعلا هظافلأ ىلع اهقيبطتو «هيناعم يف ركفتلاب

 اًلاوقأ دجو اذإو ءءابرعلا برعلا اهلهجت ال يتلا «يناعملا

 نإف .لصألا اذه ىلإ اهدر هلك هللا لوسر ريغ نع ةلوقنم

 القفل ا و ا و ا ورک كيل او
 هدنع نأل ءاهنالطبب مزجو اهدر «ىنعم وأ اًظفل وأ «ىنعمو

 مالكلا ىنعم نم هفرعي ام وهو ءاهل اًضقانم اًمولعم اًلصأ
 .هتلالدو

 هدقفو ءريطلل مالسلا هيلع ناميلس دقفت نأ دهاشلاو

 لامكو .هسفنب كلملا هريبدتو همزح لامك ىلع لدي «دهدهلا

 ىرأ آل لاب َلاَّمَث# ريغصلا رئاطلا اذه دقف ىتح «هتنطف

 ةلقل «هايإ يتيؤر مدع له : يأ كيبل نب ناك 3 ٌدَهْدَهْلا

 ءاهباب ىلع مأ .؟ةريثكلا ممألا هذه نيب اًيفخ هنوكل «هب يتنطف

 . ؟يرمأ الو ينذإ ريغ نم اًبئاغ ناك نأب
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 اسد مدعا : لاقف «هدعوتو هيلع ظيغت ذئنيحف

 4ن نطلسب یتا وأ هذال وأ ‹لتقلا نود ادرس

 هعرو لامك نم اذهو .هفلخت ي

 ؛لتقلا وأ تاذعلاب ةتيوقغ درج ىلع يسقي خل هنأ ءهفاصنإو

 رذعل اهنأ لمتحت دق هتبيغو .بنذ نم الإ نوكي ال كلذ نأل

 . هتنطفو هعرول ه هانثتسا كلذلف «حضاو

 هدونج ةبیه ىلع لدي اذهو ءاج مث وديع ريغ تكَمَم

 ١6-44 :تايآلا «لمنلا ةروس ريسفت - ۷و7١

 هفلخ يذلا دهدهلا اذه نإ ىتح ءهرمأل مهرامتتا ةدشو «هنم

 4 لاق اًريثك اًنمز فلختلا ىلع ردقي مل «حضاولا رذعلا

 ملع < ملعلا نم يدنع : يأ « هب طحي مل اب د ٌتطحأ# ناميلسل

 هيف كتجرد ولعو «عساولا كملع ىلع «هب تطحأ ام

 «ٍنيَقي الب نميلا يف ةفورعملا ةليبقلا س نم كنو
 . نقيتم ربخ : يأ

 يأ 4ك هارمأ تدم يا :لاقف أبنلا اذه رسف مث
 هاتؤي نع لڪ نم توو ةأرما يهو ءأبس ةليبق كلمت
 «نوصحلاو ءدونجلاو «حالسلاو «لاومألا نم «كولملا

 ءاهكلم يسرك :يأ *ٌميِظَع شع اول كلذ وحنو عالقلاو

 ىلع لدي شورعلا مظعو .لئاه شرع «هيلع سلجت يذلا
 .ىروشلا لاجر ةرثكو ناطلسلا ةوقو ةكلمملا ةمظع

 مه :يأ يَا 0 ٍِس نيش وج اَهَمْرَقَو اهدا
 اوأرف *َمُهَلَسَعَ نطيل هَل ينم سمشلا نودبعي نوكرشم
 نأ ىري يذلا ا مهمل قحلا وه هيلع مه ام

 . هتديقع ريغتت ىتح هتياده يف عمطم ال «قح هيلع يذلا
 يف َهْبَكْلا جر ىلا لِي اوُدُجَسَس ل اله :يأ لال :لاق مث

 راطقأ يف «ءيبخلا يفخلا ملعي :يأ (ِضرَأْلاَو توسل

 روذبو «تاقولخملا راغص نم «ضرألا ءاحنأو «تاومسلا

 ءءامسلاو ضرألا ءبخ جرخيو .رودصلا ايافخو «تاتابنلا

 ءرطملا لازنإب
 مهيزاجيل ءضرألا نم تاومألا جارخإو ءروصلا يف خفنلا

 . شن امو نوح ام راقیو# مهلامعأب
 «ةبانالاو «ةدابعلا يغبنت ال : يأ وه الإ َهَلِإ ل هنأ

 كافصلا يقل: اهل. يزياجلا د الود الإ يحتل نذل
 يذلا * ويَِمْلا ٍشّرَصْلا ٌبَر# .كلذل ةبجوملا معنلاو «ةلماكلا

 كلملا اذهف .تاومسلاو ضرألا عسوو تاقولخملا فقس وه

 ‹عضخيو هل لذي يذلا وه «نأشلا ريبك ءناطلسلا ميظع

 أبنلا اذه هيلإ ىقلأ نيح دهدهلا ملسف «عكريو هل دجسيو
 . هيلع يفخ فيك ناميلس بجعتو « ميظعلا

 تك مآ َتْهَدَصأ ٌرظَنَس» :هتنازرو هلقع لامكل اشتم لاقو
 مهل هيلا هصن يتأيسو اده ىِيَمكَب بهذا ه نکلا نم

 دنع ضرألا ءبخ جرخيو «تابنلا تابنإو

 كيلإ )وثني ادام ظنت ديعب ريغ رخأتسا : يأ *ةهْنَع لون مث
 .هب نوعجارتي امو

 جك لإ لأ نإ :اهموقل تلاقف ءاهيلع هاقلأف هب بهذف

 . ضرألا كولم ربكأ نم «رادقملا ليلج : يأ مك

 )١( هتبيه :أ يفو «ب ىف اذك ,



 هنآ من مَ كلش ني م3 : تلاقف هنومضم تنيب مث
 اونوكت ال :يأ 4ي ناو 3ع اوت لآ ه لأ نت
 «يرماوأل اوداقناو «يناطلس تحت اوعضخا لب «يقوف

 . نيملسم ّيلإ اولبقأو
 مهيهن نمضت هنإف «ماتلا نايبلا عم ةزاجولا ةياغ يف اذهو

 دايقنالاو ءاهيلع مه يتلا مهلاح ىلع ءاقبلاو «هيلع ولعلا نع

 ىلإ مهتوعدو ءهيلإ مهئيجمو «هتعاط تحت لوخدلاو «هرمأل

 «ةلماك ةلمسبلاب بتكلا ءادتبا بابحتسا هيفو .مالسالا

 .باتكلا ناونع لوأ يف مسالا ميدقتو

 لاجرو ءاهتلود رابك تعمج نأ ءاهلقعو اهمزح نمف

 «ينوربخأ : يأ ىم خي فوقَ وَلَمْ ابكي : تلاقو اهتكلمم

 اذام مأ ؟داقتنو ءهتعاط تحت لخدن لهو ؟هب هبيجن اذام

 ةدبتسم تنك ام : يأ ( نود َّقَح نأ َهَعِاَف تن ام ؟لعفن
 . مكتروشمو مكيأر نود رمأب

 هيلع ٍتددر نإ :يأ «ِريِدَش أب اواو وم أولو نحن واق ف
 مهنأكف ءلاتقلا ىلع ءايوقأ انإف ءهتعاط يف يلخدت ملو «هلوق

 مهنكلو .مهرامد هيف ناكل مت ول يذلا ءيأرلا اذه ىلإ اولام

 ام يأرلا : يأ بي ُرْمَأْلا : اولاق لب «هيلع اورقتسي مل اًضيأ

 رظن * ىرظنأت مهل اهحصنو ءاهمزحو ءاهلقعب مهملعل «تيأر
 . نما ادام ربدتو ركف

REC 

 - ابهنو ءاّرسأو ءالتق اوف ةر ولك د ادي كولملا نإ

 يأ ةا اهلها ةع اولعجو# اهرايدل اًييرختو ءاهلاومأل :
 اذهف :يأ «نيلذألا نم سانلا فارشأ ةداسلا ءاسؤرلا اولعج

 ءرابتخالا لبق هل ةعيطمب تسلف اًضيأو .ديدس ريغ يأر

 اع تركت جو اهربدتيو هلاوحأ نع فشكي نم لاسرإو

 مي ةَرِظاَف َمّيِدَهِب مهلا اسم ّقِإَو## :تلاقف ءانرمأ نم ةريصب

 هعدخت مأ ؟هلوقو هيأر ىلع رمتسي .له . هنم #نوُلَسرمْلا مج ةجرت

 ا

 يأرلا يوذو ءاهموق ءالقع نم لسر عم «ةيده هل تلسرأف

 اًركنم 4لا ةيدهلاب لسرلا هءاج : يأ نيس َءآَج منقل مهنم
 نتا امف ِاَمِي وديا : مهتباجإ مدع ىلع اًظيغتمو مهيلع

 ا الورم ار يابه ا 83 5ا٤ اَنْ ربح هَ

 رف کد رسا لب# معنلا يلع رثكأو ءاهنع هللا ينانغأ دق

 . هللا يناطعأ امل ةبسنلاب مكيديأب ام ةلقو ءايندلل مكبحل

 هنأو «هلقع نم ىأر امل «باتك ريغ نم لوسرلا ىصوأ مث

 كتيدهب : يأ بَل خيَنَأإل :لاقف وجو ىلع ةمالك لكس

 محو اهب مهل ةقاط ال :يأ م ل ال رومي ميال

 :تايآلا «لمنلا ةروس ريسفت -۲۷ = ا

 e کے فا ر س

 اهو ءىش زت ترا مهڪ یتا ةأرما تدجو نإ

 ه- 5-9 $<

 نشا نودج ساهم رفوا هتد 9 ©9 ٌميِظَعُشَرَع

 لامه َنسَرو هللا نود
 ر ج کک ور

 اسا 2و ب هَلمَعأ طيس

 لير نع مهد صف مهلنمعأ نطيل

 كلا مریلا اوُدَجْسالا © 09 نودتھیالمھف

 10 ضيقت لَو يلا, توكل
 رس لاق # © © ریظعلا شرما تر وهال اهلل
 اسکی ب 2 کن بحد 3€ ںییذگلآ نم تک ما تف تۇلا

L2 

 انا © ىجا ا
 ہو رے > ص

 منيش ىن ١ يس 05 دم |

 يش نأ كارلا © ۲۵ ر رکا اهلنا

 اوا تام ی مف فو وكمل اپ اتي تاق
 رە

 | كراوى ساب ولوو ۇرۇ اوون و لاق نودې
 هم
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 ةر د ادر كوُلمْلاَنإ لاف € نب کک
 اصر

 در ص ر کک رک < ەس

 9 یافت اهلها غار واقول
arr gLل 3 اع وو مو  OR | 

 3€ َنولَسَرمْلاِْحنيَمِبَرِطاَنَف اتفق ا

 «ناميلس لاق ام مهغلبأو ءمهيلإ عجرف نوي مهو هلأ ابن
 ناك ال مهنأ ناميلس ملعو .ناميلس ىلإ ريسملل اوزهجتو

 : سنالاو نجلا نم e «هيلإ اوريسي
Eنأ لجأل :يأ تيل وا ن نأ لبق اَبِشَرع نأ  

 لاقل ةمرتحم مهلاومأ نوكتف ءاوملسي نأ لبق هيف فرصتن

 . اًدج طيشنلا يوقلا وه تيرفعلاو نَا ني ٌتيِرْفَع

 أ كر ناو َكيلَقَت نيب نشل نأ ل دب كين األ
 أبس نيبو هنيب نوكيف «ماشلا يف كاذ ذإ ناميلس نأ رهاظلاو

 عمو ءاّبايإ نارهشو ءاّباهذ نارهش ءرهشأ ةعبرأ ةريسم وحن
 هربك ىلع «هب ءيجملاب مزتلأ انأ :تيرفعلا اذه لوقي كلذ

 .هيف تنأ يذلا كسلجم نم موقت نأ لبق ءهدْعبو هلقثو

 وحن «ىحضلا مظعم نوكت نأ «ةليوطلا سلاجملا نم داتعملاو

 .رثكأ وأ كلذ نود نوكي دقو «داتعملا ةياهن اذه «موي ثلث

 ةوقلا هذه هتيعر داحآ دنع يذلا ءميظعلا كلملا اذهو

 «بتكلا ني رع مدع ىلا لَ نأ كلذ نم غلبأو «ةردقلاو

 :هل لاقي ناميلس دنع حلاص ملاع لجر وه :نورسفملا لاق

 يعد اذإ يذلا «مظعألا هللا مسا فرعي ناك «ايخرب نب فصآ»



 رشع عساتلا ءزحلا

 كَل ديب نأ لم دپ کیا٤ اا ىطعأ هب لثُس اذإو «باجأ هب
 اعد هنأو ءالاح رضحيف ءمسالا كلذب هللا وعدي نأب کیر

 نم اًملع هدنع نأ مأ «دارملا اذه له] «ملعأ هللاف . رضحف هللا

 27[؟ديدشلا ليصحتو ءديعبلا بلج ىلع هب ردتقي «باتكلا

 ىلع ىلاعت هللا دمح 4ُمَدْنِع قسم ناميلس 40 امف

 قر ٍلْضَم نم اذنه لاق# و ءهل رومألا ريسيتو ءهكلمو هرادقإ

 هيلع رتغي ملف .كلذب ينربتخيل : يأ رکا أ رکا قَبل
 كولملا بأد وه امك «هتردقو هناطلسو هكلمب مالسلا

 موقي ال نأ فاخف «هبر نم رابتخا كلذ نأ ملع لب «نيلهاجلا

 .ةمعنلا هذه ركشب
 ىلإ هعفن عجري امنإو 0 يا

 قو نق رق نسو هنن رک امن ٌركَش نموإ# :لاقف «هبحاص

 ركاشلا هب معي «ريخلا ريثك «ميرك «هلامعأ نع ينغ € مر
 عاد اهرفكو ءاهنم ديزملل عاد همعن ركش نأ الإ «رفاكلاو
 . اهلاوزل

 ةدايزب هوريغ :يأ كاَبَسَرَع ال أوركَت## :هدنع نمل لاق مث

 4أ اهلقعل نيربتخم رشت كلذ وحنو «صقنو
 ُنوُكَن ما اهكلمب قيلت ةنطفو ءاكذ اهدنع نوكيو «باوصلل

 . دود ال نأ
 ءاهشرع اهيلع ضرع ؛ناميلس ىلع ةمداق تاج فل

 اًدكَمَأ# اهل لف و .اهدلب ىف هتفلخ دق «هب اهدهع ناكو

 وه لهف ءاّميظع اًشرع كل ذأ ندع رقتسا هنأ : يأ بشرع

 نم اذهو ره منك تلال ؟كل هانرضحأ يذلا شرعلا اذهك

 ملو «ريكنتلاو هيف رييغتلا دوجول «وه» لقت مل ءاهتنطفو اهئاكذ
 «نيرمألل لمتحم ظفلب تتأف .هتفرع اهنأل ءوه هنأ فنت

 اهتياده نم اًيجعتم ناميلس لاقف .نيلاحلا ىلع قداص

 ن رأيا اََيوَُوط :اهنم مظعأ هاطعأ نأ هلل اًركاشو ءاهلقعو
 «ةكلملا هذه لبق نم «مزحلاو «لقعلاو «ةيادهلا : يأ اهل

 . ةيلصألا ةعفانلا ةيادهلا يهو كيم 56

 نع ملعلا انيتوأو» :أبس ةكلم لوق نم اذه نأ لمتحيو

 ةلاحلا هذه لبق نم «هرادتقا ةدايزو ءهناطلسو ناميلس كلم

 «ةديعبلا ةفاسملا نم شرعلا راضحإ ىلع هتردق اهيف انيأر ىتلا

 . . «هناطلسل نيعضاخ «هل نيملسم انئجو «هل انعذأف
 نع : يأ هلأ نود نمي دب تناك اَم س اَمَّدّصو# : ىلاعت هللا لاق

 نم قحلا فرعت هب ام ةنطفلاو ءاكذلا نم اهلف الإو مالسالا

 تناك اإل بلقلا ةريصب بهذت ةلطابلا دئاقعلا نكلو «لطابلا

 لهأ نع دحاولا دارفناو «مهنيد ىلع ترمتساف فك رود نب

 مهلالض نم هلقعب هاري رمأب ةرمتسملا ةداعلاو «نيدلا

 امم کک ا لتا لامي نود

 هيت عانت غیا
 e مروا چ الدو

 کک را امل
 األم تیرفِع لاق
 0 6-20 وق

 اف ترو ہ |

 اهلا ەدنعأ ا كفرط كىل إدتر نأ لبق هب

 رکا تارك مارک شاء نوب | قرد ْضَف نم

 20 00 هد
 ديما دلا نم نوت ی دیتا رن

 نوک
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 دم و جمد

 ىسفن تملظ

 م ےک و هد و 2
 09 َنيِملعْلا بر هل نمي َعَمُثْمَلَسََو

 ىلع اهؤاقب برغتسي ال اذهلف «نوكي ام ردنأ نم «مهئطخو

 «لوقعلا رهبي ام هناطلس نم ىرت نأ دارأ ناميلس نإ مث ءرفكلا

 ءعستملا عفترملا سلجملا وهو «حرصلا لخدت نأ اهرمأف

 .راهنألا هتحت يرجت ٍريراوق نم اًسلجم ناكو
 نأل ءام دس ُهْنَبِيَح هنا الف حصل يلدا اه رق ف

 «يرجي هتاذب هنأك ءاهتحت يذلا ءاملا ىري «ةفافش ريراوقلا

 نم اًضيأ اذهو «ةضايخلل اس نع َتَدَتَكَول ءيش هنود سيل
 ترمأ يذلا لحملل لوخدلا نم عنتمت مل اهنإف ءاهبدأو اهلقع

 ناميلس كلم نأو «ماركالل الإ عدتست مل اهنأ اهملعل «هلوخدب

 كش ىندأ اهبلق يف نكي ملو «ةمكحلا ىلع هانب دق «هميظنتو
 .تأر ام تأر ام دعب ءءوسلا ةلاح نم

 : يأ ُدَّرَمُم حص ُهَّنِإ#© :اهل ليق ضوخلل تدعتسا املف

 ذئنيحف . نيقاسلا فشكل كنم ةجاح الف ررر ني سلمم

 هتوبن تملعو «تدهاش ام تدهاشو «ناميلس ىلإ تلصو امل
 و عمم

 ُتملظ نإ تبر تلاق#و ءاهرفك نع تعجرو تبات «هتلاسرو

 )١( ب شماه نم ةدايز .



 يضخ نع و نر رک

 . يملأ بر ني سمكس حم تْمَلْسَأو ىي
 عم اهل ىرج امو ءأبس ةكلم ةصق نم انيلع هللا هصق ام اذهف

 صصقلاو «ةدلوملا عورفلا نم كلذ ادع امو «ناميلس

 رومألا نم وهو « هللا مالكل ريسفتلاب قلعتي ال هنإف «ةيليئارسالا
 .موصعملا مولعملا ليلدلا ىلع ءاهب مزجلا “”فقوتي يتلا

 .كلذك سيل ءاهرثكأ وأ اهلك بابلا اذه يف تالوقنملاو

 يف اهلاخدإ مدعو ءاهنع ضارعالا «مزحلا لك مزحلاف

 . ملعأ هللاو ءريسافتلا

 هلل اودبَعأ نأ احس مها ومب لإ آَنلَسَرَ دقو (088-45)
 هنأ ىلاعت ربخي .ةصقلا رخآ ىلإ #َنوُمِصَتْخي نايف مه اَدِإَه

 ءاًحلاص بسنلا يف مهاخأ ءةفورعملا ةليبقلا دومث ىلإ لسرأ

 ناثوألاو دادنألا اوكرتيو ءهدحو هللا اودبعي نأ مهرمأ هنأو

 مهو «رفاكلا مهنمو «نمؤملا مهنم وصنع ناي مه ادل
 . مهمظعم

 مل :يأ «ةكسملا َلَم تنل ليت َرِل مومي 6
 تانسحلا لعف لبق ءاهيلع نوصرحتو تائيسلا لعف نوردابت
 ؟ةيويندلاو ةينيدلا مكرومأ حلصتو مكلاوحأ نسحت اهب يتلا

 لول ؟تائيسلا لعفل باهذلا ىلإ مكل بجوم ال هنأ لاحلاو

 نأ هوعدتو «مكنايصعو مككرش نم اوبوتت نب هَل َنوُرفْغَتَس
 نم بيرق ىلاعت هللا ةمحر نإف 4 نوحي كَل مكل رفغي

 . نينسحملا نم وه «بونذلا نم بئاتلاو «نينسحملا

 کب اَيِيَطأ# :نيضراعمو نيبذكم ءحلاص مهيبنل أولا
 هجو ىلع اوري مل مهنأ - هللا مهحبق - اومعز «َكَمَم نيَو
 اًبس اوراص «نينمؤملا نم هعم نمو وه هنأو ءاًريخ حلاص
 دنع كريت : حلاص مهل لاقف . ةيويندلا مهبلاطم ضعب عنمل
 نون موق رْسَأ لب مكبونذب الإ مكباصأ ام :يأ 0

 «نوبوتتو نوعلقت له رظنيل ءرشلاو ريخلاو «ءارضلاو ءارسلاب
 .هب هولباق امو مهيبن بيذكت يف مهبأد اذهف ؟ال مأ

 ا لا تاكو
 مهفصو : يأ َنوُحِلْضي الو ضل يف توثيق طهر ةع

 دق «حالصإلاب لعف الو دصق مهل الو «ضرألا يف داسفإلا

 ىلإ مهموق ةوعدو «هنيد يف نعطلاو «حلاص ةاداعمل اودعتسا

 نأ اوعبطت الو © نوعا هنا وقتال :ىلاعت لاق امك «كلذ

 . نخلص او ضال يف ودق ل o َنيِدِرَسمل

 مهتوادع نم مهنإ ىتح «ةعينشلا لاحلا هذهب اولازي ملف

 مَ رخآلل مسقأ دحاو لك «مهنيب اميف «اوُمَساَفَتاِ

 ع رل مهنلتقنلف .هلهأو وه ءاليل "”هيتأن :يأ 4ُمَلَمََو
 «كلذ ركنن فانلتق انأ انيلع ىعّداو ءانيلع ماق اذإ « هلو

 ٤٠١-٠٣ :تايآلا «لمنلا ةروس ريسفت -۷ ىف

 ل قالادا 26
 ادا هاا دبع نأ احل
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E)ا مکی توری رشوة سلا  
 وراس دوا

ل لب ءاسنلا نود نم وش لالا
 © مجو

 اورکمو# كلذ ىلع اوؤطاوتف وفض تإ فلحنو هيفننو

 هجو ىلع ءهلهأو حلاص لتق ىلع مهرمأ اوربد ارحم
 زكَمَو# هئايلوأ نم اًقوخ «مهموق [نم] ىتح «ةيفخلا
 كالهإو «هرمأ ريسيتو «مالسلا هيلع حلاص انيبن رصنب رسم
 . 45م ا مو نيبذكملا هموق

 لصح له 4ْمِهْركَم ُةَبَِع تاڪ يک زظنأت»
 مهيلع ضقتنا مأ «مهبولطم ركملا كلذب اوكردأو ؟مهدوصقم

 «مهانكلهأ 4 َنِيَمْل مهمو ْمُهَتَرَمَد األ : لاق اذهلو .رمألا

 نع اوكلهأف «باذع ةحيص مهتءاجف . مهتفأش انلصأتساو

 . مهرخآ
 ىلع اهناردج تمدهت دق واح تلتف

 امي# اهيلزان نم تلطعو ءاهينكاس نم تا ءاهفوقس
 يف مهيغبو هاب مهكرشو مهملظ ةبقاع اذه :يأ 4أومَلَظ
 ضرألا

 يب ِرْوَقْل هيَ كلَ ىف و

 <4 اوا

2 

 نوربدتيو ٠ قئاقحلا # نوملَعَي

 )١( مهنيتأنل : ب يف (۲) .فقي :لصألا يف .



 نأ نوملعيو «كلذب نوربتعيف «هئادعأو هئايلوأ يف هللا عئاقو

 ءلدعلاو ناميالا ةبقاع نأو ءكالهلاو رامدلا ملظلا ةبقاع

 .زوفلاو ةاجنلا

 4 وف واڪو اوما تلا اتضأو# :لاق اذهلو

 رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نينمؤملا انيجنأ : يأ

 «يصاعملاو هللاب كرشلا نوقتي اوناكو «هرشو هريخ ردقلاو
 1 ا نواس

 حلا توات ءيِضْوَقِل لاق دل اسو (04-

 انلوسرو اندبع ركذاو :يأ .ةصقلا رخآ ىلإ )بوري ْرْسَأَو

 هللا ىلإ مهل اًيعاد - هموقل لاق نيح «لضافلا هأبنو ءاّطول
 يتلا ءاعنشلا ةلعفلا :يأ كولا َنونَأَتْ» :- احًحصانو

 ٌرُسأَو# عئارشلا اهحبقتستو ءرطفلاو لوقعلا اهشحفتست
 «كلذ متبكتراو « متدناعف «هحبق نوملعتو « كلذ تورص 2

Eهللا ىلع ة  . 

 نم ءس لاجل ها متي :لاقف ةشحافلا كلت رسف مث

 تراص ءلاحلا هذه ىلإ متلصوت فيك :يأ 4 ياسا نود
 «ثبخلاو وُجَّنلاو طئاغلا لحم مهرابدأو «لاجرلل مكتوهش
 يتلا ةبيطلا لاحملا نم ءءاسنلا نم مكل هللا قلخ ام متكرتو

 ءرمألا مكيلع بلقنا متنأو ءاهيلإ ليملا ىلإ سوفنلا تلبج

 2 ا نستا تتار لا تيما
 Ray اس

 ركذت الو ءراجزنا الو لوبق ويوم َباَوَج تاڪ ت
 دعوتلاو «ةضقانملاو ةضراعملا مهباوج ناك امنإ «راكداو

 ءهنطو نع ءالجالاب ءنيمألا مهلوسرو حصانلا مهيبنل
 اأ اولا نأ لإ هموق باوج ناك امف .هدلب نع ديرشتلاو
 .* کیر ني وأ ل

 مهل بجوأ يذلا مهبنذ امو ماهم مدع ام :ليق هنأكف

 نع نوهزنتي : يأ *َنوُرَهْطَتَي سانا هَ ممن :اولاقف «جارخإلا

 تانسحلا لضفأ اولعج «هللا مهحبقف ا رابدأو طاوللا

 اميف مهيبنل مهتيصعمب اوفتكي ملو «تائيسلا حبقأ ةلزنمب
 ٌلكوم ءالبلاو «هجارخإ ىلإ اولصو ىتح ءهب مهظعو
 سانا مهن مڪو ني مُهوُجِرْحَأا# :اولاق مهف «قطنملاب

 . َنوُرَهظني
 «رذقلاو ثبخلاب نوئولتم متنأو» مالكلا اذه موهفمو

 ر او « مكتيرقب ةبوقعلا لوزنل يضتقملا
 نم اهر ٌمَكَارَمآ الإ ُهَلْهَأَو ةا :ىلاعت لاق اذهلو

 «فايضأ ةروص يف ةكئالملا هتءاج امل كلذو 4 تيِدَعْل

 بابلا قلغأو ‹«رشلاب مهنوديري هيلإ اوءاجف «هموق مهب عمسو

 ٥٤-٠٠ :تايآلا «لمنلا ةروس ريسفت -۷ ۷1١۱

 ةيلج نع ةكئالملا هتربخأ مث .هيلع رمألا دتشاو «مهنود

 «مهرهظأ نيب نم هجارخإو هذاقنتسال اوءاج مهنأو «لاحلا

 نأ هورمأو . حبصلا مهدعوم نأو « مهكالهإ نوديري مهنأو

 جرخف «مهباصأ ام اهبيصيس هنإف «هتأرما الإ ءاّليل هلهأب يرسي

 مهيلع هللا بلقف «باذعلا مهحّبصو ءاوجنف اليل هلهأب

 نم ةراجح مهيلع رطمأو ءاهلفسأ اهالعأ لعجو «مهرايد

 . كبر دنع ةموسم «دوضنم ليجس

 : يأ *َنرَدَمْلا رطم م ام مع انطلر» : انه لاق اذهلو

 اردن مهنأل ءمهباذع باذعلا سئبو « مهرطم رطملا سني

 هباقع مهب هللا لحأف ءاوعدتري ملو اورجزني ملف ءاوفوخو
 .ديدشلا

 مس 1 ع ع

(eريح هَ ا ترد ا ت مسو هلل دما لقول  

 لامك قحتسي يذلا 4 ہل دمَحْلا»# لق : يأ * تورس

 ءهفورعم ليمجو «هفاصوأ لامكل «ءانثلاو حدملاو دمحلا

 بيذعتو نيبذكملا هتبوقع يف هتمكحو «هلدعو هتابهو
 مهافطصاو مهريخت نيذلا هدابع ىلع اًضيأ مّلسو .نيملاظلا
 نم هللا ةوفصو «نيلسرملاو ءايبنألا نم «نيملاعلا ىلع

 مهتمالسو «مهردقب اًهيونتو ءمهركذ عفرل كلذو .نيملاعلا
 صئاقنلا نم مهبر يف هولاق ام ةمالسو «ساندألاو رشلا نم

 .بويعلاو

 . فرعو ررقت دق ماهفتسا اذهو ورشي اأ ريح هاء
 «فاطلألا ميظع «فاصوألا لماك «ميظعلا برلا هللآ :يأ

 نم ةصقان يهو «هعم اهودبع يتلا ناثوألاو مانصألا مأ ريخ

 اهيدباعل الو اهسفنأل كلمت الو ء«رضت الو عفنت ال «هجو لك

 .نوكر شي امم ريخ هللاف «ريخلا نم ةرذ لاقثم

 نأو ءدوبعملا هلالا هنأ نيعتيو «فرعي هب ام ليصافت ركذ مث
 :لاقف لطابلا يه هاوس [ام] ةدابعو «قحلا يه هتدابع

 مسا نت مكحأ داو َصْرأْلاَو دولا قع تهت نسا (10)
 اتت نأ کل تاك ان تهب كاد قیا هدب اتنا ا

 قلخ نم :يأ 4ّد 0-5 0
 ةكئالملاو موجنلاو رمقلاو سمشلا نم اهيف امو تاومسلا

 ريغو راجشأو راهنأو راحبو لابج نم ءاهيف امو ضرألاو

 1 . ؟كلذ

 هب اشنا ءم وامسلا نتو# و : يأ «مكحأ لرو

 نم «رظنم نسح : يأ 4ةَجَهَب كاد نيتاسب : يأ قياس

 نأ کل تاك ان اهرامث نسحو ءاهعونتو اهراجشأ ةرثك

 و کو ايف فج حا ا
 .وه امك ريسفتلا ٌثيقبأو ةيآلا تححصف ءاذه ىلع اهرسفو 4َتوفِرْمُم مَ وع روع



 نورشعلا ءزجلا
 مم هيأ رطملا لازنإب مكيلع هللا هلم الول 4ًامّرَجَس او
E 

 a را كاسل اول ل

 عم «هاوس هب نووسيو «هریغ هب ولدي مو مه لب#
 لزنمو ‹«يلفسلاو يولعلا ملاعلا قلاخ هدحو هنأ مهملع

 .قزرلا

 ا رو دنا اا لمر ارق ضرألا َلَعَج نأ )1١(
 ال شرڪ ل هلآ مم هز نيد نقلا تل در هن
 ءهجو لك نم ةصقانلا ناثوألاو مانصألا له : يأ 4 ترُثكَتَي
 َلَمَجم يذلا هللا مأ ؟ريخ «عفن الو قزر الو اهنم لعف ال يتلا

 «ىنكسلا نم نونكمتيو دابعلا اهيلع رقتسي «اَرَرَق َصّيَألا

 اهلك لول بايالاو .ءباهذلاو ءءانبلاو «ثرحلاو
 يف دابعلا اهب عفتني اًراهنأ ضرألا لالخ يف لعج يأ 4 ادهن

 ال لَو ءمهيشاوم برشو مهبرشو ؛مهراجشأو مهعورز
 اًداتوأ نوكتو «ديمت التل 00 اهيسرت الابج : يأ 4 سور

 حلاملا رحبلا ترحل ترب َلصَيَر9 برطضت الثل ءاهل
 ةعفنملا توفتف < م ارجاع بذعلا رحبلاو
 «ضرألا نم اًرجاح امهنيب لعج لب ءامهنم لك نم ةدوصقملا

 لصحيف «راحبلا نع ةدعبم ضرألا يف راهنألا ىرجم لعج

 ىتح «كلذ لعف 4نا مم ةَ اهحلاصمو اهدصاقم اهنم

 نوكرشيف دسم ال اا ليل هعم هب كرشيو هللا هب لدعي
 اوكرشي مل «ملعلا قح اوملع ولف الإو «مهئاسؤرل اًديلقت هللاب
 . ائيش هب

 مصْلَعْجَيَو وسلا فشكيو هاد ادل ٌنطْضَمْلا بيج م ا (10)

 بيجي له : يأ 6 1 هت لل ع لَ ضال الخ

 :يولطتلا هيلع رسعتو «بوركلا هتقلقأ يذلا رطضملا

 فشكي نمو .؟هدحو هللا الإ هيف وه امم صالخلل رطضاو
 نمو ؟هدحو هللا الإ «ةمقنلاو رشلاو ءالبلا :يأ ءءوسلا

 «قزرلاب مكل دميو ءاهنم مكنكمي «ضرألا ءافلخ مكلعجي

 هنأ امك «مكلبق نم ءافلخ نونوکتو «همعن مكيلإ لصويو

 ؟لاعفألا هذه لعفي هللا عم هلإأ « مكدعب موقب يتأيو «مكتيميس

 اهيأ مكرارقإب ىتح «كلذ نم اًئيش هللا عم لعفي دحأ ال

 نيصلخم هللا اوعد ءرضلا مهسم اذإ اوناك اذهلو «نوكرشملا

 اَت ليت هتلازإو هعفد ىلع ردتقملا هدحو هنأ مهملعل «نيدلا هل

 اذإ يتلا رومألل مكربدتو مكركذت ليلق :يأ #توُرَكَدَ

 ةلفغلا نكلو .ىدهلا ىلإ متعجرو متركدا اهومتركذت
SS 

 حيل لس نمو ٍرْحْبْلاَو ملا ٍتمْلظ ف یره سا (15)
 ماع 53 2 r 6سم دي دع ٤ درج د ع ع

EESر اع لأ لم ا ل  
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 ل قاتلا
 ا اولا

 اَ 0 ل کرم

 EO aT ارم لل هلأ
 e ا هلع

 3 ت کر تیاماریح ل هک ها مطا دلا دواس اک

 نمڪ راو صْرأْلاَو تلال ا ومآ اا ا

 اا ا عام
 ل حاس عرس رر

eر ر مے 1  EK2> يع < > es ماو 

EEEها  
 تم مرر وعد

 لبا عم هلو ا ور

 | اعدام يج نم 169 ےک راک
 E ا کھ جيو وشل فد 5 كيو

 ا 4-3 14 5 تط

EE 
 2 ١ هک ج س

 ربلا تاملظ يف نونوكت نيح «مكيدهي يذلا وه نم :يأ
 ةاجنلا ىلإ ةليسو الو «ىري ملعم الو «ليلد ال ثيح ءرحبلاو

 نم مكل لعج ام لعجو «قيرطلا هريسيتو .مكل هتياده الإ

 ىي تيب امش حرا ُلِسْرُب نسوا اهب نودتهت يتلا بابسألا
 مث «باحسلا ريثتف ءاهلسريف «رطملا يدي نيب :يأ ديمي

 دابعلا كلذب رشبتسيف «هردت مث «هحقلت مث «هعمجت مث «هفلؤت

 لعف أ مم كأ رطملا لوزن لبق
 هلا لع # ؟هاوس متدبعو «هريغ هعم متكرشأ ملف ؟هب درفنا

 مهتيوستو «مهكرش نع سدقتو هزنتو مظاعت ڪرن ام

 اكعد املأ دعت هللا عم هنل ءأ ء تمحي

 يذلا هدحو وه مأ ؟كلذ

22 

 . هريغ هب
 سلاو ِهلَمَّسلا نم قر رك نمو مديح دش قلل ود سا (15)

 وه نم : : يأ 4 تورص رسک نإ م کرب اهواك لف هلل عم

 مث ءاهقلخ ءىدتبيو «تاقولخملا ءىشنيو «قلخلا أدبي يذلا

 ءامسلا نم مكقزري نمو ؟روشنلاو ثعبلا موي قلخلا ديعي
 ردقيو «كلذ لعفي 4َا َهَن مم هلل ؟تابنلاو رطملاب ضرألاو

 ام ىلع مكليلدو E : يأ ڪپ ااه لا ؟هيلع

 نإ :نولوقت مكنأ ريدقتبف ءالإو قرص رشک نإ» متلق



 نورشعلا ءزجلا

 درجم كلذف كلذ نم ءيش يف هل ةكراشم اهل مانصألا

 ال «نولطبم مكنأ اوفرعاف الإو «ناهربب اهوقّدص «ىوعد
 ةيعطقلا نيهاربلاو ةينيقيلا ةلدألا ىلإ اوعجراف «مكل ةجح

 هنأو «تافرصتلا عيمجب درفتملا وه هللا نأ ىلع ةلادلا

sS 

 ا ا م نأ یک ٠ ترتب انآ ق 5
E5 3 اًدِوَأ أو او نبذل َلاَمَو ه َنوُمَع اهني مه لب  

rrrر وج 1  
 3 ل نم ااا و غ اده اتدعو ْدَقَل ٥ ي ا

 5 ا ا دنور ا هلوقك او تاومسلا

 لإ ذك ني طس امو راو لأ ىف ام ايو وه الإ املي
 9 بطر الو ٍضرأْلا تسلط يف ٍةَبَح الو اَهُمَلَعَي
 استو لا ريو ةا ملم دنع دنع هَ نل :هلوقکو یر

 .ةروسلا رخآ ىلإ 4 ِماَحرَْلا ىف اَم

 اهملعي ملف ءاهملعب هللا صتخا ءاهوحنو بويغلا هذهف
 «كلذ ملعب درفنملا وه ناك اذإو . لسرم يبن الو «برقم كلم

 ىغبنت ال يذلا وهف ءايافخلاو نطاوبلاو رئارسلاب هملع طيحملا

 ا ملع فعض نع ىلاعت ربخأ مث «هل الإ ةدابعلا

 امو :لاقف «هنم غلبأ وه ام ىلإ ءيش نم اًلقتنم .ةرخآلاب

 ثعبلا ىتم : : يأ وتعب نَا نوردی امو : يأ توزع

 لب اودعتسي مل كلذلف : يأ ءروبقلا نم مايقلاو ءروشنلاو

 ءاّئيقي نكي ملو َّلَفو فعض لب : يأ 4ْةَرِجآْلا يف ْمُهْمْلِع كردأ

 ملعلل ةجرد ىندأو لقأ اذهو «بلقلا ىلإ الصاو اًملع الو

 مهل امنإو «فيعض الو «ملع مهدنع سيل لب .هؤاهوو هفعض

 نأل ءملعلا هب لاز كشلاو «ةرخآلا نم :يأ «اَهنَم ِككَّس يف

 نم :يأ اهني مه لب كشلا عماجي ال «هبتارم عيمجب ملعلا

 يف نكي ملو «مهرئاصب اهنع تيمع دق *َنوُمَع# ةرخآلا
 .اهودعبتساو اهوركنأ لب «لامتحا الو اهعوقو نم مهبولق

 نبأ ؤاباو ايرث اک ادو اورَمَك نیلا لاو :لاق اذهلو

 لماك ةردق اوساق «نكمم ريغ ديعب اذه : يأ *توجَرْخُم

 .ةفيعضلا مهردقب «ةردقلا

 : يأ لَن نم اَنُوآَباَو غل ثعبلا :يأ اده اَنَدِعَو ذقل#

 : يأ 4 َنيلَوَأْلا ُرِليسَأ لإ آدم نإ اًئيش هنم انيأر الو ءانتجي ملف
 «لصأ اهل سيلو «تاقوألا اهب عطقت يتلا مهرابخأو مهصصق
 .اهيف قدص الو

 رابخالاب نيبذكملا ءالؤه لاوحأ نع رابخالا يف لقتناف

 مهملع فعضب رابخالا مث «ةرخآلا تقو ىتم نوردي ال مهنأ

 ٠١-۷۲ :تايألا .«لمنلا ةروس ريسفت -۷ ¥1۳

 ل قالار 5 ا
 5 ل هي ريس م ور اور و 4

 ضش ل ریال اودبي نمأ
 موش م دي وو

 © ههيصم تفل گیتا فاصل

 وشام مننا بینا ضر او توم يلف نَم 00

 مهب ٌةَرِجآْلا ف ْمُهُملِع كوكل 9€ اه توٹعبین

 ورك دلا َلاَمَو )نوعان ا
 رس 0

 اًَمدِعَْودَفل (9) ا ےب اوان مو ا

 © َلَرَالا رس لادم نرل نم واما و نادم
ra 2 و 

 نيمرجملا ةبقلع ناک يك أور ظنأف ضر لاف اور یس لق

 گىربى نگ ي9
 IO 9 قدسنا ادعو ادله ئم ولوو

 رو © 9 توجع یل شعب ہک فور ین
 ه9 9 کفار مرڪ ركل بانل مرض
 مو( نوعي امو هرو وو ُدصْنكُن مملح كر

 َةَسياَعْنِصاَمَو 9

 AO 9و یش رک کینال ضر ِءاَمَسلاف
 ESR ake تأ و r < ص ےس

 ا نوملتحي ديف مه ىزا راكأ ليس | یب لع صفي

 رابخالا مث «ىمع هنأب رابخالا مث «كش هنأب رابخالا مث ءاهيف

 هذه ببسبو :يأ .هعوقو مهداعبتساو كلذل مهراكنإب

 ىلع اومدقأف «مهبولق نم ةرخآلا فوخ لحرت لاوحألا

 قيدصتلاو «قحلا بيذكت مهيلع لهسو هللا يصاعم

 اورسخف «تادابعلاب مايقلا ىلع تاوهشلا اولحتساو «لطابلاب
 . مهارخأو مهايند

 :لاقف «لسرلا هب تربخأ ام قدص ىلع مههبن مث (5)

 الف «ةيرتملا ةع نك فيَ ارنا ضرألا يف اري لفل
 «ةبقاع رش هتبقاعو الإ «همارجإ ىلع رمتسا دق اًمرجم نودجت

 .هلاحب قيلي ام ةبوقعلاو رشلا نم هب هللا لحأ دقو

 ٠ گن ائی ویس ن یک الم موك تع لوف ۲-۷)
 فور نک نأ دع لف © َنيِقِدَص ٌرْسُك نإ دولا ادله یم ےولوقیو

 الوم ىلع نحت اپ ن ال ىأ وای تأ لتي مل

 ءرشلا نم مهيف ام تملع ول كنإف 1

 قضي الو «نزحت ملو سأت مل «ريخلل نوحلصي ال مهن

 هتبقاع دوعيس مهركم نإف م 0

 4 نركَمْلُ ريح هو ا »و و نوركسميو# مهيلع



 نورشعلا ءزجلا

 «لوسرلا هب ءاج يذلا قحلابو «داعملاب نوبذكملا لوقيو

 اذهو *َنيِفِدَص رك نإ دعوا اده یم : باذعلل نيلجعتسم

 هللا هلجأ دق «هتقوو هعوقو نإف «مهلهجو مهيأر ةهافس نم

 ضعب ىلع هلاجعتسا مدع لدي الف «هردقب هردقو «هلجأب
 . مهبولطم

 ام عوقو مهل اًرذحم ىلاعت لاق - اذه عم - نكلو

 ءمكنم برق :يأ مل دَر نكي نأ ىع لف :هولجعتسا

 . باذعلا نم ولحس وجع ىا ضب مكب عقي نأ كشوأو

 ل مهر اڪ ا ّنكلَو سالا ا قير نوم (03 6-07

 نم امو © ولعب امو مهرودص نک نكت ام مليل كير نو 0 0
 le ريوق اهلك قار ضال اسلا يف وت

 رثكأف اذه عمو ءاهركش ىلع مهثحيو ءهلاضفأ ةرثكو «هدوج '

 . معنملا نع معنلاب اولغتشاو ءركشلا نع اوضرعأ دق سانلا

 او مودم هيلع يوطنت :يأ (كث اَم مَعَ كَ ل
 . هوبقاريلو را ارا اع و اووف 4 نول

 رارسأ نم رسو «ةيفخ : يأ ضال َمَسلَأ يف ةع نم امو

 كلذ طاحأ دق 4ٍ لك يف الإ ءيلفسلاو يولعلا ملاعلا
 لكف «ةعاسلا موقت نأ ىلإ نوكيو ناك ام عيمجب باتكلا

 E ير

 . ظوفحملا

 ىلا ہک لیس نب لک صفی َناَيَقْلا اده َّنإ ( 0

 نع ربخ اذهو 4 َنِمْؤْمَلِل ٌةَمْعَيَو ىد ماو ٥ رل هيف مه

 ناك امل هحيضوتو هليصفتو «ةقباسلا بتكلا ىلع نآرقلا ةنميه
 ل ا م

 لئاسملا نم باوصلا نّيبو لاكشإلا هب لاز اًضق نآرقلا

 «حوضولاو ةلالجلا نم ةباثملا هذهب ناك اذإو . اهيف فلتخملا

 ىلع هللا معن مظعأ ناك «لكشم لك لصفو «فالخ لك ةلازإو
 .ركشلاب ةمعنلا لباتي جا لك ام نكإو ءدابعلا

 : لاقف «نينمؤملاب صتخم هادهو هرونو هعفن نأ نیب ب اذهلو

 هل جلشنت وا سلاو ّيغلاو ةلالضلا نم 4یک دك لو

 4 بمرم # ةيويندلاو ةينيدلا مهرومأ هب ميقتستو «مهرودص
 هربدت ىلع نيلبقملا «لوبقلاب هل نيقلتملا ءهل نيقدصملا «هب
 ىلإ ةيادهلا هب مهل لصحت ءالؤهف ءهيناعم يف نيركفتملا

 زوفلاو ةداعسلل ةنمضتملا ةمحرلاو «ميقتسملا طارصلا

 . حالفلاو

 « يبل ريتا وو ویک مب طق تکی نإ 00
 نيب مكحيسو «نيمصتخملا نيب لصفيس ىلاعت هللا نإ : يأ

 نإو رومألاف .طسقلا هئاضقو .«لدعلا همكحب «نيفلتخملا

 ۷۳-۸۲ :تايآلا «لمنلا ةروس ريسفت -۷ 7

 وأ «ليلدلا ءافخل «نيفلتخملا نيب ايندلا يف هابتشا اهيف لصح

 نيح «عقاولل قباطملا قحلا اهيف نيبيس هنإف «دصاقملا ضعبل

 "1 0 قئالخلا رهق يذلا # ُدِيِرَحْل ٌوهو# اهيف هللا مكحي

 «نيفلتخملا لاوقأب 4ْمِلَمْلآ# ءايشألا عيمجب 4ْمِلملا»
 e ءاهدصاقمو اهتاياغ نعو ءتردص اذام

 . هيف هملع

 ال كَل ٠ نمل قَحْلا ىلع تإ هَ أ لع لوف (۸۱-۷۹)

 ع تأ امو © ندم الو اإ عدلا صا عك ا ملأ عم

 # توملسم

SA EEيفو  

 حلا َلَع تتإ ءادعألا داهجو «نيدلا ةماقإو «ةلاسرلا غيلبت

 موقيو «هيلإ وعدي «قحلا ىلع يذلاو «حضاولا نيل

 «هب موزجم رمأ يف ىعسي هنإف «لكوتلاب هريغ نم قحأ «هترصنب

 ةياغ يف قح وهف ءاّضيأو .ةيرم الو هيف كش ال «هقدص مولعم
 «تلمح امب تمق اذإو .هابتشا الو هب ءافخ ال ءنايبلا

 سیلو «لض نم لالض كرضي الف «كلذ يف هللا ىلع تلكوتو

 ملأ عمت الو وسلا عيش ال كتل : لاق اذهلف «مهاده كيلع

 أو j3 اًصوصخو «مهيدانتو مهوعدت نيح : يأ عدلا

 . مهعامسإ مدع يف غلبأ نوكي هنإف كيم

 كر :ىلاعت لاق امك 4 َرِهَتَََص نع ینا ید تا امو
 ر عیش نإ» ذاتي س ییہ هلآ یک تبيح نم یت ال
 «كل نوداقني نيذلا ءالؤه : يأ *توُمِلْسُم مه اتيا نمو نم

 اا اهل نوداقنيو « هللا تايآب نونمؤي نيذلا
 2 عش حس

 نوعي نذل بيج اَمّنِإ# :ىلاعت لاق امك ‹مھمالستساو

 . دوج هل من هَل معيب قوملاو
 ٍضْرَأْلا َّنْم هبا ق اا يلع لوقا ف ١ و ()

 ئاغ عقر اذإ :يأ *«َنوُمِقْوي ال ايا أوناك سائلا نأ دهم

 هاد به اجرا هتقو ضرفو « هلا همّح يذلا لوقلا سانلا

 نم تسيل «ضرألا باود نم ةباد وأ رأل نيل ةجراخ

 سانلا نأ دابعلا ملكت : يأ 4 هلكت ةبادلا هذهو «ءامسلا

 مهملع فعض سانلا نأ لجأل :يأ «نونقوي ال انتايآب اوناك

 هللا تايآ نم «ةبادلا هذه هللا رهظأف . هللا تايآب مهنيقيو

 . نورتمي هيف اوناك ام سانلل نيبيل «ةبيجعلا

 رخآ يف جرخت يتلا ةروهشملا ةبادلا يه ةبادلا هذهو

 كلذب ترئاكت امك «ةعاسلا طارشأ نم نوكتو «نامزلا

 عون يأ نم الو 2 اهتيفيك ىلع لدي ليلد تأي ملو] «ثيداحألا

 «سانلل اهجرخي هللا نأ ىلع ةميركلا ةيآلا تلد امنإو يه

 ةلدألا نم هنأو «ةفولأملا دئاوعلل قراخ اهنم ميلكتلا اذه نأو



 نورشعلا ءزجلا

 و «هباتك يف هب هللا ربخأ ام قدص ىلع
 نسم اوف وما لڪ نم رش مريو (60-8)
 مع اهي اطيح َرَلَو یتا ع لَ واج اإ یخ © وعدو مف
 «َنوْفِطَي ال هم اول امي مهڪ لوقا عفو لَم ےک اد
 هللا نأو ءةمايقلا فقوم يف نيبذكملا ةلاح نع ىلاعت ربخي

 نسم ةفئاطو اًجوف ممألا نم ةمأ لك نم رشحيو «مهعمجي

 مهرخآو «مهرخآ ىلع مهلوأ عمجي وعرب ْمُهَف اتيا رکي
 .موللاو خيبوتلاو لاؤسلا مهمعيل «مهلوأ ىلع

 :اًعرقمو اًحبوم مهل لاق ءاورضحو واج اإ حل
 مكيلع بجاولا : يأ «ملعلا ابي وطن َرَلَو قاي ممَدَحل»

o000  

 مع مك ادام ؟اًملع هب اوطيحت مل رمأب متبذك فيكف
 ١ رمل : يأ
 a رع قاع دا «هلاريخل فامغو ءرخلاب

 ةملك مهيلع تقح :يأ 4اَُمَلَظ امي مهتلَع لوقا ممول
 مهيلع تهجوتو «هيلع اورمتسا يذلا مهملظ ببسب باذعلا
 . مهل ةجح ال هنأل نرثي ال هَ وإ ةجحلا

 ےک رم داوتلاو دع اكمل للا اَنَلَعَج انآ اور لاا (۸ 0

 ةيآلا هذه اودهاشي ملأ :يأ ديمي موق بيَ َكِلَذ يف
 ليللا مهل هللا ريخست وهو «ةميسجلا ةمعنلاو «ةميظعلا

 «بعتلا نم اوحيرتسيو هيف اونكسيل «هتملظب اذه .راهنلاو

 مهشاعم يف هيف اورشتنيل «هئايضب اذهو «لمعلل اودعتسيو

 لامك ىلع 4َنْبمْوُي مومل تيل كلذ ىف كإ# مهتافرصتو
 . هتمعن غوبسو هللا ةينادحو

2 

E 
 ع

 و موس

AY)ىف نمو ِتوُمَّسلأ يف نم َعِرَمَف و  

 ت أ لکو ها كسك نم ہلا ضر
3 

 لآ يف موجو تف سلا َهآَج نمو ©

 امو «ةمايقلا موي نم مهمامأ ام «هدابع ىلاعت فوخي كولم

Oمول  

 يف نمو ِتوْمَّسلَأ يف نمإ# هيف ذ خفنلا ببسب َعِرَمَ رولا يف

 اًقوخخ ٠ «ضعبب مهضعب جامو ءاوعاتراو اوجعزنا : : يأ يضل

 «هتبثو لا همركأ نمم لأ اس نم الإ هل ةمدقم وه امم

 أل روصلا يف خفنلا دنع قلخلا نم (لر# عزفلا نم هظفحو
 ىف نم لڪ نإ :ىلاعت لاق امك «نيليلذ نيرغاص نرخ
 ىواستي مويلا كلذ يفف ادع نم عل ( ت ل ٍضْيدْلاَو توسل

 . كلملا كلامل عوضخلاو لذلا يف نوسوؤرملاو ءاسؤرلا

3 

 ا ام

 ۸۳-۹۰ :تايآلا «لمنلا ةروس ريسفت -۷ 071

 ⁄ قاتلا ۸4 ی
 مت ىضق كلين 7 نومول مرو ىد هنو

  Eسل دک رمو 2

 لع كلت هما لع لکو تف ۵ل يللا زی علا وهو همد
 اعدل شل قرا عيال َكلإ © 79 ٍنيمْلاَقَحْلأ

 ذيع

 نإ مهتا نع ینا ید تام © فيدل

 9# ترول مقاس نالا عيش

 ذأ: همك ضل انب ماتر متلو حو
 مالڪ نمر موو 9 و قويا اتات اكسال
 eee و
 نوع ولمن شا دامآ اماه اطيل ویا مدا لاَ

 رتا © طماطم يس ©

 يفكر ِصبمَر َهَّتلأَوهفاوْكَس کیل العجان اور
 نر وصلا ف عني (©) نوقف موق تلك لد

 2 3 عر 2 م

 أ لهو هاش مال ضال سوت وتل نم
 مر رس م يح نب وك نع ا وا اع

 را ودوام لا كول ) نييرخد

 ® رعنا لِء لكن قنا ید نص ع اهني 4 2 سل مم هدر
 م

 اكيش] دقفت ال یاب ت لامل ىَّرت# كنأ هله نمو

 اهنم تغلب دق ىهو «ةدوهعملا لاحلا ىلع ةيقاب اهنظتو ءاهنم

e a eنوكتو  

 5 یا هل م تشل كلذو م

 . .مكلاساب مكياجي 4تا اب ا

Eنق اذه ني يا  
(Y) 

 . ليضفتلا

 قلخلا عزف يذلا رمألا نم : يأ نوما ديمو عف ن مهول
 . مهعم نوعزفي اوناك نإو «نونمآ هلجأل

 «- هللا همحر - خيشلا طخب أ شماه نم ةدايز نينكرملا نيسوقلا نيب ام )١(

 هللا ركذي مل) :يه - هطخب اهنأ ودبي «ىرخأ ةدايز ب يفو
 تايآ نم اهنأو اهنم دوصقملاو اهرثأ ركذ امنإو . ةبادلا هذه ةيفيك «هلوسرو
 نيحو «سانلا ىلع لوقلا عقي نيح ءةداعلل ًاقراخخ ًامالك سانلا ملكت هللا

 ىلع ةجحو «نينمؤملل ًاناهرنو ةجح نوكتف هلأ تايآب نورتمي

 هيلعو 4 الاما رع ما ماعنألا ةيآ ىلإ خيشلا ملق قبس )١( .(نيدناعملا

 .اهرسف

 - هللا همحر



 نورشعلا ءزجلا

 تكف ةئيس لك لمشي «سنج مسا «ٍةَكلآِب هاج نسو
 لاقيو «مههوجو ىلع رانلا يف اوقلأ :يأ ء4 راتلآ يف مهمو

 . لمعت رنک امال ترجم لمف : مهل

 ىلا ودنا وذم تير دعا نأ ترم الا (۹۳-۹۱)
 اون ناو ه َنِيِلَسملا نم تأ نأ تري رم لڪ لو اهر
 نم ا ا لق لح نو بيتل فر انو فله دته سه نالا

 اَمَع ٍلْفَعي كير امو ورع ہویا کیس ھت هلل دمي لو 5 َنِرَِمْل

 هذه 6 تر دعا نأ ترم آَمّنِإ# دمحم اي مهل لق : يأ 4 ولم

 ءاهلهأ ىلع معنأو اهمرح يتلا ةمركملا ةكم : يأ دلا

 نم 4ء لڪ مو لوبقلاو ركشلاب كلذ اولباقي نأ بجيف
 هتيبوبر صاصتخا مهوتي الئل هب ىتأ «تايلفسلاو تايولعلا

 يأ 274«ييلنمْلا بري نکا نأ ٌتَرِهْو# هدحو تيبلاب
 ءاًمالسإ ةمألا هذه لوأ هنإف ةا لعف دقو .مالسالا ىلإ

 . اًمالستسا اهمظعأو

 هب اودتهتل افلا مكيلع 4اَوَْتَأ نأ اًضيأ ترمأ «و»»
 .هتيدأ دقو يلع يذلا اذهف «هيناعمو هظافلأ اوملعتو اودتقتو

 هترمثو «هيلع دوعي هعفن #ِسْفَنِل ىِرَتَب امن یه نسف
AE 

 ردابأ 5

 هس مسه

 نم يديب سيلو تردا َنِم نأ امن لق َّلَص سول هيلإ ةدئاع
 .ءيش ةيادهلا

 نمو ءةرخآلاو ىلوألا يف دمحلا هل يذلا نب ُدَمََل لقول

 هدابع نم ةوفصلاو صاصتخالا لهأ اًصوصخ .قلخلا عيمج

 «مهبر ىلع ءانثلاو دمحلا نم مهنم عقي نأ يغبني يذلا نإف
 «هنم مهبرق لامكو «مهتاجرد ةعفرل مهريغ نم عقي امم مظعأ

 . مهيلع هتاريخ ةرثكو

 | ىلع مكلدت ةفرعم اور ويا کیس
 يف هب نورينتست ام هتايا نم مكيري نأ دب الف .لطابلاو

 نع مخ نم َىِحَيَو نیب نع كله نم كلل تاملظلا

 . 4و
 نم هيلع متنأ ام ملع دق لب 4َنْلَمَتَت مَع لعب كير امو

 ءلامعألا كلت ءازج رادقم ملعو «لاوحألاو لامعألا

 ةجح مكل نوكي الو ءهيلع هنودمحت اًمكح مکنیب مكحيسو

 . هيلع هوجولا نم هجوب
 .هريسيتو هتناعإو هللا لضفب لمنلا ةروس ريسفت مت

 «انيلع ةرمتسم هتنوعمو هفاطلأ لازت ال أ ىلاعت هلأسنو

 «نيمحارلا ريخو «نيمركألا مركأ وهف انبلإ هنم ةلصاوو

 رومألا رسيم «نيلئاسلا بيجمو ءنيعطقنملا لصومو
 تاقوألا عيمج ىف لزجمو «هتاکرب باوبأ حتافو ‹«ةريسعلا

 : تايآلا «لمنلا ةروس ريسفت -۷ ۹۱-۹۳ الاك

 4 ناقلات ر ۵ يدا ا
 نونا لیمو عرف نم مهو اپرا ا

 تور لهاا ف مُهْهوُجُو كَ وةك ءاَجْنَمَو
 وز ردم ترم اک وامتد ثكاَماَلإ
 مک Ss يس لڪ ُهلواَهَمَرَحىِلاَةَدلَبل
 یر دهن ضنا ملا اولتَأْنَأو اهل َنيمِلَمْلا

 دم الفرو بوِذسْلاَن منَ امس لَفَف لص نمو هل
 ے مر سراسر و دہ

 © معامل رامون س
 هديب 7

 اک م لاوس ا

 عانت 9 نی ابتكلا اتا تیا كز سط

 16 6 تست وتو توفوا نم
 2 امش 2001 وص

 و س < لس حاس هس ور رک دس 08-25 ةا

 ب د نر خان جانا

 1 نادرو يل 8 ی دقملانم

 هباوبأو هقرط لهسمو «نيركذتملل نآرقلا رسيم «هتابه
 هلل دمحلاو «نيركفتملل هتاربمو هتاريخ ةدئام دممو «نيلبقملل

 . ملسو هبحصو هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو .نيملاعلا بر

 هللا دبع نب رصان نب نمحرلا دبع هيلممو هعماج دي ىلع
 يف كلذو .نيملسملا عيمجلو هيدلاولو هل هللا رفغ «يدعسلا

 .ه 1757 ةنس ناضمر ۲

 ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسفت نم سداسلا دلجملا
 ديعملا ىلإ ريقفلا دبعلا ىلع هللا ننم نم «نانملا مالك

 نب نمحرلادبع :هتمأ نباو هدبع نباو هدبع «ءىدبملا
 .نيمآ .هل هللا رفغ يدعس نب هللادبع نب رصان

 :بتكف - هللا همحر - خيشلا ملق أ قبس (1)

 . ةيآلا رشف اذه ىلعو (نيملسملا



 كليم أنت ٠ نیما بنكلا تي كل ه سطل )١-01(

 0 ا ىلإ ونمو وقل فحل توَعَرفَو یوم ب نم
 تكلا ت ميخفتلاو ميظعتلل ةقحتسملا تايآلا 4ي

 ةفرعمو «مهبر ةفرعم نم «دابعلا هيلإ جاتحي رمأ لكل 4ِنمْل
 ,همايأو هعئاقو ةفرعمو «هئادعأو هئايلوأ ةفرعمو «هقوقح

 اهنيب دق نآرقلا اذهف «لامعلا ءازجو ءلامعألا باوث ةفرعمو

 . اهحضوو دابعلل اهّالجو «نييبتلا ةياغ
 ءاهادبأ هنإف ءنوعرفو ىسوم ةصق ءنابأ ام ةلمج نم

 :لاقف عضوملا اذه يف اهطسبو «عضاوم ةدع يف اهداعأو

 «بيرغ امهأبن نإف 4 ّقَحْلاِب َْوَعَرِفَو ىَسوُم اب نم کی النا
 . بيجع امهربخو

 ةماعلا هجويو «باطخلا قاسي مهيلإف )توب رر

sS a a Eنولي  e Eهيقلتو  

 اًيقيو اًناميإ نودادزيو «ربعلا عقاومب ءادتهالاو لوبقلاب

 ل . مهريخ ىلإ اًريخو

 نأ اًباجح هنيبو مهنيب لعجو ءمهنع هللا هناصو ءمهيلع ةجحلا

 هكلم يف «ِضَرَأْلا يف الع ترو إل ةصقلا هذه لوأف
 نم ال ءاهيف ولعلا لهأ نم راصف «هتوربجو هدونجو هناطلسو

 «ةقرفتم فئاوط : يأ «اًعّيش اَهَلْمَأ َلَصَحَوا# ءاهيف نيلعألا

 . هتوطسو هرهق نم دارأ ام مهيف ذفنيو « هتوهشب مهيف فرصتي

 ليئارسإ ونب مه «ةفئاطلا كلتو 4م ٌةَقِأَط فوضت

 «مهلجيو مهمركي نأ هل نيذلا نيملاعلا ىلع هللا مهلضف نيذلا

 مهعنمت مهل ةعنم ال مهنأ ىأر هنإ ثيحب «مهفعضتسا هنكلو

 « مهنأشب متهي الو مهب يلابي ال راصف «مهيف هدارأ امم

 خاس ۔یسسو مه د هنأ ىلإ لاحلا هب تغلبو

 .كلملا مهل ريصيو «هدالب يف هورمغيف ءاورثكي نأ نم افوخ

 حالصإ يف مهل دصق ال نيذلا 4َنيدِْمْملا ني تك متل
 . ضرألا يف هداسفإ نم اذهو ا الو «نيدلا

 ليزن نأب *« ضرأْلا ف ْاوُمِعْصُتْسُ تريزا لع نمت نأ درنو

 ْنَم لذخنو «مهمواق نم كلهنو «فاعضتسالا داوم مهنع

 عم لصحي ال كلذو «نيدلا يف همي مهول مهأوان

 ةمات ةردقو «ضرألا يف نيكمت نم دب ال لب «فاعضتسالا

 ١-٠١ :تايآلا ءصصقلا ةروس ريسفت -۸ 1۷

 ايندلا يف ةبقاعلا مهل نيذلا «ضرألل «تيئرّولا ملو

 دق ءاهلك رومألا هذهف * ٍضرَأْلا ف ق نكمتو# ةرخآلا لبق

 . هتئيشم اهب ترجو « هللا ةدارإ اهب تقلعت

 هريزو نهو توغو یر نأ ديرن كلذك ول

 «َمُهْنَم# اوغبو اولعو ءاولاجو اولاص اهب يتلا هاَمُهدْونْحَو
 نم 4تورَذَحي اوك ات ةفعضتسملا ةفئاطلا هذه نم : يأ

 رسكو ‹مهعمق يف نوعسي اوناك كلذلو «مهرايد نم مهجارخإ

 دق اذه لكف .كلذ لحم مه نيذلا مهئانبأ ليتقتو «مهتكوش

 اذهو .هقرط جهنو «هبابسأ لّهس ءاّرمأ دارأ اذإو ءهللا هدارأ

 رعشي مل يتلا - بابسألا نم ىرجأو َرّدق هنإف «كلذك رمألا
 اذه ىلإ لصوم ببس وه ام - هؤادعأ الو هؤايلوأ ال اهب

 لعج يذلا ىسوم هلوسر هللا دجوأ امل كلذ لوأف .دوصقملا

 يف ناكو «هببسبو هيدي ىلع يليئارسالا بعشلا اذه ذاقنتسا

 ىحوأ «ءانبألا اهب نوحبذي يتلا ةميظعلا ةفاخملا كلت تقو

 :اهتع كو نقرأ هنأ ىلإ

 نأ هنم هيلع نيفاخت اًدحأ تسسحأ نأب هَ ِتِْح ادل

 طسو يف ءرصم لين :يأ يأ يف ديتا مهيلإ هلصوي
 تري ماو كَ هدأ نإ نر لَو ناخ الط قلغم توبات
 نم ملسيو ربكيس هنأو ءاهيلع هدريس هنأب اهرشبف سرم
 . اًلوسر هللا هلعجيو «مهديك

 مال ةراشبلا هذه ميدقتو «ةليلجلا رئاشبلا مظعأ نم اذهو

 «هيلع تفاخ اهنإف ءاهعور نكسيو ءاهبلق نئمطيل «ىسوم

 ىتح ىلاعت هللا هقاسف «ميلا يف هتقلأ ءهب ترمأ ام تلعفو

 هنادجو اورشاب نيذلا مهو «مهطقل نم راصف نوعرف لآ هطقتلا

 نم لآملاو ةبقاعلا نوكتل : يأ 4اَرحَو اودع رمل كيل
 نأ ببسب «مهنزحي اًنزحو مهل اًودع نوكي نأ .طاقتلالا اذه

 ينب نم هنم اوفاخ يذلا نأو ءردقلا نم عفني ال رذحلا

 «مهيديأ تحت ىبرتي «مهميعز نوكي نأ هللا ضيق «ليئارسإ
 . مهتلافکبو مهرظن ىلعو

 ينبل حلاصملا نم كلذ يط يف دجت «لمأتلاو ربدتلا دنعو

 نم ريثك عنمو «مهب ةحدافلا رومألا نم ريثك عفدو «ليئارسإ

 . ةكلمملا رابك نم راص هنإ ثيحب «هتلاسر لبق تايدعتلا

 هبعش قوقح نع ةعفادم هنم لصحي هنأ دب ال هنإ عبطلابو

 اذهلو «ءةدقوتملا ةريغلاو ةيلاعلا ةمهلا وذ وه وهو ءاذه

 مهب غلب يذلا - فعضتسملا بعشلا كلذب لاحلا تلصو

 ضعب راص نأ - هضعب انيلع هللا صق ام ىلإ ةناهالاو لذلا

 امك «ضرألا يف يلاعلا رهاقلا بعشلا كلذ عزاني «هدارفأ

 . هنايب يتأيس



 نورشعلا ءزجلا

 نأ ءةيراجلا هتنس نم ىلاعت هللا نإف ءروهظلل ةمدقم اذهو
 ةعفد يتأت الو ايف اف جيردتلا ىلع يمت زومألا لغج

 .ةدحاو

 نوط ااڪ فو نمو تعرف تإ :هلوقو
 ىلع ءازج مهديكنو 3 ”ههئطخ ىلع مهبقاعن نأ اندرأف : يأ

 . مهديكو مهركم
 ةلضافلا نوعرف ةأرما هيلع هللا نَّنح «نوعرف لآ هطقتلا املف

ealدلولا اذه : كاوا محازم تنب «ةيسآ» ةنمؤملا  

 E ءانل هقبأ : يأ هول ال ا نا تَرَ

 ا
 نأ امإ ءولخي ال :يأ كانو مد وأ اتمني .نأ جوس

 هيقرن وأ کر ر قيقا عقلا هل دي دوك

 . هلجنو همركنو ءانل اًدلو هلعجن «كلذ نم ىلعأ ةلزنم

 كلت تلاق يتلا نوعرف ةأرما عفن هنأ «ىلاعت هللا رّدقف

 ملف ءاّديدش اًبح هتبحأو ءاهل نيع ةرق راص امل هنإف ءةلاقملا

 ءهلسرأو هللا هأبنو ربك ىتح قيفشلا دلولا ةلزنمب اهل لزي
 . اهاضرأو اهنع هللا يضر «هب ناميالاو مالسالا ىلإ تردابف

 نأش يف [تالاقملاو] تاعجارملا هذه نع ىلاعت هللا لاق

 ءردقلا هب ىضمو «ملقلا هب ىرج ام مشي ال مهو : ىسوم
Ssول مهنإف «ىلاعت هفطل نم اذهو  

 .رخآ نأش هلو مهل ناكل اورعش

 حبصأو ءاّديدش اًنزح تنزح «ءهمأ ىسوم تدقف املو

 ةلاحلا ىضتقم ىلع ءاهجعزأ يذلا قلقلا نم اًغراف اهداؤف

 اهدعوو «فوخلاو نزحلا نع اهاهن ىلاعت هللا نأ عم «ةيرشبلا

 .هدرب

 eT : يآ ږي فيل تَداَڪ نإ»

 ( گل هب دبت ملو «تربصف اهانتبف ای لع اتر
 ةبيصم هتباصأ اذإ دبعلا نإف كيرلا نِي تابثلاو ربصلا كلذب
 رارمتسا نأ ىلع كلذ لدو «هناميإ كلذب دادزا «تبثو ربصف

 E e لا

 :يأ 4بض وينا : :ىسوم مأ « تاتو

 كب سحي نأ ريغ نم هنع ىثحباو .كيخأ نع رثألا ىصقف]

 نع هب ترص [هصقت 500 كدوصقمب ا

 ال ةرام اهنأك «هجو ىلع هترصبأ :يأ «تروُرُمَتي ال مم م
 .هيف اهل دصق

 تءاجو «هترصبأ ول اهنإف «رذحلاو مزحلا مامت نم اذهو

 ىلع اومزع امبرف «هتقلأ يتلا يه اهنأ اهب اونظل «ةدصاق
 نك هللة دخت

 وم 2

 ع

 يبهذا
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ApSرا  

 امه دونو نلملهو توغر 220

 سومرا کل اتسوأو ل توز کد ااڪسائ ن

 فانا ف يقل ا لم تُفخاَدإق يمض نأ

dd ل 
 | ترا ودم هل کک تریو لا قل

 9 يل نييطَخاواكاَمُم ف 5

 یت واشف فاو یی ترف وتو تارتا اک
 ا

 انو
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 ر ر ر سس جي

 | حصا او 9 توزع ال مش شواو هدو انعفنينأ

 نذر دي ويقتل 6 اكو قو أدع
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 © ےک تیک اا ا کو حا دغو کا

 «ةأرما يدث لوبق نم هعنم نأ ءهمآو ىسومب هللا فطل نمو

 تءاجف «هيلطي اًذحأ لحلو «هب ةمحر قوسلا ىلإ هوجرخأف

 ا ص ولفت

 ِتنَب ٍلْهَأ لع ذأ لَه تلاقف# لاحلا كلتب وهو «هتخأ

 . * نزخصت مل مهو مك

 هللا هعنم دقو ءاّديدش اح هوبحأ مهنإف «مهضرغ لج اذهو

 كلت هتخأ مهل تلاق املف «تومي نأ اوفاخف عضارملا نم

 مامتب «تيبلا اذه لهأ يف بيغرتلا ىلع ةلمتشملا ةلاقملا

 مهتملعأف ءاهتباجإ ىلإ اورداب ءهل حصنلاو هتلافكو هظفح

 ا نها یا مهتلوو

 الو انْ رق ك9 كلذب اهاندعو امك هيأ لإ هدر

 «ةنئمطم ةنمآ هيف نوكت هجو ىلع اهدنع ىبرت هنإ ثيحب نحت
 . كلذ ىلع ةريثكلا ةرجألا ذخأتو «هب حرفت

 هب اهاندعو ام ضعب اهانيرأن * ٌقَح َهََّأ دعو تأ ہول

 لصحيس هنأ ملعتلو ءاهناميإ دادزيو ءاهبلق كلذب نئمطيل ءاتايع
 ودوم تا ءزسع

 اذإف رتب ال مهڪ ّنكلو# هتلاسرو و هللا دعو

 )١( امهئطخ ىلع امهبقاعن :أ يفو «ب يف اذك .



 نورشعلا ءزجلا

 مهملع مدعل «مهناميإ كلذ ببسلا اوأر

 نيب ةقاشلا تابقعلاو ةقاشلا نحملا لعجي ىلاعت هللا نأ «لماكلا

 هيلع ىسوم رمتساف .ةلضافلا بلاطملاو ةيلاعلا رومألا يدي

 بكريو «مهناطلس يف ىبرتي «نوعرف لآ دنع مالسلاو ةالصلا
 اهنأ رقتسا دق «ةنئمطم كلذب همأو «مهسبالم سبليو « مهبكارم

 . هيلع اهونحو ءاهايإ هتمزالم ركنتسي ملو «عاضرلا نم همأ
 يف بذكلا نم ىسوم هيبن ةنايصو .ءفطللا اذه لمأتو

 ناب يذلا اهنيبو هنيب قلعتلا هب راص يذلا رمألا ريسيتو «هقطنم

 مالكلا ناكف 5 اس هببسب يذلا عاضرلا وه هنأ سانلل

 . اًمحو اًقدص هلك كلذ يف هريغ نمو هنم ريثكلا

 وحن كلذو «بللاو لقعلاو ةوقلا نم 4سا عب امو

 رومألا كلت هيف تلمك #ةكوَسو# بلاغلا يف ةنس نيعبرأ

 «ةيعرشلا ماكحألا هب فرعي اًمكح : يأ آم ًاملعو امك هنيئا

 . اًريثك اًملعو «سانلا نيب هب مكحيو
 قلخل نينسحملا هللا ةدابع يف كنيم ىَرَج کلکو
 ىلع اذه دز يفت ابجإ تيدي او اع وطعم ا
 . مالسلا هيلع ىسوم ناسحإ لامك

 وأ ةلئاقلا تقو امإ كاَهِلْمَأ ْنِي ٍةَكْمَع ني لع َةَِدَملا لَكَ
 اف دوف راشتنالا نع نولفغي اهب يتلا تاقوألا نم كلذ ريغ

 « ويعيش نم اًذَْه# نابراضتيو نامصاختي : يأ ناتي نمي
 . طبقلا ودع نم اًدمو# ليئارسإ ينب ينب نم : يأ

 دق هنأل 4 وْوُدَع نع ىلا لع .هيَعِيِش نم یا س هسا #

 «ىسومل هتئاغتساو «ليئارسإ ىنب نم دنا سالا علعَو «رهتشا

 ىجريو الع قاي املي اسلا هيلع ىنبوك غلب هلآ قلع ليلد

 .ناطلسلاو ةكلمملا تيب نم

 ةئاغتسال ةياجتسا «هودع نم يذلا زكو : يأ سوم مركو

 اهتدشل «ةزكولا كلت نم هتامأ : يأ يع سقف يليئارسالا

 . ىسوم ةوقو
 نم ادله لاق و ءهنم ىرج ام ىلع مالسلا هيلع ىسوم مدنف

 نيم لضم دک م هتسوسوو هنييزت نم : يأ 4 نطِيَّنلا لمع

 ىلع هصرحو ء«ةنئيبلا هتوادع ببسي تيرجأ ام تيرجأ كلذلف

 .لالضإلا

 هل رقعف يل ٌرفْغأت ىش ُتَمَلَظ نإ تر لاق ف هبر رفغتسا مث

 نيردابملا «نيتبخملل اًصوصخ «ٌمِيِحَتلَأ ٌرْوَُعْلا وه ُمَنِإ
 . مالسلا هيلع ىسوم نم ىرج امك «ةبوتلاو ةبانإإل

 «ةرفغملاو ةبوتلاب لع َتَمَمْنَأ امي بر ىسوم 4َلاَث# ف

 اًدعاصو ايم :يأ امه گا نك .ةريثكلا ممّيلاو
 . ةيصعم ىلع اًدحأ نيعأ ال : يأ 4 َنيِمَجْمَلِل #
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 : وتقبل كيور

 نأ «هيلع هللا ةّنم ببسب «مالسلا هيلع ىسوم نم دعو اذهو

 معلا نأ ديفي اذهو . يطبقلا لتق يف لعف امك ءاّمرجم نيعي ال

 .رشلا كرتو «ريخلا لعف دبعلا نم يضتقت
 َحَّبْطَأل هودع نم وه يذلا لتق هنم ىرج امل «ذ#

aناش اغار  

 ىوس لاحلا هذه لثم ىلع دحأ أرجتي ال هنأ ملع دق

e | 
 ىلع سلا ٌمرَصتتْسأ ىلا ادق لاحلا كلت ىلع وه امنيبف

 هل اًځبوم سوم مَ لاق رخآ يطبق ىلع 4عرض تس هودع
 ةءارجلا رهاظ «ةياوغلا نيب : يأ نيم ىو إو لاح ىلع

 هل :يأ 4اَمُهَّل ودع وه ىزا ىسوم 4ی نأ دارآ نأ اتل

 يطبقلا نيب جاجللا لزي مل : يأ «خرصتسملا مصاخمللو

 ىتح «ةيمحلا هتذخأف «ىسومب ثيغتسي وهو «يليئارسالاو
 SO ا و يطتتلاب شط نأ مه

 يف اب رک نآ لإ ديم نإ مذاب است تلكم اك قّلممَك نأ درا
 سفنلا لتق «ضرألا يف رابجلا راثآ مظعأ نم نأل ضّرألا

 . قح ريغب



 نورشعلا ءزجلا

 حالصالا تدرأ ولف ءالإو بلص نِ وكت نأ در امو

 «هلتق نع ىسوم فكناف ءدحأ لتق ريغ نم «هنیبو ينيب تلحل

 يف ىسوم نم ىرج امب ربخلا عاشو .هرجزو هظعول ىوعراو
 «هلتق ىلع نوعرفو ءنوعرف ألم دوارت ىتح «نيتيضقلا نيتاه

 ءحصانلا لجرلا كلذ هللا ضّيقو .كلذ ىلع اورواشتو

 .مهئلم يار هيلع عمتجا امب ىسومل رابخالا ىلإ

 هيمدق ىلع اًضكر : يأ مس ِةَيِرَمْلأ اَصقَأ نم لِمَ امو : لاقف
aلاق ف «رعشي نأ لبق هب اوعقوي نأ هفوخو  

 كولتفبل # كيف نورواشتي : يأ كب َنوُرَمتأَي الملأ تإ ىس

 ا ا

 نِي ىّ بر لهو . هلا اعدو «لتقلا هب عقوي نأ مَ اما اهي
 دصق ريغ نم اًبضغ هلعفو «هبنذ نم بات دق هنإف ملل ِررَقْل

 .ةءارجو مهنم ملظ هل ْمُهُدعوتف ٠ لتقلل هنم

 وهو «نيدم ههجوب اًدصاق : يأ #* تدم اقل هيون اًمْلَو#

 نأ تير ىع َلاَ# نوعرفل كلم ال ثيح «نيطسلف يبونج

 لصوملا ءرصتخملا قيرطلا طسو :يأ ليلا ماوس نيدهي

 ىلإ لصوف .«ليبسلا ءاوس هللا هادهف «قفرو ةلوهسب اهيلإ
 . نيدم

 ٭ ےروقس سائلا ترم 12 هلع دمو ذم هام درو اًملَو#

 د نم دوو * ةريثك ةيشام لهأ اوتاكو + مهيضاوم
 ضايح نع امهمنغ 4ٌقاَدوُدَن ِنْيَتَأرَمأ# ةمألا كلت نود نم

 مدعو مهلخبو «لاجرلا ةمحازم نع امهزجعل «سانلا
 1 .امهل يقسلا نع مهتءورم

 هذهب امكنأش ام :يأ «اَمْكَبطَح ام ىسوم امهل لاقل

 ةداعلا ترج دق : يأ 4ُهاَصبلا ريض يح ىق ال اتاك ةلاحلا
 م ل

 ىلع هل ةوق ال :يأ يَ ٌّخَيَس اكوبأو# انيقس وجلا انل

 نومحازي لاجر انل الو ءاهب 0 ةوق انيف سيلف «يقسلا

 (اَمُهَل قسم امهمحرو مالسلا هيلع ىسوم امهل قرف .ءاعرلا
 .ىلاعت هللا هجو ريغ دصق هل الو «ةرجألا امهنم بلاط ريغ

 ليلدب «راهنلا طسو رح ةدش تقو كلذ ناكو ءامهل ىقس املف

 .بعتلا دعب لالظلا كلذل اًجيرتسم للا لإ كوت مثل :هلوق
 تلر امل نإ َتَر# هبر اًقزرتسم ءةلاحلا كلت يف «َلاَقَق

 ر يذلا نيكل رف ننإ 4 أ 14 ةنعق را:
 نم غلبأ لاحلاب لاؤسلاو «هلاحب هنم لاؤس اذهو «يل هرسيتو
 هبر اًيعاد ةلاحلا هذه يف لزي ملف لاقملا ناسلب لاؤسلا

 : رجا ةاردحاو: املا لإن اعدت كانازتلا "ماو

 مهردابو
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 ّلَع ىِئْنَتأل هتءاجف «ىسوم ىلإ امهادحإ امهوبأ لسرأف
 «نسحلا اهقلخو ءاهرصنع مرك ىلع لدي اذهو #ِءآَيحِيْسَأ
 . ءاسنلا يف اًصوصخو «ةلضافلا قالخألا نم ءايحلا نإف

 نم هلعف اميف نكي مل مالسلا هيلع ىسوم نأ ىلع لديو
 «ةداع هنم ىحتسي ال يذلا مداخلاو ريجألا ةلزنمب امهل يقسلا

 ,هقالخأ مراكمو هقلخ نسح نم تأر «سفنلا زيزع وه امنإو

 كوعدي يأ كنإ# :هل تاق ف ءهنم ءايحلا اهل بجوأ ام

 تنأ لب «كيلع ٌّنميل ال :يأ انآ َتيَقَس ام رجا كرجل

 ىلع كئفاكي نأ هدصق امنإو «ناسحالاب انتأدتبا يذلا

 . ىسوم اهباجأف «كناسحإ
 تبسلا ءادتبا نم ؛َصَصَقْلا هم ّضَقَو مكب اً

 .هعور اًنكسم هل *َلاَث## هيلإ لصو نأ ىلإ «هبرهل بجوملا

 بهذيل : يأ كيلا مرم ني برص تّ ال : هبلق اًرباج

 اذه ىلإ تلصو ثيح «مهنم كاجن هللا نإف .كعورو كفوخ
 .ناطلس هيلع مهل سيل يذلا لحملا

 : ىأ اا اکی هيتنبا ىدحإ : يأ اًخر تاق

 ِنَم َرْيَح کل اهيقسيو منغلا ىعري ءكدنع اًريجأ هلعجا



 نورشعلا ءزجلا
 هنإف ءهرجؤتسا نم ىلوأ ىسوم نإ : يأ 4ُنيِمذْلا وقل َتْرَجَْسْس عرس ص حض

 ءامهعمج نم «رجؤتسا ريجأ ريخو «ةنامألاو ةوقلا عمج

 مدعب هيف ةنامألاو «هيلع رجؤتسا ام ىلع ةردقلاو ةوقلا

 ىلوتي ْنَم لك يف امهرابتعا يغبني نافصولا ناذهو . ةنايخلا

 ١ .اهريغ وأ ةراجإب المع ناسنإلل

 امأو ءامهادحإ دقف وأ امهدقفب الإ نوكي ال للخلا نإف

 اهنأل «كلذ تلاق امنإو «لمكيو متي لمعلا نإف امهعامتجا

 هب تفرع ام «هطاشنو امهل يقسلا دنع ىسوم ةوق نم تدهاش

 ال ةلاح يف امهمحر هنأو «هتنايدو هتنامأ نم تدهاشو «هتوق

 .ىلاعت هللا هجو [كلذب] هدصق امنإو ءامهعفن ىجري
 ىد كسك نأ دي ّفِإؤ ىسومل نيدم بحاص لاَ

 ىم يدنع اًريجأ ريصت :يأ نبأ نأ جلع نيه يتب
 دو يك نقع ا ني نيني ینا ی 4ع
 تع يشأ نأ دیا او كيلع بجاو ءيش ال «كنم عربت

 اًلامعأ كفلكأل كرجأتسأ نأ ديرأ ام وأ «نيتسلا رشف ماف

 هيف ةقشم ال ريسي لهس لمعل ,كرجأتسأ امنإو «ةقاش

 ةلوهس يف هبغرف 4 ثيحلبتصلا ےس ا ءا نإ تفدِجَتَس #

 لجرلا نأ ىلع لدي اذهو .ةلماعملا نسح ىفو «لمعلا

 بلطي ذل نأو ها امهم هارب تأهل كتي حلالا

 . هريغ نم غلبأ «هنم

 :- هنم بلط اميف هل اًبيجم - مالسلا هيلع ىسوم لاق ف

 «تركذ تنأ يذلا طرشلا اذه :يأ كبو ىب كيد

 الق بيض نحل أ ايا كنيبو ينيب اميف مت دقو «هب تيضر

 دئازلاب تعربت مأ «ةبجاولا ينامثلا تيضق ءاوس 4ع تودع

 ام ملعيو ءانبقاري ظفاح ليكو لوم ام َلَع لو اهيلع
 . هيلع اندقاعت

 بيعشب سيل «نيدم بحاص «نيتأرملا وبأ «لجرلا اذهو

 لوق اذه نإف «سانلا نم ريثك دنع رهتشا امك «فورعملا يبنلا

 دق «مالسلا هيلع اًبيعش نأ ءنوكي ام ةياغو «ليلد هيلع لدي مل

 نيأف «نيدم يف ترج ةيضقلا هذهو «نيدم هدلب تناك

 ؟نيرمألا نيب ةمزالملا

 ىسوم نأ مولعم ريغ هنإف ءاّضيأو
 «ىلاعت هللا هركذل اًبيعش لجرلا كلذ ناك ولو ؟هصخشب فيكف

 دق «مالسلاو ةالصلا هيلع اًبيعش نإف اًضيأو «ناتأرملا هتمسلو

 دقو «هب نمآ ْنَم الإ قبي ملو «هايإ مهبيذكتب هموق هللا كلهأ

 « بيعش نامز كردأ

 ءءاملا نع امهعنمب «مهيبن يتنبل اوضري نأ ني نينمؤملا هللا ذاعأ

 ءامهيلإ نسحيف بيرغ لجر امهيتأي ىتح «٠ ءامهتيشام دصو

 ىسوم ىعري نأ ىضريل بيعش ناك امو ءامهتيشام يقسيو

Y4 ۸- ه١-١ :تابآلا .صصقلا ةروس ريسفت 

 هللاو «ةجرد ىلعأو «هنم لضفأ وهو «هل اًمداخ نوكيو هدنع

 لك ىلعو «ةافانم الف ىسوم ةوبن لبق اذه :لاقي نأ الإ] ملعأ

 نع حيحص لقن ريغب «يبنلا بيعش هنأ ىلع دمتعي ال «لاح
 . دا يبنلا

Eaبجاولا لجألا ىضق هنأ لمتحي للا » 

 ىلإ قاتشا «هئافوو ىسومب نظلا وه امك «هيلع دئازلا وأ

 لوط نم ملعو «هنطوو هتريشعو هتدلاوو هلهأ ىلإ لوصولا

 اًدصاق لب َراَس# ءهنم ردص ام اوسانت دق مهنأ «ةدملا

 ا لاق اك رشا ياع نی را : يأ تاء رصم
 تري زوذك وأ بَ ات مكي عل اات ُتَنَهاَ نإ انکم

 اوهاتو «دربلا مهباصأ دق ناكو 4 توُلطص 4 07

 .قيرطلا
 «نييَكصلا بر هلأ اأ تإ عمومي يدون اهاتأ املف )١(

 هتدابعب هرمأي نأ كلذ نم مزليو «هتيبوبرو هتيهولأب هربخأف

 َةوَلَصأ ِوِقْأَو ِفَدبَعَف## ىرخألا ةيآلا يف هب حرص امك ءههلأتو

 . (ۍرڪزل
 اًيعس ىعست 4ر اھا اَلَمط اهاقلأف ( َكاَصَع لأ نأ او

 . ميظعلا تايحلا ُرَكَذ اج اتاك ةليهُم ةروص اهلو «اًديدش

 ؛هبلق ىلع عورلا ءاليتسال عجري : يأ 4ْبَقَعي لَم نم لول

 اذهو *تييمآلا نم َكَنِإ فح الو ْلْقَأ یوم : هل هللا لاقف

 . فوخلا مدعو نيمأتلا يف نوكي ام غلبأ

 هيلع بجيو «هلابقإب رمألا يضتقي ليَ :هلوق نإف
 ‹«فوخملا رمألا لزي مل وهو «هلابقإ نوكي دق نكلو «لاثتمالا

 هبلق يف نوكي ال نأو «هلابقإ نيئيشب هل رمأ 4( ْفَحَع الو :لاقف
 ريغ وهو لبقي دق هنأ وهو ءلامتحا ىقبي نكلو «فوخ
 «هوركملا نم نمألاو ةياقولا هل لصحت ال نكلو ءفئاخ

 عيمج نم روذحملا عفدنا ذئنيحف 4 تريمآلا نم كتا :لاقف

 «بوعرم الو فئاخ ريغ مالسلا هيلع ىسوم لبقأف «هوجولا
 ةيآ هذهف هنيقي متو «هناميإ دادزا دق «هبر ربخب اّقثاو ءاًئئمطم لب

 مات نيقي ىلع نوكيل «نوعرف ىلإ هباهذ لبق اهايإ هللا هارأ

 هلم رب وقار ا نو
 اهلخدأ :يأ لي كسا :لاقف ىرخألا ةيآلا هارأ 3

 امك ءاهجرخأو اهكلسف رس رع نم ضي يع كيج يإل
 . ىلاعت هللا هركذ

 كحانج مض :يأ 4يا ةي كلمات نإ شارل
 4( كد فوخلاو بهرلا كنع لوزي كبنج ىلإ كدضع وهو

 .نوكيل :أيفو «ب يف اذك () .ب شماه نم ةدايز )١(



 نورشعلا ءزجلا

 ءوس ريغ نم ءاضيب ديلا جورخو «ةيح اصعلا بالقنا :يأ
 للا هللا نم ناتعطاق ناتجح :يأ 4ير نم ناتن

 درجم مهيفكي الف 4تيِقِسف امر اوا مهن ویو توغ
 نإ ءةرهابلا تايالا نم دب ال لب « مهايإ لوسرلا رمأو راذنالا

 . تعفن

 هل اًلئاسو ءهبر نم اًرذتعم مالسلا هيلع ىسوم لا ف

 هبر ليزيل «هيف يتلا عناوملا هل اًركاذو «هلمح ام ىلع ةنوعملا

 نأ فاح :يأ است ْمُهْنِم تلك نإ بر اهنم هرذحي ام
 ٤در يم ةر ناسي قب حصا وه ثوُرك یخو © نوم

 َكَدُسَع دنس :لاقف ءهلاؤس ىلإ هللا هباجأف «قحلا ىوقي ا

 . كيوقنو هب كنواعن : يأ 4َكيِحَأ
 4اًمَطْلُس اك ُلَمَجَتَو# : لاقف «لتقلا روذحم هنع لازأ مث

 نم ةيهلالا ةبيهلاو ةجحلاب ةوعدلا نم اًنكمتو اًطلست :يأ

 امو ءانتايآ ببسب كلذو اک َنوُلِصَي الف امهل امهودع

 ءاهيلإ رظنو اهرشاب نم هب تجعزأ امو «قحلا نم هيلع تلد
 ديك مكنع اهب عفدناو «ناطلسلا امكل لصح اهب يتلا يهف
 ٍدَدَعلا يلوأ ءدونجلا نم غلبأ مكل تراصو .'''مكودع
 .ددعلاو

 كلذ يف ىسومل دعو اذهو 4َتَِِْلَ عا سو اشا

 ناك امدعب هدلب ىلإ عجر دقو «ديرف هدحو وهو «تقولا

 زجنأ ىتح «لقتنت رومألاو ءروطتت لاوحألا لزت ملف ءاًديرش
 هعابتألو هل راصو ««دالبلاو دابعلا نم هنکمو «هدوعوم هل هللا

 .روهظلاو ةبلغلا

 اتيا یوم مُهَدآَج انف هبر ةلاسرب ىسوم بهذف
 روصق اهيف سيل «مهل هلاق ام ىلع ةلالدلا تاحضاو # ِتَيَ

 ًاَدَْم ام :دانعلاو ولعلاو ملظلا هجو ىلع #اَوْلاَث ءافخ الو

 اهيف رهظ ىتلا ةلاحلا كلت ىف نوعرف لاق امك ىم رح الإ
 هل عضو لالا و ا
 كَل ىلا مكر مِ رومألا قئاقح نوفراعلا ءاسؤرلا
 ركملا نم غلب يذلا يكزلا ريغ يكذلا وهو ءاذه 4 رحيل

 الإ حلوم لر اتل ملع دقو ءانيلع هللا هصق ام ديكلاو عادخلاو

 . بلاغ ءاقشلا نكلو 4ِضرَألاَو توسل بر
 كلذ ىف اوبذك دقو 4َنيلَّوَأْلا اَسْيَسباَ ف ادب انیس امو

 *نلاغت لاق امك يسوع لبق مالسلا هيلع تقسو لضر[ ا

 ب تک ىف ماز اف تکاب لمت ني فرب مكي دلو
 وسر يدب نم هلأ تعبي نأ ملف كله ادل نح وب مڪه

 گا رف مري رو ءتو +
 رم فرم وه نم هللا ل ضي كلدڪ .٠ ب
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 رحس هب مهءاج يذلا نأ اومعز نيح 4یوم لاتو

 اج نب ملم ر :ىدهلا وه هيلع مه ام نأو «لالضو

 دفت مل اذإ :يأ رال ُةَبَِع مل نكت نو دنع نِي ىه
 يف يدامتلا الإ متيبأو ءتانيبلا تايآلا نييبتو ءمكعم ةلباقملا

 يدتهملاب ملاعلا ىلاعت هللاف «مكرفك ىلع جاجللاو مكيغ

 عيب ال َُنِإل متنأ مأ نحن «رادلا ةبقاع هل نوكت ْنّمو «هريغو
 حالفلاو «هعابتأو ىسومل رادلا ةبقاع راصف . «نوُمِيَطل

 .كالهلاو ةبقاعلا ءوسو راسخلا كئلوأل راصو «زوفلاو

 هموق ىلع اًموممو ءهبر ىلع اًئرجتم *ُنْوَعَرِي لاتو

 نب م ُتْنِلَع ام الملا ایا :لوقعلا ءافخأ ءءاهفسلا
 مث ناك ولو ءمكدوبعمو مكهلإ يدحو انأ : يأ فرع وإ

 ثيح «نوعرف نم ماتلا عرولا اذه ىلإ رظناف «هتملعل يريغ هلإ
 تملع ام» :لاقو عروت لب «يريغ هلإ نم مكل ام» :لقي مل

 يذلا لضافلا ملاعلا مهدنع هنأل ءاذهو .«يريغ هلإ نم مكل

 .هوعاطأ رمأ امهمو «قحلا وهف لاق امهم

 )١( مهودع ديك مكنع :أ يفو «ب يف اذك .



 نورشعلا ءزحلا

 دارأ «هريغ الإ مت نأ لمتحت دق يتلا ةلاقملا هذه لاق املف

 لاقف «لامتحالا كلذ هيف يذلا ىفنلا ققحي نأ

 نم نبل هل لعجيل «نيظلأ لع نس يل دورت :«ناماهل
e eیوم وک 3  

 مكيرنو «نظلا اذه ققحنس نكلو يذلا سي ُةْنْشَأَل ینو

 ام يتلا هللا ىلع ةميظعلا ةءارجلا هذه رظناف «ىسوم بذك

E O AO a 

 «ىسوم هلإ ىلإ لصوتيل بابسألا لعفو «قحلا هلالاب ملع
 نيذلا الملا ءالؤه نم بجعلا نكلو «جيورت اذه لكو

 بعل فيك ءاهنوؤشل نوربدملا «ةكلمملا رابك مهنأ نومعزي
 مهقسفل اذهو ءمهمالحأ فختساو «مهلوقعب لجرلا اذه

 . مهيف ةخسار ةفص راص يذلا

 مهللا كلأسنف ءمهلوقع داسف كلذ عبت مث ءمهنيد دسف

 بهتو ءانتيده ذإ دعب انبولق غيزت ال نأو «ناميالا ىلع تابثلا
 .باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم انل

 «ِقَحْلا رتب ٍضْرَأْلا ف مدو وه کتنو : ىلاعت لاق

 اوربكتساو «باذعلا ءوس مهوماسو «هللا دابع ىلع اوربكتسا

 اومعزو ءاهوبذكف تايالا نم هب مهوؤاج امو «هللا لسر ىلع

 . لضفأو اهنم ىلعأ هيلع مه ام نأ

 الإو ءاوؤرجت ''”كلذلف وجرب ال اإ ْمهَنَ اوتو
 ام مهنم ناك امل. شا ىلإ نوعجري مهنأ اونظ وأ ءاوملع ولف

 .ناك
 ل

 مهيغبو مهدانع رمتسا امدنع #ُمُدْوْنْحَم هدأ

 تناك تريلا ٌةَبِقَع ترك تیک ظنت لا يف هذ
 ةيويندلا ةبوقعلا اهتبقعأ ةبقاع اهرسخأو بقاوعلا رشأ

 ورخ الا ةيوقعلاب ةلضتملا «ةرمتسملا

 نوعرف انلعج : يأ رال لإ توعد همي متلو
 راد ىلإ مهفلخ ىشميو ءمهب ىدتقي نيذلا ةمئألا نم هألمو

 مهف هلا باذع نم دورتي ال ٍةَمسيِقْلا موي ءاقشلاو يزخلا

 هللا نود نم مهل سيلو «مهسفنأ نع هعفد نع «ءيش فعضأ

 أو

 قلخلا دنع لو را ل ای ءمهيزخو مهتبوقع يف

 ةمئأ 0 «دهاشم رمأ اذهو «مذلاو تقملاو حيبقلا ءانثلا
 01 ك

 تري مُه ٍةَمدَيَقْلَ موو مهتمدقمو ايندلا يف نينوعلملا

 34 نيذلا «مهلاعفأ ةرذقتسملا «نيدعبملا #َنيِحوبَتَمْلا

 روم د كا

 ام دعب نم ةاروتلا وهو بملأ ىو اساء دقوا
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 0000 : تيب اتيا
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 5 تنمو ونعم یدل جن

 نوع او9 توملدظلا ځل

 دقوا هک نت كحل ا ا

 ریما لص کر رکج نیلا
 ا 7 نيِزكْلا سم لالی يشم

 :تايآلا ‹صصقلا ةروس ريسفت -4

 ت

 اندلا اا رم ی

 مهتأأونظو قلا رعب ضر آف د
 ڪک کا رک راس حر يت

 فتن نران © تكروعججربال

 © تيه بع تاڪ کیک ظنا
 ا هس حس ےس طع اح رس ر

 يمهل
CA ar 

SCEةمكقلامويو راسلا  

 كل اتدلاو زدم عبنأو © 6 تورا
 اتا دقو وبما ت مش ویا یر

NEG E eردا  

 @ ہوکر یا ر یانو ںیاگ لراس

 كالهالا يف مهتمتاخ ناك نيذلا «وُأْلا بروُرُتْلا اَنكَلْعَ رر

 ةاروتلا لوزن دعب هنأ ىلع ليلد اذهو «هدونجو نوعرف «ماعلا

 . فيسلاب رافكلا داهج عرشو «ماعلا كالهلا عطقنا

 «ىسوم ىلع هلزنأ يذلا هللا باتك : يأ «ساّنلِل َريصصَب»
 امو مهعفني ام اهب نورصبي رومأ

 «نمؤملا اهب عفتنيو «يصاعلا ىلع ةجحلا موقتف «مهرضي
 «ميقتسملا طارصلا ىلإ هل ةيادهو ءهقح يف ةمحر نوكتف

 . 4َنوُركَدَتي مهل ةو ىَدُحَو» :لاق اذهلو
 «ةيبيغلا رابخألا هذه نم صق ام هلوسر ىلع هللا صق املو

 قيرط لوسرلل سيل «ضحم يهلإ ربخ اذه نأ ىلع دابعلا هبن

 يا تك اَمَو# :لاق اذهلو ءيحولا ةهج نم الإ هملع ىلإ
 رمألا ىسومل انئاضق تقو يبرغلا روطلا بناجب : يأ 4ٍَ

 كيلإ لصو هنإ : لاقي ىتح كلذ ىلع بدها ّنِي َتْك موي

 .قيرطلا اذه نم

 ملعلا سردناف «ذْمُحْلا مع لواطت انورُم اناا اكول

 : يأ ‹سانلل رئاصب هيف



 نورشعلا ءزحلا

 ام ىلإو كيلإ ةجاحلا تدتشا تقو يف كانثعبف «هتايآ تيسنو
 سؤ اًميقم : يأ ايوا تن امو كيلإ انيحوأو كانملع

 ىنح «مهنم ملعتتو مهملعت : يأ هاتي مه أولد تي يدم لَهَا
 .نيدم يف ىسوم نأش نم تربخأ امب تربخأ

 يذلا ربخلا كلذ نكلو :يأ يلزم ات اتكلو

 ليبس ال ْيَحَوَو «كايإ انلاسرإ راثآ نم رثأ «ىسوم نع هب تئج

 ۰ . انلاسرإ نودب هملع ىلإ كل
 يتأي نأ هانرمأو «ىسوم ادات ْدِإ روطلا ينا تك امو

 انبئاجعو انتايآ نم مهيريو ءانتلاسر مهغلبيو «نيملاظلا موقلا
 ترج يتلا تايرجاملا نأ دوصقملاو .كيلع انصصق ام

 امك اهتصصقف «نكامألا هذه يف مالسلاو ةالصلا هيلع ىسومل

 :نيرمأ دحأ نم ولخي ال «صقن الو ةدايز ريغ نم «يه

 اهّلاحم ىلإ تبهذ وأ ءاهتدهاشو اهترضح نوكت نأ امإ

 لوسر كنأ ىلع كلذ لدي ال دق ذئنيحف ءاهلهأ نم اهتملعتف

 رومألا نم «ةساردو ةداهش نع اهب ربخي يتلا رومألا ذإ ءهللا
 هنأ نّقْيثو َمِلُع دق اذه نكلو «ءايبنألاب ةصتخملا ريغ ةكرتشملا
 . كلذ مدع نوملعي كؤادعأو كؤايلوأف «راص امو ناك ام

 هيحوو هللا لبق نم كءاج اذه نأ وهو «يناثلا رمألا نيعتف

 هللا ةمحرو «كتلاسر ةحص يعطقلا ليلدلاب تبثف «هلاسرإو

 امْوَه َرِذنُِل تلين نم ةَ کلو :لاق اذهلو «دابعلل كب

 نإف «شيرقو برعلا :يأ كي نم ٍرِدَت ني مهلت آم
 نامزأب هلبقو لوسرلا لاسرإ تقو فرعت ال ء[مهدنع] ةلاسرلا

 رشلاو «هنولعفيف ريخلا ليصفت دد َمُهَّلَمظ ءةلواطتم

 ةردابملا مهيلع بجاولا ناك .ةلزنملا هذهب تنك اذإف ءهنوكرتيف

 الو ءاهردق رداقي ال يتلا ةمعنلا هذه ركشو «كب ناميإلا ىلإ

 ٠ . اهركش كردي

 هنإف «مهريغل السرم نوكي نأ يفني ال برعلل هراذنإو

 هتوعدب رشاب ْنَم لوأو «يبرع هيلع لزنأ يذلا نآرقلاو «يبرع
 لاق امك ءاّعبت مهريغلو ءالصأ مهيلإ هتلاسر تناكف «برعلا
 رن نأ مه لِمَ لإ اتوا ْنَأ اَبَجَع ساتل اکا :ىلاعت

 . يج مڪي ا ُلوُسَر نإ شالا اهنا لف سالا

 رفكلا نم 4 مهيد أ َتسّدَه امي ةبيِصُم مُهَبِصت نأ وکو

 كيني ميف اوسر الإ َتْنَسَرَأ و 00 0
 عفدل ءدمحم اي كانلسرأف :يأ كيب أ تم 00

iهد« ني هن دع ال يذلا علا نع  

 0 وأ ي 1

aلزن أ : يأ سم وأ آم لن ترآ  

V4 8- ه١-١ :تايآلا .صصقلا ةروس ريسفت 

 7 قداس ۴۹۱ ری

 تکا ور ایمر لاق 22000

 هنأ اكل اكو 9 تیره

 هدر لآ

 كان ا[ كك كر انك:
 والا ا اس حس نجح

 مودل رفات نا

 مسرع م يع حس 6

 مهل أولت يدم ل

 | ينا كامو 69
 2 ردا رتا

 | و
 0) نور ڪَن

4 
| 2 0 

 کرا رواه ناحل لَن مو
 اتم ىد ماوە ا دنن يكب اوف لع @

 کک

 مالا فخ لدي 9 تويم شك دإ
 ا 3 ع ےہ ہک 2 وع

 ربو ا لأ نمو مُهءآوعَأ ح توی
 ت ص

 0َ نيلام رفا ی دہی هللا کر وللا میده

 لزني ماد ام امأف :يأ «ةدحاو ةلمج ءامسلا نم باتك هيلع

 ةهبش يأو ؟اذه يف ليلد يأو « هللا دنع نم سيل هنإف ءاًقرفتم

 . ؟اًقرفم لزن نيح هللا دنع نم سيل هنأ

 نأ ءهيلع لزنأ نمب هللا ءانتعاو «نآرقلا اذه لامك نم لب

 ناميالا ةدايز لصحيو «هلوسر داؤف هب هللا تبثيل ءاّقرفتم لزن

 اوقفت ف ساق سرب تاك ىلع فا نك ااو

 :لاق اذهلو ؟اونمؤي نا ما ا

 :ئأ 4 اًرهلظَت ناَرُحِس اولا لَك نم سوم و ا ورفڪڪ موا

 تإ ًاولاقو# سانلا لالضإو امهرحس يف انو ا

 «نورفك لکی
 اعرب نبل امب قسلالاطنإ:ةوديري نقلا نأ اذهب" ت

 ةضقانتملا لاوقألا نولوقيو «ضقني ال امب هنوضقنيو

 اورفك مهنأ حّرص اذهلو ءرفاك لك نأش اذهو «ةفلتخملا

 قحلل اًبلط امهب مهرفك له نكلو «نيلوسرلاو نيباتكلاب

 . ؟ىوه درجم مأ ءامهنم ريخ مهدنع رمأل اًعابتاو
 وه هلأ دنع نم بّتكي ااف :كلذب مهل اًمزلم ىلاعت لاق



 نورشعلا ءزجلا

 رڪ نإ هيا نآرقلاو ةاروتلا نم :يأ امس ىَدهَأ

 ام هنإف ءامهلثمب اوتأي نأ مهريغل الو «مهل ليبس الو 4َنِقِدَص
 ءاّملع «نيباتكلا نيذه لثم ءهللا هقلخ ذنم ملاعلا قرط

 . قلخلل ةمحرو ءانايبو «ىدهو
 يدوصقم انأ :لاق نأ يعادلا نم فاصنالا لامك نم اذهو

 لمتشملا باتكلا اذهب مكتنج دقو (دشرلاو ئدهلاو قخلا
 اًعيمج انيلع بجيف ءىسوم باتكل قفاوملا «كلذ ىلع

 نإف ءاًمحو ىده امهنوك ثيح نم ءامهعابتاو امهل ناعذالا
 الف الإو «هتعبتا امهنم ىدهأ وه هللا دنع نم باتكب ينومتئج

 E و ىده ريغل هتملع دق اًقحو ىده كرتأ

 امهنم ىدهأ 58 اوتأي ملف 4ك ايت رل نیل
 ‹كعابتا مهكرت نأ ملعاف :يأ 5 ءاوهأ تعبي انآ ملأت

 كلذ امنإو ء«ىده ىلإ الو .هنوفرعي قح ىلإ د اوسيل

 ىَدُه ريَ ةنبوه ميا نسم لص نمو مهئاوهأل عابتا درجم

 ىدهلا هيلع ضرع ثيح «سانلا لضأ نم اذهف وَلا ىت
 ملف ءهتمارك راد ىلإو هللا ىلإ لصوملا «ميقتسملا طارصلاو

 قرطلا كولس ىلإ هاوه هاعدو «هيلع لبقي ملو هيلإ تفتلي

 .ىدهلا كرتو «هعبتاف « '"'ءاقشلاو كالهلا ىلإ ةلصوملا

 هناودعو هملظ نكلو !؟هفصو اذه نمم لضأ دحأ لهف

 هلالض ىلع ىقبي نأ هل بجوأ يذلا وه «قحلل هتبحم مدعو

 يلا موما ىِدَهَي ال هل ل :لاق اذهلف هللا هيدهي الو
 مهءاج ءاّنعن مهل دانعلاو اًمصو مهل ملظلا راص يذلا : يأ

 ىلع اودس «هوعبتف ىوهلا مهل ضرعو ءهوضفرف ىدهلا

 ةياوغلا باوبأ مهيلع اوحتفو ءاهقرطو ةيادهلا باوبأ مهسفنأ

 مهئاقش يفو «نوهمعي مهملظو مهيغ يف مهف ءاهلبسو
 .نوددرتي مهكالهو

 تمس اأ معك كل اوُبِيِحَتْي رل نوط :هلوق يفو

 بهذو «لوسرلل بجتسي مل ْنَم لك نأ ىلع ليلد ةه
 «ىده ىلإ بهذي مل هنإف «ءلوسرلا لوقل فلاخم لوق ىلإ

 ::قؤوه ىلإ بهذ امئإو

 هانلزنأو «هانلصاوو هانعبات : يأ لرم مه اَلَّصَو دمو

 رركتت نيح نود دَ , مهمل اًمطلو مهب ةمحر ءاًئيشف اًئيش

 راصف ءاهيلإ نالا تقو هتانيب مهيلع لزنتو «هتایآ مهيلع

 . ؟مهحلاصم نم وه امب اوضرتعا ملف « مهب ةمحر اًقرفتم هلوزن
 لصف

 ةبيجعلا ةصقلا هذه يف رّبعلاو دئاوفلا ضعب ركذ يف

 ممألا يف همايأو ءهربعو ىلاعت هللا تايآ نأ :اهنمف

 بسح ىلعف «نونمؤملا رينتسيو اهب ديفتسي امنإ «ةقباسلا

 ١-61 :تايآلا ءصصقلا ةروس ريسفت -۸ ىف

 صصقلا قوسي امنإ ىلاعت هللا نإو «هتربع نوكت دبعلا ناميإ

 رون اهنم مهل سيلو «مهب هللا أبعي الف مهريغ امأو .مهلجأل

 ١ . ىدهو

 اهب ىتأو «هبابسأ أّيه اًرمأ دارأ اذإ ىلاعت هللا نأ :اهنمو

 جيردتلاب اًئيشف اًئیش

 ام فعضلا يف تغلب ولو ةفعضتسملا ةمألا نأ :اهنمو

 ءاهقح بلط نع لسكلا اهيلع يلوتسي نأ اهل يغبني ال «تغلب

 اوناك اذإ اًصوصخ ءرومألا ىلعأ ىلإ اهئاقترا ن نم سايالا الو

 ‹ ةفيعضلا ةمألا لارا ن ھا هللا ذقنتسا امك «نيمولظم

 مهكلمو «ضرألا يف مهنكمو «هئلمو نوعرف رسأ نم

 . مهدالب

 الو اهقح ذخأت ال ةروهقم ةليلذ تماد ام ةمألا نأ : اهنمو

 اهل نوكي الو ۰ (اهایند الو] اهنيد رمأ اهل موقي ال «هب ملكت

 . هيف ةمامإ

 ةبيصملا اهيلع هنيوهتو «ىسوم ماب هللا فطل :اهنمو

 . نيلسرملا نم هلعجيو ءاهنبا اهيلإ دريس هللا نأب «ةراشبلاب

 اًرورس هلينيل «قاشملا ضعب هدبع ىلع رّدقي هللا نأ : اهنمو

 مأ ىلع رّدق امك ءهنم رثكأ اًرش هنع عفدي وأ «كلذ نم مظعأ

 ىلإ ةليسو وه يذلا غيلبلا مهلاو «ديدشلا نزحلا كلذ ىسوم

 اهنيع هب رقتو ءاهسفن هب نئمطت هجو ىلع ءاهنبا اهيلإ لصي نأ

 امم

 ناميالا يفاني ال «قلخلا نم يعيبطلا فوخلا نأ :

 . فواخملا كلت نم ىسوملو ىسوم مأل ىرج امك « 6
 هب ديزي ام مظعأ نم نأو «صقنيو ديزي ناميالا نأ :اهنمو

 نم تيبثتلاو «تاجعزملا دنع ربصلا «نيقيلا هب متيو «ناميالا

 اهلك لع اطر نأ لول :ىلاعت لاق امك ‹تاقلقملا دنع هللا

 . اهبلق نئمطيو كلذب اهناميإ دادزيل : يأ برمل ىم تركت
 دبعلل ةنوعم [مظعأ]و هدبع ىلع هللا مَعِن مظعأ نم نأ اهنمو

 «فواخملا دنع هبلقو هشأج طبرو «هايإ هللا تيبثت «هرومأ ىلع

 «باوصلا لوقلا نم نكمتي كلذب :هنإف «ةلهذملا رومألا دنعو

 «هجاعزناو هعورو هقلق رمتسا نَم فالخب «باوصلا لعفلاو

 كلت يف هسفنب عفتني الف «هلقع لهذيو ءهركف عيضي هنإف

 .لاحلا

 هللا دعوو ردقلاو ءاضقلا نأ فرع ولو - دبعلا نأ :اهنمو

 الو ءاهب رمأ يتلا بابسألا لعف لمهي ال هنإف - هنم دب ال ذفان

 ىسوم مأ دعو دق هللا نإف ءهللا ربخب .هناميال اًيفاتم كلذ نوكي

 .ةدحاو ةعفد ال «

 .قاقشلا :أ يفو “ب يف اذك (۲) .قح هريغل :أ يفو «ب يف اذك )١(

 . ب شماه نم ةدايز (۳)



 نورشعلا ءزجلا

 هتخأ تلسرأو «هدر ىلع تدهتجا كلذ عمو ءاهيلع هدري نأ
 .هبلطتو هصقتل

 اهميلكتو ءاهجئاوح يف ةأرملا جورخ زاوج :اهنمو

 يتنباو ىسوم تخأل ىرج امك ءروذحم ريغ نم لاجرلل
 .نيدم بحاص

 ةلالدلاو ,عاضرلاو ةلافكلا ىلع ةرجألا ذخأ زاوج : اهنمو

 . كلذ لعفي ْنَم ىلع
 ديري يذلا فيعضلا هدبعب هتمحر نم هللا نأ :اهنمو

 هب ديزي ام «هتانيب نم هدهشيو «هتایآ نم هيري نأ «همارکإ
 . قح هللا دعو نأ ملعتل ءهمأ ىلع ىسوم للا در امك ءهناميإ

 ال فرع وأ دقعب دهع هل يذلا رفاكلا لتق نأ :اهنمو

 ءاّبنذ رفاكلا يطبقلا هلتق َّدع مالسلا هيلع ىسوم نإف «زوجي

 . هنم هللا رفغتساو

 نيرابجلا نم دعُي «قح ريغب سوفنلا لتقي يذلا نأ : اهنمو
 . ضرألا يف نودسفي نيذلا

 ديري هنأ معزو «قح ريغب سوفنلا لتق ْنَم نأ :اهنمو
 يف بذاك هنإف «يصاعملا لهأ بييهتو «ضرألا يف حالصالا

 نأ ل دیر نإ# : يطبقلا لوق هللا ىكح امك دسفم وهو «كلذ

 هجو ىلع #َنِحِلَصْمْل نم نوت نأ ديب امو ٍضرأْلا يف اَراَبَج نوک

 .راكنالا ال هل ريرقتلا

 هجو ىلع ءهيف ليق امب هريغ لجرلا رابخإ نأ :اهنمو
 نوكي دق لب - ةميمن كلذ نوكي ال «هيف عقي رش نم هل ريذحتلا

 . اًرذحمو هل اًحصان «لئسومل لجرلا كلذ ربخأ امك - اًبجاو

 ىقلي ال «ةماقالا ىف فلتلاو لتقلا فاخ اذإ هنأ :اهنمو

 لعف امك «هنع بهذي لب «كلذل ملستسي الو ؛ةكلهتلا ىلإ هديب
 : قسوم

 : اهنمو

 نأ امك «ملسألاو امهنم فخألا بكترت هنأ امهادحإ باكترا

 وأ «لتقي هنكلو رصم يف هئاقب نيب رمألا راد امل ىسوم

 قيرطلا فرعي ال يتلا ةديعبلا نادلبلا ضعب ىلإ “بهذي
 برقأ ةلاحلا هذه نكلو «هبر ريغ هل[دي] ليلد هعم سيلو ءاهيلإ
 . ىسوم اهعبتف «ىلوألا نم ةمالسلل

 اذإ ءهيف ملكتلا ىلإ ةجاحلا دنع ملعلا يف رظانلا نأ : اهنمو

 نأ هلأسيو «هبر يدهتسي هنإف «نيلوقلا دحأ هدنع حجرتي مل

 ثحبيو قحلا هبلقب دصقي نأ دعب «نيلوقلا نم باوصلا هيدهي
 ءاقلت ىسوم جرخ امك «هلاح هذه ْنَم بیخی ال هللا ناف «هنع

 .«ليبتلا هوَ يَ نأ تّ سعال :لاقف نيدم
 ْنَمو فرعي ْنَم ىلع ناسحالاو «قلخلاب ةمحرلا نأ : اهنمو

 نم دب ال ناك اذإ «نيتدسفملا محازت دنع هنأ

 ه١-١ :تايآلا .صصقلا ةروس ريسفت - ب

 يقس ناسحإلا نم نأو ءءايبنألا قالخأ نم «فرعي ال

 .زجاعلا ةناعإو ءءاملا ةيشاملا

 ناك ولو ءاهحرشو لاحلا نييبتب ءاعدلا بابحتسا :اهنمو
 هلذ راهظإو هدبع عرضت بحي ىلاعت هنأل ؛اهب اًملاع هللا

 ٍرْيَخ نم لإ تلر آمل نإ بَ :ىسوم لاق امك ءهتنكسمو

 قالخألا نم - ماركلا نم اًصوصخ - ءايحلا نأ اهنمو
 .ةحودمملا

 ممألا بأد لزي مل ناسحالا ىلع ةأفاكملا :اهنمو

 .نيقباسلا

 هل لصح مث «ىلاعت هلل لمعلا لعف اذإ دبعلا نأ :اهنمو

 ىلع مالي ال هنأ ,لوألا دصقلاب دصق ريغ نم هيلع ةأفاكم

 هفورعم نع «نيدم بحاص ةازاجم ىسوم لبق امك «كلذ

 . ضوع ىلع هبلقب فرشتسي ملو «هل غتبي مل يذلا
 منغلا ةياعر ىلع زوجت اهنأو «ةراجالا ةيعورشم :اهنمو

 . فرعلا هدرم امنإو «لمعلا ردقي ال امم ءاهوحنو

 ةعفنملا تناك ولو «ةعفنملاب ةراجالا زوجت هنأ :اهنمو

 ال «هريختي يذلا لجرلا هتنبال لجرلا ةبطخ نأ :اهنمو

 هيلع مالي

 : اهنمو

 اقيم ايو
 : اهنمو

 ر :هلوقل لمعلاب هيلع قشي الو «همداخو

 .4 حليل ني هَ ا نإ دنس کیم
 نود نم «دوقعلا نم اهريغو ةراجالا دقع زاوج :اهنمو

 . ليڪو لوقت ام لع ُهّلأَو# :هلوقل داهشإ
 «تانيبلا تايآلا نم ىسوم دي ىلع هللا ىرجأ ام :اهنمو

 ريغ نم ءاضيب هدي بالقناو «ةيحلا نم «ةرهاظلا تازجعملاو

 نمو «نوعرف نم «نوراهو ىسومل هللا ةمصع نمو ءءوس
 .قرغلا

 يف اًمامإ ناسنإلا نوكي نأ تابوقعلا مظعأ نم نأ : اهنمو

 نم نأ امك «هتانيبو هللا تايآل هتضراعم بسحب كلذو «رشلا

 ريخلا يف اًمامإ هلعجي نأ «هدبع ىلع اهب هللا معنأ ةمعن مظعأ

 . يدهم اًيداه
 ثيح لک دمحم ةلاسر ىلع ةلالدلا نم اهيف ام :اهنمو

 نوكي نأ «ناسنإلل [لمعي] لماعو ريجأ ريخ نأ

 هريجأل هقلخ نَّسَحُي نأ قالخألا مراكم نم نأ
 د 4 سر

 قش ْنأ دير |

 .بهذيو :أ يفو «ب يف اذك )١(



 نورشعلا ءزحلا

 ءاّضق هصق ءاّقفاوم اًليصأتو ءاًمباطم اًليصفت كلذب ربخأ

 روضح ريغ نم «نيبملا قحلا هب دّيأو ؛نيلسرملا هب قّدص

 كلت نم دحاو عضومل ةدهاشم الو ؛ عئاقولا كلت نم ءيش

 لوب ةنومألا هذه نم اش اهيف سرد ةوالت الو ؛عضاوملا

 ميحرلا ةلاسر الإ وه نإ ؛ ملعلا لهأ نم دحأ ةسلاجم

 اًموق هب رذنيل ؛نانملا ميركلا هيلع هلزنأ يحوو ؛نمحرلا
 .نيلفاغ لسرلاو رذنلا نعو ؛نيلهاج

 لوسر هنأ ءىبني هربخ درجم ْنَم ىلع ؛ همالسو هللا تاولصف

 «هللا دنع نم هنأ ؛ةرينلا لوقعلا هبني هيهنو هرمأ درجمو ؛ هللا

 نيلوألا ربخ هقّدصو هب ءاج ام ةحص ىلع قباطت دقو فيك

 لیج امو ا ل ا

 الإ حلصت الو بسانت ال يتلا ةلضافلا قالخألا نم هيلع

 هنيد غلب ىتح «هتمأو هنيدل نيبملا رصنلاو ؛ةجرد قلخلا ىلعأل

 ؛راصمألا نادلب مظعم هتمأ تحفو ناهتلاو ليللا غلبم

 .ناميالاو ملعلاب مهبولقو «نانسلاو فيسلاب
 هيمرت ةدضاعتملا ةرفكلا كولملاو ؛ةدناعملا ممألا لزت ملو

 هئافخإو هئافطال ركمتو ؛دياكملا هل ديكتو ؛ةدحاو سوقب

 الإ دادزي ال ءاهالعو اهرهب دق وهو «ءضرألا نم هدامخإو

 تاقوألا نم تقو لكو ءاّروهظ الإ هنيهاربو هتايآ الو ءاّدمن

 رونو هَنيِمِلاَعْلِل ةيادهو َنِيِمَلاَعْلِل ةربع وه ام هتايآ نم رهظي

 .هدحو هلل دمحلاو «نيمسوتملل ةريصبو
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 لسم ولف نم اک اإ آني نم نَحْلأ ُهَّنِ هدي انما اولا مو لب اذ
 EE ر اسس ء م هس ول

 امو هَل ٍةَتسحلاب نوءرديو اوربص اپ نرم مهرج وتۇ : كيلوا ه

 اًنلدمَعَأ انآ اواو ُهْنَع اوضرَعأ وعلل اوم س اَذِإَو ٥ توقفي

 ةمظع ىلاعت ركذي «َنِاِهَْجْلا ىب ال کم مس س کلا يلو

 «هنوفرعي ةقيقحلاب ملعلا لهأ نأو ءهقحو هقدصو 7

 َبتكلا مهلا نيرا :لاقف «قحلا هنأب نورقيو «هب نونمؤيو

 ملو اوريغي 0 نيذلا «ليجنالاو ةاروتلا لهأ مهو ءِ نم

 . 4 نونو د هب ءاج ْنَمو نآرقلا اذهب : يأ دب مُه# اولدبي
 هلل دب اما اولا و اونعذأو هل اوعمتسا لع لي الوو

 ركذ امل هتقباطمو «لسرلا هب تءاج ام هتقفاومل 4آَنيَر نم ُنَحْل

 رماوألاو ءةقداصلا رابخألا ىلع هلامتشاو «بتكلا ىف

 . ةمكحلا ةياغل ةَ فازا يهارتلاو
 ال مهنأل «مهلوق عفنيو «مهتداهش ديفت نيذلا ءالؤهو

 لهأ مهنأل «ةريصبو ملع نع الإ نولوقي ام نولوقي
 مهتضراعمو مهدر لدي ال مهريغو «بتكلا لهأو «فنصلا

 هيف لهاج نيب ام مهنأل ءةجحلا نع اًلضف «ةهبش ىلع قحلل
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 . قحلل دناعم لهاجتم وأ

 نم ملل اوا نن ن :E ال وأ هوب ایا٤ لق :ىلاعت لاق

 . تايآلا كاَدَّجْس ناقد ورخ ْمِهَلَع لس اإ یل

 هللا َّنَم ام ىلع انتبث كلذلف بلش ےل نم اک 6إ : هلوقو
 لوألا باتكلاب انمآ «نآرقلا اذهب انقدصف «ناميالا نم انيلع هب

 هناميإ «باتكلا اذهب هبيذكت ضقني انريغو ءرخآلا باتكلاو
 .لوألا باتكلاب

 اًرجأ رم مهرج و نيباتكلاب اونمآ نيذلا کوا

 یو «يناثلا ناميالا ىلع اًرجأو «لوألا ناميالا ىلع

 رع هلق ع الا قلعت وكر ءناميالا ىلع ا

 .ةوهش الو ةساير ناميالا نع مهانث الو «ةهبش كلذ نع

 ءحيحصلا مهناميإ راثآ نم يتلا ةلضافلا مهلاصخ نم ول

 مهتقيرطو مهبأد :يأ ديلا ِةََسَعْلِب نوري مهنأ

 «لعفلاو لوقلاب مهيلإ ءيسملل ىتح ءدحأ لكل ناسحالا

 اذه ةليضفب مهملعل «ءليمجلا لعفلاو ديمحلا لوقلاب هنولباقي

 00 ی س رے حد
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 )١( نم مهعزعزي :أ يفو «ب يف اذك (5) .ةربخلا : ب يف .



 نورشعلا ءزجلا

 . ميظع ظح وذ الإ هل قفوي ال هنأو «ميظعلا قلخلا

 ةلاقم 4اوُناَث هب مهبطاخ لهاج نم را اويس س الو

 : يأ كلما مککو اشمغأ آنل» : : بابلألا يلوأ ن نمحرلا دابع

 هريغ رزو نم هيلع سيل «هدحو هلمع يذلا هلمعب ىّراجُيَس لک
 نم نولهاجلا هيلع امم نوءربتي مهنأ كلذ نم مزلو «ءيش

 . هيف ةدئاف ال يذلا مالكلاو ءلطابلاو وغللا

 الو ءريخلا الإ انم نوعمست ال :يأ <« مسل

 اذه مكسفنأل متيضر نإو مكنإف «مكلهج ىضتقمب مكبطاخن
 هيف ضوخلا نع اهنوصنو «هنع انسفنأ هزنن اننإف «ميئللا عترملا

 .هجو لك نم 4َنِاِهَجْلأ یب الإ

 ےک نم ییہ ہی ّركلو كن نم ییہ ال كتا 21

 نم كريغو - دمحم اي كنأ ىلاعت ربخي نهم ّمَأ وهو
 بحأ نم ناك ولو .دحأ ةياده ىلع ردقت ال - ىلوأ باب

 «قيفوتلا ةياده قلخلل رودقم ريغ رمأ اذه نإف «كيلإ سانلا
 «ىلاعتو هناحبس هللا ديب كلذ امنإو «بلقلا يف ناميإلا قلخو

 ال نمم «هيدهيف ةيادهلل حلصي نمب ملعأ وهو ءءاشي ْنَم يدهي

 . هلالض ىلع هيقبيف اهل حلصي
 ىد كنإو# : ىلاعت هلوق يف لوسرلل ةيادهلا تابثإ امأو

 لوسرلاف ءداشرالاو نايبلا ةياده كلتف 4ِميِقَّتَسُم طم لإ

 كولس يف هدهج لذبيو ءهيف بّعريو ميقتسملا طارصلا نبي
 مهقفويو «ناميالا مهبولق يف قلخي هنوك امأو «هل قلخلا
 . الكو اشاحف «لعفلاب

 ءهناسحإ هيلإ لصو ْنَم ىدهل ءاهيلع اًرداق ناك ول اذهلو

 نم هيلإ لصوأ هنكلو «بلاط ابأ همع «هموق نم هعنمو هرصنو
 هلعف امم مظعأ وه ام «ماتلا حصنلاو نيدلل ةوعدلاب ناسحالا

 + ىلاعت هللا كيب ةياذهلا نكلو ةة هع

 لَو ع نه فَ َكَعَم ىدا عب نإ أ الاتو (هو-هال)

 کیو دا نم نر یش لک ترش ھل ! ی اکیا یک رل یک
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 ع اسم لقال مرت اب کش يك كلم امس
 وسر اهيل ف تعب ّیَح ارش فم کر نک او © تروا
 إل ورشا لهم اڪ امو اتیا مھ اولی

 هةكم لهأو شيرق نم نيبذكملا نأ ىلاعت ربخي )تومي
 4ًاضرأ ني فح َكَمَم ىق مَن نإ» :ِةلكي لوسرلل نولوقي
 كوداع دق سانلا نإف «لاومألا بهنو رسألاو لتقلاب

 ملو ءمهلك سانلا ةاداعمل انضرعتل كانعبات ولف .كوفلاخو
 . ةقاط مهب انل نكي

 ال هنأو «ىلاعت هللاب نظلا ءوس ىلع لدي مهنم مالكلا اذهو

  -۲۸ nm:تايآلا .صصقلا ةروس ريسفت ٠٥۹-۰٩ 924

 «هنيد لهأ نم سانلا نكمي لب «هتملك يلعي الو «هنيد رصني

 ىلع ولعيس لطابلا نأ اونظو «باذعلا ءوس مهنوموسيف
 .قحلا

 مهصتخا هللا نأو سانلا نود اهب مه ةلاح مهل اتيبم هللا لاق

 لك تیم يل وح افا اع ارح هَل نمش موال :لاقف ءاهب
 يف [نينكمم] «نينكمتم مهلعجن مل وأ : يأ 4ان ني ار و

 ديعبلا همرتحا دق «نورئازلا هدصقيو «نوباتنملا هرثكي «مرح

 .[ريثك الو] ليلقب هنوصقتني الو «هلهآ جاهي الف «بيرقلاو

 اهب فح دق ؛نكامألا نم مهلوح ام لك نأ لاحلاو

 «نينئمطم الو نينمآ ريغ اهلهأو «بناج لك نم فوخلا
 ءمهريغ هيف سيل يذلا «ماتلا نمألا اذه ىلع مهبر اوُدَمْحَيْلَ

 نم «ناكم لك نم مهيلإ ءيجي يذلا ريثكلا قزرلا ىلعو

 .نوعسوتيو نوقزتري هب ام «عئاضبلاو ةمعطألاو تارمثلا
 ءدغرلاو نمألا مهل متيل ءميركلا لوسرلا اذه اوُعتيْلو

 مهنمأ دعب نم اولدبيف هللا ةمعنب رطبلاو «هبيذكتو مايو

 امب مهدعوت اذهلو ءاّرقف مهانغ دعبو ءاّلذ مهزع دعبو قو

 : لاقف «مهلبق ممألاب لعف

 ترخف :يأ 4ًاهَتَّسِعَم ترطب مير نم اڪ گوا

 مهكلهأف «لسرلاب ناميالا نع اهب تلغتشاو ءاهتهلأو اهب
 مهلوس تق ةمقنلا مهب لحأو TS للا

 «مهبلع فلتلاو كالهلا يلاوتل اليك لإ زينب ات نكت رل
 . مهدعب نم اهشاحيإو

 انيلإ عجري 0 مهتم «دابعلل ٭ رولا 2 ڪو

 مهيزاجنف انيلإ ''"مهديعن مث «مّعَتلا نم هب مهانعتم ام عيمج

 / . مهلامعأب

 لبق مهرفك درجمب ممألا بذعي ال نأ هتمحرو هتمكح نمو

 0 :لاق اذهلو «مهيلإ لسرلا لاسرإب مهيلع ةجحلا ةماقإ

 عبي َّقَحأل مهملظو مهرفكب :يأ 4رْشلا كهم كر نك
 اني «نوعجري اهيلإ يتلا ةنيدملاو ةيرقلا يف :يأ هَ

 . اهرابخأ هيلع ىفخت الو ءاهعجتني 0
 هب ءاج ام ةحص ىلع ةلادلا اننا هيَ اولي اوس

 فالاخب ‹مهینادو مهيصاق هلوق غلبيف ل

 كلذ نإف «ةيئانلا فارطألاو «ةديعبلا ىرقلا ىف لسرلا ثعب

ONYرولا هم تالال  

 . مهريغ نم ءافج لقأ مهنأ بلاغلا يفو ءراشتنالاو

 رفكلاب < ترم اهن لإ تورشْلا کیه نكح اوو
 رهاظ أطخ وهو «مهيزاجنف اجنف انيلإ مهديفت مث

 ي

 :أ يفو «ب يف اذك )١(

 . خسانلا نم



 نورشعلا ءزجلا

 بذعي ال هللا نأ لصاحلاو ءةبوقعلل نوقحتسم «ىصاعملاو
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 مو اهتنيزو ايدل ويحل ُعَسَص ءَ ني شيوا امو (510)

 رارتغالا مدعو ءايندلا يف دهزلا ىلع هدابعل هللا نم ضح اذه

 دبعلا دوصقم اهلعجو ءىرخألا يف ةبغرلا ىلعو ءاهب

 «بهذلا نم «قلخلا هيتوأ ام عيمج نأ مهربخيو «هبولطمو
 «نينبلاو ءءاسنلاو «ةعتمألاو «تاناويحلاو «ةضفلاو

 [ايندلا] ةايحلا عاتم اهلك «تاذللاو «براشملاو «لكآملاو

 اًوشحم ءاّرصاق اًعاتم ءاًريصق اًنقو هب عتمتي :يأ ءاهتنيزو

 . صصغلاب اًجوزمم ,تاصغنملاب

 كلذ لوزي مث ءءايرلاو رخفلل ءاّريسي اًنامز هب نيزيو

 ةرسحلا الإ هنم هبحاص دفتسي ملو ءاًعيمج يضقنيو ءاًعيرس
 .نامرحلاو ةبيخلاو «مدنلاو

 يع ميلسلا شيعلاو ميقملا ميعنلا نم لأ دنع اول
 رمتسم ءاّدبأ مئاد وهو « هتيمكو هفصو يف لضفأ : يأ «َقبأَو

 . اًدمرس

 يأ نونزت اهب ءلوقع مكل نوكي الفأ :يأ نولي فأ

 لدف ءاهل لمعلل قحأ نيرادلا يأو ‹راثيالاب ىلوأ “رومألا

 ام هنأو ءايندلا ىلع ىرخألا رثؤي دبعلا لقع بسحب هنأ كلذ

 ىلع لوقعلا هبن اذهلو ءهلقع يف صقنل الإ ايندلا دحأ رثآ

 نفل :لاقف «ةرخآلا رثؤمو ايندلا رثؤم ةبقاع نيب ةنزاوملا
 عاس نمؤم يوتسي له :يأ 4ٍَ رهف نكح ادعو هندو

 يذلا «نسحلا باوثلاب هل هبر دعو ىلع لمع دق اهيعس ةرخآلل

 كش ريغ نم هيقال وهف «ميظعلا ميعنلا نم اهيف امو «ةنجلا وه
 فلخي ال ءدعولا قداص ميرك نم دعو هنأل «بايترا الو

 .هطخس بناجو ءهتاضرمب ماق دبعل «داعيملا

 «يطعيو اهيف ذخأي وهف ايدا َةيحْلا َّمَتَم ُهَنََنَم سك »
 هايندب لغتشا دق «مئاهبلا عتمتت امك عتمتيو «برشيو لكأيو

 «نيلسرملل دقني ملو ءاّسأر هللا ىدهب عفري ملو «هترخآ نع

 . كالهلاو راسخلا الإ هايند نم دوزتي ال «كلذك لازي ال وهف

 مل هنأ ملع دقو «باسحلل 4َنرَصْخْمل نم ِةَمبتْل مَ وه مل

 راد ىلإ لقتناو «هرضي ام عيمج مّدق امنإو ءهسفنل اًريخ مدقي
 ام نوبسحت امو ؟هيلإ ريصي ام ىلإ مكنظ امف «لامعألاب ءازجلا

 قحأو «رايتخالاب ىلوأ وه ام ءهسفنل لقاعلا رتخيلف ؟هب عنصي

 .راثيالاب نيرمألا

 رك يلا یوشی مهيدي يول (07-15)
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 مه داني مودو نودنه اون مهن ول باَدَعْلااوأرو ب
 وسمع +مو رد حج $S د وو ر سس ل و ورب

 ءابألا هلع تيمعف 6ل نلسرملا ربح ادام لوقف
 - وس حج .RII سول

 لیعونما ءو بات نماّمأف ل تسول ءاستيال مهَفِذِيَمْوي
 هل ر ےک و ر ج رص

 3 8 كيرو 9 تيحلفملا نم توکی نأ ی سعفاح لص
 ي ا د2 رے س سر 2 A 2م ووو

 ناحبس ةريخلا مه ب اكحام راسو ءا مام قلخي

 نكتار عب كبرو (0) وکر شاعر و هَ 7 دوك دل ر هه دل م ر 2-2
 را م ر اط یز ع ہک و

 ةلوهال املا شو € یونین موڈ
 و و م 1 و را

 © ن 8 م as ولو مكحلا هلو رخال اولو الا فدمحلا
 نوعا يلا تم ابر لولا مع ی یا لا ٥ ترم
 َلِبقَو © کودبعب انا ًاوناك ام کیا انار انوع اک يسرع ر ےک ا دع دع ١ ل اع و رع ر ا
 أوك منا ول بادتلا اأو مه ایی لع عرس کیش اعد 057 ر رام هوك دع نون 6 دود ا ورور 3 1 ِ

  rerء و موس ل  A2هم سے 2 ا ص وو رک

 ْمهَلَع َتَيِوَعَف © َنيِلَسْرمْلا ر ادام لوقف ميدي موو © ودم

 اع ىلاعت هللا نم رابخإ اذه دولاب ال مَ نیت أل
 لوصأ نع مهلأسي هنأو «ةمايقلا موي قئالخلا هنع لأسي

 ( هيدا ميو :لاقف «هلسر ةباجإو هللا ةدابع نعو «ءايشألا
 «مهعفن نوجريو «مهنودبعي ءاكرش هب اوكرشأ ْنَم يداني : يأ
 .مهلالضو ءاهزجع مهل نيبيل ٠ مهيدانيف « مهنع ررضلا عفدو

 بسحب كلذ نكلو «كيرش هلل سيلو «َىدكش نأ لومي
 «مه نيأف نوع ثك نیلا :لاق اذهلو مهئارتفاو مهمعز
 . ؟مهعفد نيأو مهعفن نيأو «مهتاوذب

 يذلا نأ ءلاحلا كلت يف مهل نيبتي "هنأ مولعملا نمو

 ءهنم اوجر امو «هتاذ يف لحمضم «لطاب هوجرو هودبع

 َّيَح لأ 0ا اذهلو «ةياوغلاو ةلالضلاب مهسفنأ ىلع نورقيف

 )١( مهنأ :ب يف (۲) .نيرمألا :ب يف .



 نورشعلا ءزجلا

 مهتياوغب نيرقم ءرشلاو رفكلا يف ةداقلاو ءاسؤرلا لوقا مَع

 انك ْمُهَتسوعأ آول نبيا نوعباتلا 4ٍةلْؤَ ابر : مهئاوغإو
 ةملك هيلع قحو «ةياوغلا ىف كرتشا دق انلك :يأ #اَنيَوَع

 تاتا
 نمو مهنم ءآرب نحن يأ .مهتدابع نم « كلل آن

 . نيطايشلا نودبعي اوناك امنإو ودمي تاي انك ام مهلمع
 نم مهيف متلمأ ام ىلع کرس وعدا :مهل ليقول

 رطضي يذلا «جرحلا تقولا كلذ يف مهئاعدب اورمأف «عفنلا

 . هدبع ْنَم ىلإ دباعلا هيف

 نم هللا باذع نم مهنع اوعفدي وأ «مهوعفنيل 4ممْوَعَدمل
 نيبذاك اوناك مهنأ اورفك نيذلا ملعف 4ك ابيب ركل ءيش
 ءانايع مهب لحيس يذلا «ٌباَدصَلأ اواو ةبوقعلل نيقحتسم
 .هل نيركنم «هب نيبذكم اوناك امدعب مهراصبأب

 «لصح ام مهيلع لصح امل : يأ 4و انك مم ول
 مل نكلو ءايندلا يف اودتها امك «ةنجلا طارص ىلإ اودهلو

 .اودتهي ملف ءاودتهي

 مهومتقدص له 4دوسرا رَ ات قك يداي نا
 . ؟مهومتفلاخو مهومتبذك مأ [مهومتعبتاو]

 مل :يأ 4َنوُلَآَستي ال ْمُهَف ِذِيْوَي هآبألا مل تیمعف#

 .باوصلا ىلإ اودتهي ملو ءاّباوج لاؤسلا اذه نع اوريحي

 حيرصتلا الإ عضوملا اذه يف يجني ال هنأ مولعملا نمو

 مهانبجأ اننأ نم «مهلاوحأل قباطملا «حيحصلا باوجلاب

 مهدانعو مهل مهبيذكت اوملع امل نكلو «دايقنالاو ناميالاب

 اوعجارتيو اولءاستي نأ نكمي الو «ءيشب اوقطني مل «مهرمأل

 .اًيذك ناك ولو هب نوبيجي اذام يف « مهنيب

 نه تركي نأ مف حلك ليو ناو با نم اما (00)
 نعو مهدوبعم نع قلخلا لاؤس ىلاعت ركذ امل َنِحِلْيْمْل
 «ىلاعت هللا باقع نم دبعلا هب وجني يذلا قيرطلا ركذ «مهلسر
 «يصاعملاو كرشلا نم ةبوتلاب فصتا نمل الإ ةاجن ال هنو

 اًعبتم اخلاص لمعو ءمهقدصف هلسرب نمآو «هدبعف هاب نمآو

 نيل لاصخلا هذه عمج ْنَم ركي نأ ىست لسرلل هيف
 الف بوهرملا نم نيجانلا «بولطملاب نيحجانلا 4َنيِحِلْيمْل
 .رومألا هذه نودب حالفلا ىلإ ليبس

 الل كاك ام ذاكَ كم ان ی کیو (۷۰-۹۸)
 کف ام لقي کرو ٠ ايي اع قصت هلل حت فل
 نالا هل ره لإ هلو آل هنآ رو 8: تولت اهو ردت
 اهيف «تايآلا هذه 4م وو محا هلو رخل لوألا

Vp: ٠٦۷-۷٣١ :تايآلا .صصقلا ةروس ريسفت -۲۸ دس 

 «صاخشألا نم ءهصتخيو هراتخي ْنَم رايتخاب هدارفناو
 نم هل سيل ''”اًدحأ نأو «نكامألاو .[نامزألاو] رماوألاو

 .ءيش رايتخالاو رمألا

 «كيرشلا نم «هب هنوكرشي ام لك نع هزنم ىلاعت هنأو
 امم «كلذ وحنو ءةبحاصلاو ءدلولاو «نيوعلاو ريهظلاو
 امو رودصلا هتنكأ امب ملاعلا هنأو ءنوكرشملا هب كرشأ

 . هونلعأ

 هل ام ىلع «ةرخآلاو ايندلا يف دومحملا دوبعملا هدحو هنأو

 نم هقلخ ىلإ هادسأ ام ىلعو «لامجلاو لالجلا تافص نم

 ايندلا يف «نيرادلا يف مكاحلا وه هنأو «لاضفالاو ناسحالا

 مكحلاو ءأرذو قلخ ام عيمج هرثأ يذلا «يردقلا مكحلاب

 . يهاونلاو رماوألاو « عئارشلا عيمج هرثأ يذلا ينيدلا

 :لاق اذهلو «يئازجلاو يردقلا همكحب مكحي ةرخآلا يفو

 . رشو ريخ نم «هلمعب مكنم اّلك يزاجيف وَ هلو
 لِ امس ليا ْمْكحِيَِع ها عج نإ یوا لق 007-01

 نم ِةَسيِقْلا موب لإ اسس اهلا مم هلا کج نإ ریا
 نیر ٥ توری لنآ ف تركتك یب مکی هلأ دک ُهَك

 ىلإ هب مهوعدي «هدابع ىلع هللا نم نانتما اذه ورکس کلمو
 راهنلا هتمحر نم مهل لعج هنأ ءهقحو هتيدوبعب مايقلاو «هركش

 يف مهشياعمو مهقازرأ بلطل اورشتنيو هللا لضف نم اوغتبيل

 مهنادبأ حيرتستو ءاونكسيو هيف اوأدهيل ليللاو «هئايض

 هتمحرو هلضف نم اذهف ءراهنلا يف فرصتلا بعت نم مهسفنأو

 لعج ولف ؟كلذ نم ءيش ىلع ردقي دحأ لهف «هدابعب

 لوبقو مهف عامس هتايآو هللا ظعاوم توم الف ِءاَيِضِب

 َنَم ِةَّسيِقْلا موي لإ امس راها ْمُكحِبَع» لعج ولو «دايقناو
 عقاوم توريت لقأ ديف توک لی مڪي هلأ يع لل

 قيرطلا نوكلستو «مكرئاصب رينتستف تايالا عضاومو «ربعلا
 . ميقتسملا

 القل :راهنلا يفو تيوس القأ# :ليللا يف لاقو
 ناطلس نم ليللا يف غلبأ عمسلا ناطلس نأل تيوري

 .راهنلا هسكعو ءرصبلا
 هللا مَحِن ربدتي نأ هل يغبني دبعلا نأ ىلإ هيبنت تايآلا هذه يفو

 نيب نزاو اذإ هنإف ءاهمدع لاحب اهسيقيو ءاهيف رصبتيو «هيلع

 )١( لك :أ شماه يف .



 نورشعلا ءزجلا

 ءقةنملا عضومل هلقع هبنت «اهمدع ةلاح نيبو اهدوجو ةلاح

 «ةمعتب « هللا ىلع ءانثلا نع ةبلق ّىمعو «لازي الو ءاًرمتسم

 ةركف هل ثدحي ال اذه نإف .تقو لك يف اهيلإ هراقتفا ةيؤرو

 .اًركذ الو ءاّركش

 رك تلا فلكس نأ لوق ميداني ميول (۷۵۰۷)
 مكتب ااه اتفق اًديِهَش ما لڪ نِ اترو © نوع ر ١ م د ووحد
 مويو :يأ 4 تورتني واڪ ام منع َّلَصَو ل یل نأ اومِلصَ
 هل نأ نومعزي نيذلا «هريغ هب نيلداعلا «هب نيكرشملا هللا يداني

 موي ناك اذإف «نورضيو نوعفنيو ءاودبعي نأ نوقحتسي ءاكرش

 مهمعز يف مهبذكو مهتءارج رهظي نأ هللا دارأ ةمايقلا

 ردك ىلا ی ی ارش ةَ لوق مهيدي ف مهسفنأل 'ههبيذكتو

 امو :لاق امك رمألا سفنب ال «مهمعزب :يأ رر
 ڪش هلل بود نم وعذب تدل م يكب

 . * وصرخ لإ ْمُه ْنِإَم نقلا

 ممألا نم 4ٍمَمأ لك ني عزن ."'مهايإو اورضح اذإف
 مهكرش نم ءايندلا يف ىرج ام ىلع دهشي «ًاديِهَّم# ةبذكملا
 . نيبختنملا ةلزنمب ءالؤهو «مهداقتعاو

 ةموضخلل ىدصتي ْنَم نيبذكملا ءاسؤر نم انبختنا : يأ

 قيرط ىلع ””ههايإو مه نمو «مهناوخإ نع ةلداجملاو «مهنع
 مكتجح 4گر ااه اتاق ةمكاحملل اوزرب اذإف «دحاو
 مكترمأ له ؟كلذب مكانرمأ له «مككرش ةحص ىلع مكليلدو

 دحأ مهيف له ؟يبتك نم ءيش يف كلذ متدجو له ؟يلسر
 نم مكنع نوعفدي وأ «مكنوعفني له ؟ةيهلالا نم اًئيش قحتسي

 مهيف ناك [نإ] اَذِإ اولعفيلف ؟مكنع نونغي وأ ءهللا ا
Olذئنيح «ًاوملَمَف# .ةردق مهل ناك نإ ءمكوريلو  

 تهجوت دق «ىلاعت وَ ّنَحْلأ نَا و «هداسفو مهلوق نالطب
 هللا ةجح تجلفأو «مهتجح تعطقناو ‹«ةموصخلا مهيلع

 لحمضا «كفالاو بذكلا نم نوفي اوك ات منع لسو
 عضي مل ثيح «مهيف لدع دق هللا نأ اوملعو «مدعو ىشالتو

 . اهلهأتساو اهقحتسا نَّمب الإ ةبوقعلا

 ىلإ * هلع قف توم و نم ب تاك قورق دل (47-0)
 هب لعفو «[لعف] امو نوراق ةلاح نع ىلاعت ربخي . ةصقلا رخآ

 : يأ نوم يوت ني تاك ورق نل :لاقف ظعْوو َحِصْنو
 يف مهوقافو «نيملاعلا ىلع اولّضف نيذلا «ليئارسإ ينب نم
 ةبسانم مهلاح تناكف «هب َّنتما امب مهيلع هللا ّنتماو «مهنامز

 امب «ىغطو هموق ىلع ىغب ءاذه نوراق نكلو «ةماقتسالل
 : يأ (زوكلا ّنِم ُهَتََِول «ةيغطملا ةميظعلا لاومألا نم هيتوأ
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 ىلوأ ] ةكبشمْلاب اوتل ُمَحتاَقَم َّنِإ امل ءاّريثك اًئيش لاومألا زونك

 وحنو «ةعبسلا ىلإ ةعستلا ىلإ ةرشعلا نم [ةبصعلاو وَرَ

 ةيوقلا ةعامجلا لقثتل هلاومأ نئازخ حتافم نإ ىتح : يأ . كلذ

 مل لاق د ا ئازخلاب كنظ امف «حيتافملا هذه ءاهلمح نع

 EE ف ال : نايغطلا نع هل نيرذحم هل نيحصان مَ

 هل «ةميظعلا ايندلا هذهب حرفت ال : يأ 4َنيِسِرَمْلا بحي

 نيبكملا ءاهب نيحرفلا بحي ال هللا نإف «ةرخآلا نع كيهلتو
e 

 لصح دق :يأ «ةَرِجآْلا َراَدلأ هلأ كلتا اًميِف عبو

Ey 

TSيع  

 ال :يأ ا شت اَلَو# «تاذللا ليصحتو

 قفنأ لب ءاًعئاض ىقبتو كا عيمجب قدصتت نأ كرمأن

 رضي الو «كنيد ملثي ال اًعاتمتسا كايندب عتمتساو «كترخآل

 باوصلا لعلو «لصألا يف اذك (؟)
 مهو) باوصلا لعلو لالا يف اذك (۳)

 . ةيهلإ مهيف : أ يفو «ب يف اذك )٤(

 .(كئلوأو مه اورضح اذإف)



 نورشعلا ءزجلا

 كيلع هَل ىّ اك هللا دابع ىلإ 4نييْحَأَول كترخآب
 لمعلاو ربكتلاب ضد ىف َداَسَقْلا غيت الل لاومألا هذهب

 بحي ال هلأ نل معنملا نع مّنلاب 00 هللا يصاعمب

 . ةبوقعلا دشأ كلذ ىلع مهبقاعي لب 4َنبدِسْفَمْل

 :- هير ةمعنل اًرفاك «مهتحيصنل اًدار - نوراق 4َلاَقل ف

 لاومألا هذه تكردأ امنإ :يأ ئينع وع ل مسيو آَمَّنِإ#

 نم ملع ىلع وأ «يقذحو «بساكملا هوجوب يتفرعمو يبسكب
 ام ىلع ينوحصنت ملف «كلذل لهأ ينأ ملعي «يلاحب هللا

 ىلع اًليلد سيل هءاطع نأ اًئيبم ىلاعت لاق . ؟ىلاعت هللا ىناطعأ
 ترب لق نم كح دم هلآ كأ مكعب مو »ل: حلا ةلاح نيج
 كالهإ نم عناملا امف امج أو ةف هم ُدَسَأ وه نم نورقلأ
 ذإ «مظعأو هلثم وه ْنَم كالهإب انتنسو انتداع ٌيِضُم عم «نوراق

 . ؟كالهلا بجوي ام لعف

 مهبذعيو هلا مهبقاعي لب 4َنوُمِرَجَمْلا م ٌمهيوُد نع لس الو

 ءةنسح ةلاح مهسفنأل اوتبثأ نإو .مهف «مهنم هملعي ام ىلع

 اًعفاد كلذ سيلو ءالوبقم مهلوق سيلف ءةاجنلاب اهل اودهشو

 ال مهراكنإف «ةيفخ ريغ مهبونذ نأل ءاّئيش باذعلا نم مهنع

 لوبق مدعو «هيغبو هدانع ىلع اًرمتسم نوراق لزي ملف هل لحم

 نم هيتوأ ام هرغو «هسفن هتبجعأ دق اًرطب اًحرف «هموق ةحيصن
 ام عفرأ ةلاحب : يأ « سر يف# موي تاذ يخ لاومألا

 دقو «ناك ام لاومألا نم هل ناک دق «هایند لاوحأ نم نوكي

 هلثم نم ةداعلا يف ةنيزلا كلتو «هنكمي ام مظعأب لّمجتو دعتسا

 اهتراضغو اهتجهبو اهترهزو ايندلا ةنيز تعمج «ةلئاه نوكت

 ُهَنَّرِب تألمو «نويعلا ةلاحلا كلت يف هتقمرف ءاهرخفو

 نورظانلا هيف مسقناف «سوفنلا هتنيز تبلتخاو .بولقلا

 . ةبغرلاو ةمهلا نم هدنع ام بسحب ملكت لك «نيمسق
 تقلعت نيذلا :يأ ايدل ةيَحْلا توُديرُب تيل لاق ف

 يف ةدارإ مهل سيل «مهتبغر ىهتنم تراصو ءاهيف مهتدارإ

 اهعاتمو ايندلا نم «ُنوُرَدَق تقوا ام لك ان 1 تيلي :اهاوس

 .# ريِظع ِليَح وذ ٌمَّنِإ# اهترهزو

 ىلإ اًيهتنم رمألا ناك ول < «میظع ظح وذل هنإ اوقدصو

 اهنم يطعأ دق هنإف ‹«ىرخأ راد ايندلا ءارو سيل هنأو .مهتابغر

 عيمج ىلع كلذب ردتقاو ءايندلا ميعنب ''”معنتلا ةياغ هب ام
 ةمه نإو ا ا د هيلاطم

 ممهلا ىندأ ْنِمَل ءاهبلطم ىهتنمو ءاهدارم ةياغ اذه تلعج

 تادارملا ىلإ دوعص ىندأ اهل سيلو ءاهاندأو اهلفسأو

 .ةيلاغلا بلاطملاو «ةيلاعلا

 ءايشألا قئاقح اوفرع نيذلا ملأ أوبوُأ تيدا لاو
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 AEE if 20000 1 و
 ر كر تورشكلا حلفا كو

 لو رص ص حرس ر

 َنيِقّنمْلل ةبقعلاواداسفالو ٍضْراْلا ف اول نو ديرما نبل

 د ةَ اج نمو اھت ف ةر اج نم
 © بسيف کاک تکا ای كيلا رم
 :اهرهاظ ىلإ كئلوأ رظن نيح ءايندلا نطاب ىلإ اورظنو

 «مهلاحل نيثار .مهسفنأل اونمت امم نيعجوتم كير
 «هتبحمو ةدابعلا ةذل نم لجاعلا هنأ بانل مهلاقمل نيركنم

 امم ءاهيف امو ةنجلا نم لجالاو «هيلع لابقالاو «هيلإ ةبانالاو
 متينمت يذلا اذه نم 4ح نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت

 كلذ ملعي ْنَم لك ام نكلو ءرمألا ةقيقح اذهف «هيف متبغرو

 إل هل قفويو كلذ ىَّقَلُي امف ءىندألا ىلع ىلعألا رثؤي
 نعو هللا ةعاط ىلع مهسفنأ اوسبح نيذلا *نوُرعَصل

 ايندلا بذاوج ىلع اوربصو «ةملؤملا هرادقأ ىلعو «هتيصعم

 ام نيبو مهنيب لوحت نأو «مهبر نع مهلغشت نأ ءاهتاوهشو

 . ةينافلا ايندلا ىلع هللا باوث نورثؤي نيذلا ءالؤهف «هل اوقلخ

 «هدنع ايندلا تَنّيَزاو ءرخفلاو يغبلا ةلاح نوراقب تهتنا املف
 ارج تالا: وراديو وب انتل ال باذعلا هب ناجع اهر
 لفسأ هللا هلزنأ هللا دابع ىلع هسفن عفر امكف «هلمع سنج نم

 . هعاتمو «هثاثأو هراد نم «هب رتغا امو وه «نيلفاس

 ف

 . اورظن :أ يفو «ب يف اذك )١( .ميعنتلا : أ يفو «ب يف اذك (1)



 نورشعلا ءزجحلا

 35 5 0 ا ا ا ییا 08

 .مدخو «ةبصعو «ةعامج 0 %4 دف نم مل ناڪ €:

 هءاج : يأ *َنِرِصتْسْلا نم 3 اك امو هللا نود نم ٌمَيوُرِصَنَي دونجو

 رصتنا الو رصن امف «باذعلا

 نوديري نيذلا :يأ ساب مام اوم تل مصاول

 ورق وأ آم لَم ال تي :اولاق نيذلا ءايندلا ةايحلا

 باذعلا عوقو نم نيفئاخو «نيربتعمو نيعجوتم 4 َنوُلوُمَي

 4 ٌدِدَقَيَو وداَبِع نم اسب نمل َقْرَرلا متي هَل و : : مهب

 هطسب نأ ذئنيح انملعف «ءاشي ْنَم ىلع قزرلا قيضي :يأ
 : انلوق يف نوطلاغ اننأو «هيف ريخ ىلع دآيلد سيل «نوراقل
 .(ريظَع لح ودل مَنِ

 الولف ءانلق ام ىلع انبقاعي ملف 4ع ها نم نأ لولو
 ةربعو ءهل ةبوقع نوراق كاله راصف اًت فسح هتنمو هلضف

 ءاومدن فيك تعمس «هوطبغ نيذلا نإ ىتح «هريغل ةظعومو

 يف ال : يأ «توُرفَكْلا حلمي ال ماكو .لوألا مهركف ريغتو
 .ةرخآلا يف الو ايندلا

(AY)ضيا يف لع ودير ل ل اهل ةرْضيألا رال  

 نم هيتوأ امو نوراق ىلاعت ركذ امل *َنيِقَتُمْلِل ٌةَبِقعْلَو ا اكو

 باو :اولاق ملعلا لهأ نأو ءهرمأ ةبقاع هيلإ و 8 ءايندلا

 ؛ةرخخآلا رادلا يف ىلاعت بحر € الذم ليمو سا نمل داع لل
 يتلا «ُةَرِنيألا رال كل :لاقف اهيلإ لصوملا ببسلاب ربخأو

 لك تعمج [دق] يتلا «هلسر [اهب] تربخأو هبتك يف اهب هللا ربخأ

 اًرارقو اًراد اهم ء«صخنمو ردكم لك اهنع عفدناو «ميعن

 «ةدارإ مهل سيل : يأ داس الو ٍضْيدل يف ولع يدي ال نيل

 مهيلع ربكتلاو هللا دابع ىلع ضرألا يف ,ولعلل لمعلا فيكف
 . يصاعملا عيمجل لماش اذهو اسم اول قحلا ىلعو

 ءداسفإلاو ءضرألا يف ولعلا يف مهل ةدارإ ال اوناك اذإف

 مهدصقو هللا ىلإ ةفورصم مهتدارإ نوكت نأ كلذ نم مزل

 قحلل دايقنالاو «هللا دابعل عضاوتلا مهلاحو «ةرخآلا رادلا

 . حلاصلا لمعلاو
 :لاق اذهلو «ةبقاعلا مهل نيذلا نوقتملا مه ءالؤهو

 نمل «رمتستو رقتست يتلا حاجنلاو حالفلا ةلاح :يأ 4ُةَبِتَمْلاَواِ

 ةحارلاو روهظلا ضعب مهل لصح نإو - مهريغو «ىلاعت هللا ىقتا

 يف رصحلا اذه نم ملعو «بيرق نع لوزيو ءهتقو لوطي ال هنإف -
 ء.داسفلا وأ ءضرألا يف ولعلا نوديري نيذلا نأ ءةميركلا ةيآلا

 : تت بيصن اهنم مهل الو «بيصن ةرخآلا رادلا يف مهل سيل
 الف وَيَا جب نو ني ےک دك ةا ءآاَج نم## (85) 0 يا ل ر را

 نع ىلاطت ربخي ترا داك ام لر ٍتاَكيَتلأ أول تريلا یر رو ھم
 طرش «ِةَسلْلَ 0 نمل :لاقف .هلدع مامتو اشف ةفعاتضو

Vr ۸- ۸۳-۸۸ :تايآلا .ءصصقلا ةروس ريسفت 

 ام اهب نرتقي نكلو ءاهلمعي دق هنأل «لماعلا اهب يتأي نأ اهيف

 .ةنسحلاب ءىجي مل اذهف ءاهلطبي وأ ءهنم لبقت ال

 «هلوسرو هب هللا رمأ ام عيمج لمشي سنج مسا ءةنسحلاو

 هللا قحب ةقلعتملا «ةنطابلاو 00 لامعألاو لاوقألا نم

 ءلجأو مظعأ :يأ] ن رح مف هدابع "”قحو «ىلاعت

 . 4 هاا رع مل ىرخألا ةيآلا يفو
 نم كلذب نرتقي دقو ءهنم دب ال ةنسحلل فيعضتلا اذه

 فيل هلو : ىلاعت لاق امك ءةفعاضملا هب ديزت ام بابسألا

 ءهلمعو لماعلا 2 بسحب 4مي مسو هلو اک نل

 ىهن ام لک يهو 4َس لأي هج سو ءهناكمو ءهلحمو «هعفنو

 30 ا تالا ادع تیا ىر الفل «میرحت يه ءهنع عراشلا

 رع ملف ةا هج سل :ىلاعت هلوقك ولی انك ام

 . ملط ال مو اهم الإ رب الك قكتيتلاو 1ج نو هك 5

 داعم لإ کدر تامل تلم رم یا ن )۸۸-۸٥(

 و © نيس للص يف وه نمو ئَدْمِب هاج نم ملا ي لق
 وکم دات تیر ني هس الإ بَنكلا كتب نب نأ انی

 ر
 موس

e ا 

 : يأ )تافل كليَع صرف یا 3 : ىلاعت لوقي وم

 ءمارحلاو لالحلا هيف نّيبو ءماكحألا هيف ضرفو «هلزنأ

 ال «نيفلكملا عيمج ماكحأل ةوعدلاو «نيملاعلل هغيلبتب كرمأو

 ريغ نم «طقف ايندلا ةايحلا يه ةايحلا نوكت نأ هتمكحب قيلي
 ناجي دامس ىلإ كدريش ا د ذل لي: اوهام هاغلا كان قأ

 . مهتيصعمب نوئيسملاو «مهناسحإب نونسحملا هيف

 نإف .جهنملا مهل تحضوأو «ىدهلا مهل تنّيب دقو

 ‹كنايصع الإ اوبأ نإو .«مهتداعسو مهظح كلذف «كوعبت

 لطابلا نم مهعم ام ليضفتو «ىدهلا نم هب تئج امب حدقلاو

 ةازاجملا الإ قبي ملو «لحم ةلداجملل قبي ملف «قحلا ىلع
 قحملاو «ةداهشلاو بيغلاب ماعلا نم لامعألا ىلع

 يف وه ْنَمَو ىب هاج نم ملأ ير لق :لاق اذهلو .لطبملاو
 نأو ‹يداهلا يدتهملا وه هلوسر نأ ملع دقو نم ٍللَص

 . نولضملا نولاضلا مه هءادعأ

 نكت غل : يأ 4 بتكلأ لإ یل نأ ارت تک ایک

 الو هل اًدعتسم الو «كيلع باتكلا اذه لوزنل اًيرحتم

 اذهب كلسرأف ا نم ٌةَمْحَي لإ ءاّيدصتم

 ان

 شماه نم ةدايز (۳) .دابعلا قوقحو :ب يف )۲(



 نورشعلا ءزجلا

 اونوكي مل ام مهملعو «نيملاعلا هب محر يذلا باتكلا

 نم وناك نإو «ةمكحلاو باتكلا مهملعو مهاكزو «نوملعي
 . نيبم لالض يفل لبق

 ام عيمج نأ [تملع] ءهنم ةمحر كيلإ هلزنأ هنأ تملع اذإف

 كردص يف نكي الف هللا نم لضفو ةمحر هنإف هنع ىهنو هب رمأ

 ار ملجأ ف بانا ستر مدح یک نك حرج

 ا ا يأ #َنِرْمكْلَل اريهظ رك الفل

 «هنم ءيش يف لاقي نأ «مهترهاظم ةلمج نمو «مهرفک بعش
 .ةعفنملاو ةحلصملاو ةمكحلا فالخ هنإ

 اهغلبأ لب «تكلتلِإ لأ ذإ دعب هلا تل نع كندي الل
 عبتت الو ءاهنع كنعدخي الو مهركمب لابت الو ءاهذفنأو
 1 . مهءاوهأ

 كدصق ىهتنم كبر ىلإ ةوعدلا لعجا : يأ كير لإ عدو

 وأ ءءاير نم «هضفراف كلذ فلاخ ام لكف .كلمع ةياغو

 ىلإ عاد كلذ نإف «لطابلا لهأ ضارغأ ةقفاوم وأ ءةعمس

 اَلَو# :لاق اذهلو ءمهرمأ ىلع مهتدعاسمو ءمهعم نوكلا

 هبعشو هعورف يف الو ءمهكرش يف ال ني نيِكرْتمْلا نم تركت

 . يصاعملا عيمج يه يتلا
 كنا ضخ ل مک هَل عم عن الو»

 ؛ديعيو بحيو هلؤي نأ قحتسي دحأ الف وم اإ 5/9 هنإف

 اذإو 4مَهَجَو الإ ُكِلاَم ِءْيَم ل يذلا يقابلا لماكلا هللا الإ

 لطابلا كلاهلا ةدابعف «هاوس اًلحمضم اًكلاه ءيش لك ناك

 ايندلا يف لَ هَل اهتياهن داسفو ءاهتياغ نالطبب ءةلطاب
 ىوس ام ناك اذإف )توج هريغ ىلإ ال دلو ةرخآلاو
 هلو ءوه الإ هلإ ال يذلا «يقابلا وه هللاو ءاّكلاه اًلطاب هللا

 مهلك قئالخلا عجرم هيلإو «ةرخآلاو ايندلا يف مكحلا

 ال هدحو هللا دبعي نأ لقع هل ْنَم ىلع نّيعت «مهلامعأب مهيزاجي

 «هباقعو هطخس نم رذحيو «هينديو هبرقي امل لمعيو «هل كيرش

 .هبونذو هتطخ نع علقم الو «بئات ريغ هبر ىلع مدقي نأو
 اًمئاد دجملاو ءانثلاو دمحلا للو - صصقلا ةروس ريسفت مت

 - اًدبأ

 ةيكم يهو

 ال مهو اكما“ اووف نأ اَوكَرتِي نأ سالا بيبحأ ه ہلا (۳-۱)

07 
5 

 :تايأآلا «توبكنعلا ةروس ريسفت -۹

۳۹٦ 
 ا ع وسمع ا لا
 کارل ىلا 3 س اءرفلا تكليلع

 8 م 2 0 ١ نع <F و مسعر موا

 ع وا ت ڪمل هوو لات

2 

 م 5 ا
 یک 1 ورت

EC OT BE 0 
 ٠ 72 2 ع

72 
 ا ویچ اراه تپ

 ا هے ر

 مشو اک ءاولوقبنأ اوكري نأ سالا بيحأ 6 م
 2 204 ار ديب ر ر و ر

 ١ تيان هن معي مهيمن نيدو وا نوشت

 هي © َنيِدَكَلَنَس لو امد

 ل اویس تكي

 و( للا يت 5 تالو کک

EE قا 

2 
110107 

 اوهَدَص بلا 7 ا

 هتمكح نأو [هتمكح] مامت نع ىلاعت ربخي 4َنيِذَكْل نيو

 «ناميالا هسفنل ىعداو «نمؤم هنإ» :لاق ْنَم لك نأ يضتقت ال

 ضرعي الو < دلار وتلا تاه نرل ةلاج مارتينا
 رمألا ناك ول مهنإف «هعورفو مهناميإ مهيلع شوشي ام مهل

 «لطبملا نم قحملاو «بذاكلا نم قداصلا زيمتي مل «كلذك

 مهيلتبي نأ قمألا هذه يفو نيلوألا يف هتداعو هتنس نكلو

 «هركملاو طشنملاو ءرسيلاو رسعلاو ءءارضلاو ءارسلاب
 «نايحألا ضعب يف مهيلع ءادعألا ةلادإو ءرقفلاو ىنغلاو

 يتلا نتفلا نم كلذ وحنو «لمعلاو لوقلاب ءادعألا ةدهاجمو

 تاوهشلاو «ةديقعلل ةضراعملا تاهبشلا ةنتف ىلإ اهلك عجرت

 .ةدارالل ةضراعملا

 «لزلزتي الو هناميإ تبثي تاهبشلا دورو دنع ناك ْنَمَف

 ةبجوملا تاوهشلا دورو دنعو «قحلا نم هعم امب ''”اهعفديو
 هب هللا رمأ ام نع ةفراصلا وأ «بونذلاو يصاعملا ىلإ ةيعادلاو

 الدهام

 .هعفديو :أ يفو «ب يف اذك )١(



 نورشعلا ءزحلا

 ىلع لد «هتوهش دهاجيو «ناميالا ىضتقمب لمعي «هلوسرو

 . هتحصو هناميإ قدص

 رو اكه ف تون اا دوور نقع ناك قو
 و نأ مم ها دف كاوا ضارتعا دنعو

 ةهقدصو اخ س خلع ىلع كلذ لد كابجاولا
 هللا الإ اهيصحي ال «تاجرد ماقملا اذه يف سانلاو

 ىف تباثلا لوقلاب انتبثي نأ ىلاعت هللا لأسنف «رثكتسمو لقتسمف

 و ىلع انبولق تبثي نأو ءةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا

 اهثبخ جرخي ءريكلا ةلزنمب سوفنلل ناحتمالاو ءالتبالاف

 . اهبيطو

 ان ذه رتبت ن تالا لبني دولا "تي 18:5
 باكتراو تائيسلا لعف مهمه نيذلا َبِسَحَأ : يأ وكت

 وأ ءمهنع لفغيس هللا نأو «لمهتس مهلامعأ نأ «تايانجلا

 . ؟اهلمع مهيلع لهسو ءاهيلع اومدقأ كلذلف «هنوتوفي

 «رئاج مكح هنإف «مهمكح ءاس : يأ رڪ ام اسل

 اهب نوعنتمي ةردق مهيدل نأو «هتمكحو هللا ةردق راكنإ هنمضتل

 . هزجعأو ءيش فعضأ مهو هللا باقع نم
 د ساو اج "تب ا تسال ها آر امور اھ ر قل ع

 EE عيل وهو تأل هلا لجأ ن هلا اقل وجني ناک نمإ# (105)

 يف عراسملا ءهئاقلو هبرقل قاتشملا هبرل بحملا اهيأ اي : ينعي
 وه امنإ تآ لکو ‹«تآ هنإف «بيبحلا ءاقل برقب رشبأ «هتاضرم

 المؤم ءءاجرلا اًبحصتسم «هوحن رسو «هئاقلل دوزتف «بيرق

 لك الو «هاوعدب ىًّطْعي يِعّدَي ْنَم لك ام نكلو «هيلإ لوصولا
 ميلع «تاوصألل عيمس هللا نإف «هانمت ام ىطعي ىنمت ْنَم

 ناك ْنَمو ءوجري ام هلانأ كلذ يف اًقداص ناك ْنَمَق «تاينلاب

 ال ْنَمو هبحل حلصي نمب ميلعلا وهو «هاوعد هعفنت مل اًيذاك

 ده امك رفاكلا هودعو .هناطيشو هسفن دهل و

 نع ينغ هللاو «هيلإ ةدئاع هترمثو «هيلإ عجار هعفن نأل دم
 اًمع مهاهن الو «هب عفتنيل هب مهرمأ امب مهرمأي مل نيملاعلا

 . مهيلع الحُب هنع مهاهن
 ىلإ اهيف فلكملا جاتحي يهاونلاو رماوألا نأ ملع دقو

 «هنع هاهني هناطيشو «ريخلا نع اهعبطب لقاثتت هسفن نأل .داهج

 اذه لكو «يغبني امك هنيد ةماقإ نم هعنمي رفاكلا هودعو
 هیت یو تاذع ام ىلإ عاج تاراق

 ا ْمهِتاَعْيَس َمُهْنَع فكل ٍتَحِلَصلا اولو انماء ناو (۷)

 هللا ّنم نيذلا نأ ينعي ولسي أوك ىِزَلا َنََحَل سجَل

 «مهتائيس مهنع هللا رفكيس «حلاصلا لمعلاو ناميإلاب مهيلع

 ٤-١١ :تايآلا توبكنعلا ةروس ريسفت 58 دس فواد

 أنك ىلا َنَسْسَل َمهَتِرْجَلَول تائيسلا نبهذي تانسحلا نأل رر وول

 «تابحتسمو تابجاو نم ءريخلا لامعأ ىهو *َنْونَمْمَي

 ءاّضيأ تاحابملا لمعي هنأل ءدبعلا لمعي ام نسحأ يهف

 . اهريغو

 سس ام ب َكرْشل َكاَدَهَحب نو منح يدوي نسا اصول (0)
 دست رک امي ٌكَمْم كتم لل اھ اه ُملِع وی کل
 ءامهربب :يأ ءاّنسح هيدلاوب هانيصوو «ناسنالا انرمأو :يأ

 «كلذ ىلع ظفاحي نأو «لمعلاو لوقلاب ءامهيلإ ناسحالاو

 .هملعو هلوق يف امهيلإ ءيسيو امهقعي الو

 دحأل سيلو 4ُمَلِع ءو كَل سل ام ى رشتا كاد ناول

 ًاَمُهْعِت الف كرشلا رمأل ميظعت اذهو شاب كرشلا ةحصب ملع

 كلامعأب مكيزاجأف ولس رسک امي شنا کم إل
 «هلوسرو هللا ةعاط ىلع الإ ءامهتعاط اومدقو مكيدلاو اوربف

 .ءيش لك ىلع ةمدقم اهنإف

 حيلا يف مهل تحيا اوِعَو أنما يلو (9)
 ةنجلا هلخدي نأ هدعو هللا نإف ءاًحلاص لمعو هللاب نمآ ْنَم : يأ

 ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم «نيحلاصلا هدابع ةلمج يف
 ناميالاف هللا دنع هتبترمو هتجرد بسح ىلع لك «نيحلاتفلاو
 نم هنأو «هبحاص ةداعس ىلع ناونع حلاصلا لمعلاو حيحصلا

 . ىلاعت هللا دابع نم نيحلاصلاو «نمحرلا لهأ
 م ر چ مسد م ر وړ ر ا یت
 وللا يف :ذوأ اذإف واب ak لوق نم سائل نمو )١0(

 2م يدعم ر ل وعجل ر يس يم عع هم دماء. ر

 نملعيلو © َنيِمْلَعْلا ٍروُدِص يف امي ملغأي هللا سل وأ مكعم نكح 1 5 ويم مي رك 2 2 هو هس e A مدع 04 مے
 دم رر ےک مو
 نأ دب ال هنأ ىلاعت ركذ امل بقفل َّنَملْمَلَو أوما ترّرلأ ا ماء

 نّيب «بذاكلا نم قداصلا رهظيل «ناميالا ىعَّذا نَم نحتمي

 تابث الو «نحملا ىلع مهل ربص ال اًقيرف سانلا نم نأ ىلاعت

 اب كما“ لوف نم سالا نول :لاقف «لزالزلا ضعب ىلع مهل
 نع دتريل «رييعت وأ «لام ذخأ وأ «برضب هلأ يف ىذوأ آه

 : يأ هنأ ِباَدَمَك سالا ةف َلَمج# لطابلا عجاريلو «هنيد
 باذعلا نأ امك «هيلع تابثلاو ناميإلا نع هل ةّداص اهلعجي

 قفاوم هنأل 4كم ات لي كلير ني ع هاج نول
 نو :مهيف هللا لاق نيذلا نم سانلا نم فنصلا اذهف «ىوهلل

 .4ُنيِمْل

 اذهب مكرّبخ ثيح ولآ روث یاب لَ هَل سيل را
 هملع لامك كلذب نوفرعتف «مكل فصو امك



 نورشعلا ءزحلا

 يقفل ا 2 <> و اا تي تبدل لَم 58 4 ةعسو

 ف ‹مهيف هملع رهظيل ءالتباو اتم م َرَّدَك كلذلف : يأ

 ىلع نوجتحي دق مهنأل «هدرجمب هملعي امب ال «مهنم رهظ امب
 . اوُتبتل اوبا ول مهنأ ءهللا

 انيس اتا اونا كرر -- نبل لاو ۳۳
 ده و ني مُهيلطَخ نی تیک مش اتر کیل ليختت أو

 ملا مب اأو يالا اا ةا يخلو ه نوک

 مهتوعدو رافكلا ءارتفا نع ىلاعت ربخي توري اَ اع

 نم نينمؤملا ريذحت كلذ نمض يفو «مهنيد ىلإ نينمؤملل
 اوَدَكح نأ لايو :لاقف ءمهركم يف عرقولاو مهب رارتغالا
 انوعبتاو «هضعب وأ مكنيد اوكرتاف انكم عت ْأونَماَع تدلل

 اذهو .«كيلطَح ليِحَسْأَو رمألا مكل نمضن اننإف ءاننيد يف

 مُهيَطَح نم تيم مه امو :لاق اذهلف «مهيديأب سيل رمألا

 هب يضر ولو «لمحتلا اذهف ءريثك الو ليلق ال #ئكْوَم نب
 نكمي مل ىلاعت هللاو هلل قحلا نإف ءائيش ديفي ال هنإف «هبحاص

 رر الا همكحو «همكحو هرمأب الإ هقح يف فرصتلا نم دبعلا

 . 4 درو ةو
 دق ءىش نس مهيطَح ْنِم تلی مه اًمو# : هلوق ناک املو

 مهوحنو - مهرفك ىلإ نيعادلا رافكلا نأ ءاّضيأ هنم مهوتي

 ءهوبكترا يذلا مهبنذ الإ مهيلع سيل - هلطاب ىلإ اعد نمم

 لاق «ءهيف نيبيستم وناك ولو «مهريغ هلعف يذلا بنذلا نود

 لاقثأ : يأ *«ةكاَتْنأ تليخيلو “1: مهولا اذه نع اًربخم]

 يتلا بونذلا يهو ميلن مّ اأو اهولمع يتلا مهبونذ

 نم لكل] «مباتلا هلعف يذلا بنذلاف «مهئارج نمو مهببسب

 ؛ عوبتملاو ءهرشابو هلعف هنأل اذه ءهنم هتصح عوبتملاو [عباتلا

 اهلعف اذإ ةنسحلا نأ امك «هيلإ اعدو هلعف يف ببست [هنأل]

 «ببستلاب هرجأ يعادللو «ةرشابملاب اهرجأ هل عباتلا

 «هنييزتو رشلا نم تيوري اوا مع ميقا موب لسو ل
 4 د »ل عامود ٌلِحَسلَو# "”[مهلوقو 1

E A 1 ebكلف 5  

 e رق 97 فار مهد اما بيي لإ

 نع ىلاعت ربخي رعنا هيا آهَنلَمَبَو َةَكِفَسلا َبحَصَأَو
 لسرأ هللا نأو «ةبذكملا ممألا ةبوقع يف «هتمکحو همكح

 مهوعدي ءهموق ىلإ مالسلاو ةالصلا هيلع اخون هلوسرو هدبع
 مانصألاو دادنألا نع يهنلاو «ةدابعلاب هللا دارفإو ديحوتلا ىلإ

 ال وهو اما تيم الإ ٍةََس تلا اًيعاد اًيبن 4 هيف تيل

 اًراهنو اليل مهوعدي ءمهحصن يف رتفي الو «مهتوعدب ينب
 ىلع اورمتسا لب ءاودتهي ملو ءاودشري ملف ءاّراهجو اًرسو

10-۲ 
 ٩۹- :تايآلا «توبكنعلا ةروس ريسفت

 ل تلات
 یی یک ع رک

 مهتاعوسرهنع

 ۷ 4 ا 1

 2 د رر ی ل ر ور

 نضال اتَصوو هه ازار

 e اات دیدلوب

 @ هام نکا مب كب کف لام خطا
 ر راس صو ر EE مر

 ٠ يمهد تحلل اول وعو أونا نبدا

EI AA 04 

 ہے ےس تيقفلنملا نمل عیلواونماءے لاَ

 3 و

 ات یماوعہتااونما ١ ےیل ر
 ٌلمْحَسْلَو  KE Pa i Grdر ق 5

 کک کک 8 طخ ن کلم
EHOےس  

 تک
 0 201 عملا کتک دج مث

SEOاج نبع  

 و ا ااا جاوا

 ومد مهو تاقوطلا مه دَخَلَ اما يم

 ةالصلا هيلع حون مهيبن مهيلع اعد ىتح «مهنايغطو مهرفك
 ردن ال بروف :لاقف < E ةزك عك مولا

 ءاملا : يأ * اولا ْمُهَدَحَأَ اراب َنرْفَكْلا نم ضل لع
 مهو ةدشب ضرألا نم عبنو «ةرثكب ءامسلا نم لزن يذلا

 ا

 و هلهأ «هعم اوبكر نيذلا «وكينتل ةكيفتلا بَحْسأو ةا

 هرم رحل «لسرلا بّذك ْنَم نأ ىلع ءاهب نوربتعي * تكن
 نمو ءاَجرف مَه لك نم مهل هللا لعجيس نينمؤملا نأو «كالهلا

 «نيملاعلل ةيآ اهسنج :يأ «ةنيفسلا اًضيأ هللا لعجو

 مهل رسيو ءاهبابسأ مهل ضّيق يذلا «مهبر ةمحر اهب نوربتعي

 ىلإ لحم نم «مهعاتم لمحتو ءمهلمحت اهلعجو ءاهرمأ

 .رطُف ىلإ ٍرطُق نمو « لحم

 :ب يف (۳) .هلوقو :أ يفو «ب يف اذك (۲) .ب شماه نم ةدايز )١(

 . تابوقع



 نورشعلا ءزجلا

 ءو 0 09
 كل هوفتأو هلأ اوذبعا هيوقِل لاق دل َميِهيِإَو## )١15-5١(

 تت ودي امل  توُلنت ردك نإ كل بخ

 كل ےن ل ا د دمت نیل ےک اكفإ توتو
 13 ل أور أو ةودبعاو فزرلا هلأ دنع اوغساق اقدر

 EU 5 اق ني ما بَدڪ ڌم اوڏگت نو
1 

 ّنإ ديم دث قلل هلا ئر فيك اور موا ه بسلا

 اب فْيَك اظ ضال ف ایس لف © يي هلآ َلَع تل

 ه ريَ ىم لڪ قع هلل ّدإ ةرغيآلا ةاذّنلا ئِي ها كُن قلا

 رثنأ امو 0 وق ولو اس نع میو ا نم برع

 ی ی يرن اسلا یف الو ٍضّرَأْلا یف تیزجممب

yTيس ا د  

 اوُدَبْعا#» :[مهل] لاقف ءهللا ىلإ مهوعدي ءهموق ىلإ مالسلاو

 كا ءةدابعلا هل اوصلخأو «هودخو : يأ هلأ

 هبضغي ام كرتب كلذو e 4او

 نم 4مل يڪ يڪ هاوقتو هللا ةدابع : ي أ 4ہک 9 يصاعملا نم

 يف سيل امب «ليضفتلا لعفأ» قالطإ باب نم اذهو كلذ كرت
 ۰ .ءيش هنم رخآلا فرطلا

 امنإو «هجوب هيف ريخ ال «هاوقت كرتو هللا ةدابع كرت نإف
 لين ىلإ ليبس ال هنأل «سانلل اًريخ هاوقتو هللا ةدابع تناك

 ايندلا يف دجوي ريخ لكو .كلذب الإ ةرخآلاو ايندلا يف هتمارك

 َنوُمَلَمَت تک نإ ءهاوقتو هللا ةدابع راثآ نم هنإف «ةرخآلاو

 .رائيإلاب ىلوأ وه ام اورظناو ءرومألا اوملعاف كلذ
 «مانصألا ةدابع نع مهاهن «هاوقتو هللا ةدابعب مهرمأ املف

 اًت :لاقف ءةيدوبعلل اهقاقحتسا مدعو اهصقن مهل نّيبو

 اهنوقلختو اهنرحدت 4153| رل اككبأ لآ نو نع كودك

 بذكلا نوقلتختو «ةهلآلا ءامسأ اهل نوقلختو «مكيديأب

 نود نم تود يل تإ كلذب كسمتلاو اهتدابعب رمألاب

 ترکی ال هتدابع ىلإ وعدي ام هيف سيل هنأو ءهصقن يف كَل
 ةقولخم ناثوألا هذه نأ انل ناب دق : ليق هناك 4اك ل
 الو ةايح الو اتوم الو ءاّرض الو اًعفن كلمت ال .ةصقان

 لاقثم ىندأ ىندأ ىندأ قحتسي ال ءهفصو اذه نم نأو ءاّروشن

 بلطت نأ دب ال بولقلاو «هلأتلاو ةدابعلا نم ةرذ لاقثم لاقثم

 نم ىلع مهل اًناح - لاقف ءاهجئاوح هلأستو ههلأت اًدوبعم
 هل رسيملا وه هنإف تَرَ هلأ دنع أوعَتبَم م : - ةدابعلا قحتسي

 “ءايندو هنيد رمأ يف هاعد ْنَم ةوعدل بيجملا ءردقملا

 عفانلا لماكلا هنوكل «هل كيرش ال هدحو #ُهوُدَبْعأَو

 ام عيمج نوكل ءهدحو ل اك شاوإ ريبدتلاب درفتملا ءراضلا

 عفدنا ام عيمجو .هنمف «مَعّنلا نم قلخلا ىلإ لصيو لصو

 1١5-51 :تايآلا «توبكنعلا ةروس ريسفت -4 فضي

 2 ع ۳۹۸ ی ا
AE 0ی ا یک م” مص ر  

 ترمن ياءآهتلعَجَو ةكيِفّسلا بحصأو هنأ

 رص رر ارتا ویری

22 

Nنیوی  

 کرل هلا دنعأوغافاقزر أوبك اَقْرِر کل تروئلميال ھا نود

 کندز © ترجو لاو رک داو هوذبعأو
 رر ے راو ر رو ر 2 ی هدم

EEاال ر وسلا عامو  

 ثقا هل ایر فيارب وأ © ثلا
 کک کک ی

 ا
 محو 202 © ديل هَل

 نرجس امو € وبقول

 ةرخكلا هال

 . اهل عفادلا وهف < مهنع مقنلا نم

 امب مكئبنيو «متلمع ام ىلع مكيزاجي ترور هل
 عفدنبو

 «مككرش ىلع متنأو هيلع مودقلا اورذحاف «متنلعأو متررسأ

 . هيلع - مودقلا دنع 0 «هيلإ مكبرقي اميف اوبغراو

 ةمايقلا موي ديمي مث َقلَعلا هلأ ىب فيَ اََرَب موا
 4 ہلا ىلع كل نو

 رهو وديع مث احلا دي ىلا وهوا :ىلاعت لاق امك
 . هنا توها

 :ءادتبالا يف كشو بير مهعم لصح نإ «مهل 4ُل
 أدي فيك اوشا مكبولقو مكنادبأب (ضرألا یف أوبل
 و اركاب نيفدألا هعتاتما نزن مكنإف 4 َنْلَحَل قلَّ

 فيك «راجشألاو تابنلا نودجتو ءاًئيشف اًئيش دجوت لازت

 اهوحنو حايرلاو باحسلا نودجتو ءتقو دعب اًنقو ثدحت
 .ةداعإو ءدب يف اًمئاد قلخلا لب ءاهددجت يف ةرمتسم

 مجه دقو - مونلا - ىرغصلا مهتتوم تقو مهيلإ رظناف

 .هايندو هنيد حلاصمل : ب يف )١(



 نورشعلا ءزجلا

 مهنم تعطقناو ‹«تاكرحلا مهنم تنكسف .همالظب ليللا مهيلع

 مهنإ مث «نيتيملاك مهاؤأمو مهشرف يف اوراصو «تاوصألا

 اوهبتناف «حابصالا قلفنا ىتح ءمهليل لوط كلذ ىلع اولازي مل

 انايحأ يذلا هلل دمحلا» :نيلئاق مهتتوم نم اوثعبو «مهتدقر نم

 ةداعالا دعب هلأ مثال :لاق اذهلو «روشنلا هيلإو انتامأ امدعب

 ءاّمون الو اًثوم لبقت ال يتلا ة أشنلا يهو * رخل ةا شنل

 . نيرادلا ىدحإ يف ماودلاو دولخلا وه امنإو

 اهزجعي ال ىلاعت هتردقف رَ ِءْىَش لک ع هلل تإ
 اعلا ىلع ترف ولكل دادا ىلع اهب رد انكر وع

 . ىرحأو ىلوأ باب نم

 مكحلاب درفنملا وه : يأ 4اب نم مو اتي نم بدعي

 نيصاعلا بيذعتو ءمهتمحرو نيعئاطلا ةباثإ وهو «يئازجلا

 يتلا رادلا ىلإ نوعجرت :يأ *توُبَلَتُم هلو مهب ليكدتلاو

 هذه يف اوبستكاف «هتمحرو هباذع ماكحأ مكيلع يرجت اهب

 نم اودعتباو «تاعاطلا نم هتمحر بابسأ نم وه ام رادلا

 عادلا كي ءهباذع بابسأ

 ءالؤه اي : يأ الا يف الو ٍضْرَأْلا ف بوجہ رسا امو

 لوفغم هنأ اوبسحت ال «يصاعملا ىلع نوئرجتملا «نوبذكملا

 الف ءءامسلا يف الو «ضرألا يف هلل نوزجعم وأ «مكنع

 ةاجنلا نم «مكتعدخو مكسفنأ مكل تنيز امو مكتردق مكنرغت

 . ملاعلا راطقأ عيمج يف هللا نيزجعمب متسلف « هللا باذع نم

 مكل لصحيف «مكالوتي لَو نم هللا نيود ني مُكحَل اَمّو#

 مكنع عفديف «مكرصني 4ٍريِضن الو «مكايندو مكنيد حلاصم
 .هراكملا

 اي أوُرَمَك ےیل (1)
 لاز نيذلا مه ْنَم ىلاعت ربخي 4يا ُباَدَع مل کیو تمحي
 هب اورفك نيذلا مهنأو ءرشلا مهل لصحو ءريخلا مهنع
 الإ مهدنع سيلف «هللا ءاقلب اوبذكو «هب مهوءاج امبو «هلسربو
 كرشلا نم هيلع اومدقأ ام ىلع اومدق كلذلف ءايندلا

 «كلذ ةبقاع نم مهفوخي ام مهبولق يف سيل هنأل «يصاعملاو

 مل كلذلف : يأ «(قَمْمَي ني اشي َكِيلْزَأأل : ىلاعت لاق اذهلو

 يف اوعمط ول الإو «ةمحرلا هب نولصحي اًدحاو اًببس اولمعي
 نم هللا ةمحر نم سايالاو ءالامعأ كلذل اولمعل ءهتمحر

 :ناعون وهو ءريذاحملا مظعأ

 . اهنم مهبرقي ببس عيمج مهكرتو ءاهنم رافكلا سايإ
 «مهتشحوأ مهتايانج ةرثك ببسب «ةاصعلا سايإو

 .سايالا اهل ثدحأف .مهبولق

 هذه نأكو «عجوم ملؤم :يأ 4ٌُمْيَأ ُباَدَع ل َكِيتلْوَول

 7 ا ا

 نم أوُسيب كيتو ءهياقلو هلأ تي

VTA ۲۹ قف عفو :تايآلا «توبكنعلا ةروس ريسفت 

 «هموقل مالسلا هيلع ميهاربإ مالك نيب تاضرتعم تايآلا

N 
 ا نأ

 ٥ نومو موق 5 َكِلَد 0 ل ا لآ او وفرح

 دلا ِةربَحْلا ماا تأ هَل أ وذ نم ذا | اَمَّنِإ لو

 ةيواجم ناک امف : TT دوام

 «هتوعد لوبق «هبر ىلإ مهاعد نيح «ميهاربإ ميهاربإ موق
 امنإو «مهيلإ هلاسرإب مهيلع هللا ةمعن ةيؤرو «هحصنب ءادتهالاو

 .ةبواجم رش هل مهتبواجم ناك

 سانأ مهو «تالتقلا عنشأ يفرح وأ نلت اولا
 e لآ هنن يل کک نورد

 مهفلاخ نم لوق نالطبو يا iy رجالا هب

 ثحو اوصاوت مهنأك لسرلل نيضراعملا نأو ‹مهضقانو

 . بيذكتلا ىلع اًضعب مهضعب

 اًمّنِإ 8# :هحصن نم هلاق ام ةلمج يف ميهاربإ مهل لول
 : يأ تدل ةزّيحلا ىف هيي هدوم انتو هلا نوذ نم ذَا

 ِدَمَكَيِقْلَ مر دث لحمضتو عطقنتس 0 «كلذ ةياغ

 لك اربتي :يأ كانط مشت ك هرَملََو ضع مُككُصَحب ٌرْفَكَي
 ملل ناک شالا رح ادارو رخآلا نم نيدباعلا نم

 نم أربتي هنأ ملعي نمب نوقلعتت فيكف فک متاس ااو ءان

 . ؟مهنعليو هيدباع

 #ُراَنلُأظ نيدوبعملاو نيدباعلا ءعيمجلا ىوأم نأ ول
 .هباقع مهنع عفدي الو ؛هللا باذع نم مهرصني دحأ سيلو

 َوْه ُهَنِإ نر لل جاهم نإ لاو لول مآ ماف (37077)
 ديد ىف المج بوُقمَيَو ىحسإ ل ابو ه كلا ٌريِزَمْل
 RE e قل نعل EE ا ةا
 وعدي مالسلاو ةالصلا هيلع ميهاربإ لزي مل :يأ يدلل

 طول هتوعدب هل نمآ هنأ الإ «مهدانع ىلع نورمتسم مهو «هموق
 . هركذ يتأيس امك هموق ىلإ هلسرأو ءهللا هأبن يذلا

 : اًكيش مهديفت ال هموق ةوعد نأ ىأر نيح ميهاربإ 4 لاو

 ىلإ رجاهمو ءءوسلا ضرأ رجاه : يأ 4يَر ىلإ ُرِجاَهُم نإ
 .ماشلا يهو «ةكرابملا ضرألا

 ىلع ردقي وهو «ةوقلا هل يذلا :يأ «ُدرَمْلا وه ُمّنِإ*
 مهلزتعا املو «كلذ هتمكح تضتقا ام ميكح هنكلو «مكتياده

 مهكلهأ هنأ مهنع هللا ركذي مل ءمهلاحب مهو ءمهقرافو

 . مهرهظأ نيب نم هترجهو «مهايإ هلازتعا ركذ لب «باذعب



 نورشعلا ءزجلا

 هموق ىلع حتف ىلاعت هللا نأ «تايليئارسالا يف ركذي ام امأف

 نع مهفلتأو «مهموحل لكأو «مهءامد برشف «ضوعبلا باب

 ملو «يعرشلا ليلدلا ىلع هب مزجلا فقوتي اذهف .مهرخآ
 كالهإ ركذ امك هركذل باذعلاب مهلصأتسا هللا ناك ولف ءدجوي

 .ةبذكملا ممألا

 نم «مالسلا هيلع ليلخلا نأ كلذ رارسأ نم لعل نكلو

 ىلع عدي ملف «مهلجأو [مهملحأو] مهلضفأو قلخلا محرأ

 . اًماع اًياذع هببسب يرجيل هللا نكي ملو «هریغ اعد امك هموق

 موق كالهإ يف ةكئالملا عجار هنأ «كلذ ىلع لدي اممو

 ملعأ هللاو ءهموق اوسيل مهو «مهنع عفادو «مهلداجو ءطول

 .لاحلاب

 ماشلا ىلإ رجاه امدعب : يأ 4 َبوُقَمَيَو َقَحْسِإ ل اَنْبََوَو#

 نم الإ يبن هدعب تأي ملف 4َبتِكْلاَو وتلا هيد ىف المول

 يبنلاب اومتخ ىتح «هتيرذ ىلع الإ باتك لزن الو «هتيرذ
 نيعمجأ مهيلعو ايب دمحم

 داوم نوكت نأ ءرخافملاو بقانملا مظعأ [نم] اذهو

 مهيديأ ىلعو .هتّيرذ يف حالفلاو ةداعسلاو ةمحرلاو ةيادهلا

 نوحلاصلا حلصو «نونمؤملا نمآو «نودتهملا ىدتها

 «لامجلا ةفئاف ةليمجلا ةجوزلا نم 4# يذلا ى مل هاو

 هللا ةفرعمو «هنيع ترق مهب نيذلا دالوألاو «عساولا قزرلاو

 .هيلإ ةبانالاو «هتبحمو

 هللا ىلص دمحمو وه لب نحلل نمل ٍةرخآآلا يف مول
 مهالعأو .«قالطالا ىلع نيحلاصلا لضفأ ءملسو امهيلع

 . رخال اواهدلا دانس نيالا للا يي رت

 IEEE مكس یول لاق ْذِإ اولو (-۲۸)

 sS تب رمل تبا كت

 نم ٌركْسلا مكيداك يف ترثأَبَو ليتل شر َلاَجَرلَ
 ا رف

 رخآ ىلإ دفنا مولا َلَع ٍنرسنأ بَ َلاَق © نييس ّنِم

 نم راصو «ميهاربال نمآ مالسلا هيلع اطول نأ مدقت ا

 وه امنإو ءميهاربإ ةيرذ نم سيل هنأ اوركذ دقو «هب نيدتهملا
 . ميهاربإ يخأ نبا

 ناك نإو 4ٌبْتكْلَاَو ريل درد ىف المو : ىلاعت هلوقف

 «هتيرذ نم سيل وهو .اًلوسر اين طول نوک ضقاني الف ءاّماع

 «ليلخلا ىلع ءانثلاو حدملا قايسل اهب ءيج ةيآلا نأل

 لمكأ هيدي ىلع ىدتها نمو «هيدي ىلع ىدتها اًطول نأ ربخأ

 . ملعأ هللاو «يداهلا ةليضف ىلإ ةبسنلاب هتيرذ نم ىدتها نمم
 اوعمج دق مهكرش عم اوناكو «هموق ىلإ اًطول هللا لسرأف

 بوق تاوج تاک
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 «ليبسلا عيطقتو «روكذلا يف ةشحافلا لعف نيب

 ءرومألا هذه نع طول مهحصنف «مهسلاجم يف تاركنملا

 «ةغيلبلا ةبوقعلا نم هيلإ لوؤت امو ءاهسفن يف اهحئابق مهل نّيبو

 واق نأ لإ ءووَق توج تناك اتم اوركذي ملو کک
 ا

 ي ص چ

 کک
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 . 4 َنِقِدِنَصلأ نم تنكح نإ هلآ ب

aنم عزجو «باذعلا مهقاقحتسا ملعو  
 وقل لع نرصنأ بَ لاق و مهيلع اعدف «هل مهبيذكت ةدش
 «مهكالهال ةكئالملا لسرأف «هءاعد هللا باجتساف #َنِدِسْمَمْل

 قاحسإ ءارو نمو «قاحسإب هورشبو لبق ميهاربإب اورمف

 . بوقعي
 نوديري مهنأ هوربخأف ؟نوديري نيأ ميهاربإ مهلأس مث

 اسو ابف كإ» مهعجاري لعجف طول موق كالهإ
eمث نیلا تم تاک تارتا الإ دکار میل :  

 ءاًعرذ مهب قاضو 2008 ءاطول اوتأ ىتح اوضم

 ليبسلا ءانبأ ةلمج نم مهنأ نظو :ءمهفرعي مل هنإ ثيحب

 . هنباب : ب يف (۱)



 نورشعلا ءزجلا

 الو ت ال : 9 اولاقف ءهموق نم مهيلع فاخف «فويضلا

 كتأرمأ اَّلِإ هاو كوجتم اإ « هللا لسر مهنأ هوربخأو 4 نر

 ٍدِيَرَمْلا هذه لَهَا لع تلزم اإ ه تريبتلا تري تاڪ
 نأ هورمأف نفسي أنك امي مسل نم اًباذع یا 4ًُ

 «مهراید مهيلع هللا بلق اما املف ءال هلهأب يرسي

 ةعباتتم ليجس نم ةراجح مهيلع رطمأو ءاهلفاس اهيلاع لعجف
 اًرّمَس اوراصف «مهتكلهأو مهتدابأ ىتح

 . ربعلا نم

 انكرت :يأ 4وي رمل هي ة٤ آمن نصت دلو
 نوعفتنيف] مهبولقب ربعلا نولقعي موقل ةنيب اًراثآ طول موق رايد نم

 للو © هِي مَع ورک گنوا : ىلاعت لاق امك . 3
 . 4 وقص فأ

 أوُدْبْعَأ موق لاقف اًبعش بم لاو ۷۳١

 ةربعو ءرامسألا نم

 وو سر م

 هويدڪف © نيلي ام أل ىف اَوَئْكَت الو رجلا مولا أوجراو هلآ

 4و» :يأ 4ييشج مهراد ف أوُحخَبَضَأَد كَل ُمُهْتَدَحْلَ

 4ابْيَمْشل ةروهشملا ةفورعملا ةليبقلا م ىلإ انلسرأ
 ثعبلاب ناميالاو هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب مهرمأف

 سخبب «ضرألا يف داسفالا نع مهاهنو «هل لمعلاو «هئاجرو

 مهذخأف هوبذكف ءقرطلا عطقب يعسلاو نيزاوملاو ليياكملا

 . 4 نيش موراد ىف اُعَجَصأَت9َ هللا باذع

 ينس نٿ تيب دَقَو 2 00 )€ مم

 اونو ٍليِيَسلَأ ¿
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 ےس کروعرفو تورقو © برسم  Eفوم مهَءاج
 موسم هو

 انذهأ الكف ه يقيس انك امو ِضَيأْلا يف اڪ تتل
 ةا اغا خت متی ایا هب اتاما نت منین ڈیل مر نس ج سس ا

 تاك انو اأ نت رهيو تصتألا وب اف نت رهيو

 ام كلذكو : يأ 4 تريب ْمُهَسدنَأ اونا نكلو ْرُهَمظَل هَل
 ءيشب مكل نيبتو ءمهصصق متملع دقو ءدومثو داعب انلعف

 ءاهنع اوناب يتلا مهرائآو مهنكاسم نم مكراصبأب هنودهاشت

 ةريصبلل ةديفملا .تانيبلا تايالاب مي مهتءاج دقو

 مهولداجو ءمهوبذكف

 امم لضفأ اهنأ اونظ ىتح 4مُهَلَسَمأ ُنَطِيَشلأ ْمُهَل نيرو
 نيح «ناماهو «ءنوعرفو «نوراق كلذكو «لسرلا هب مهتءاج

 نيهاربلاو «تانيبلا تايآلاب نارمع نب ىسوم مهيلإ هللا ثعب

 دابع ىلع] «ضرألا يف اوربكتساو ءاوداقني ملف «تاعطاسلا

 ءاجنلا ىلع اوردقي ملف ءهوُدرف قحلا ىلعو ءمهولذأف ءهللا

 الو هللا يقيس اوك انو [.ةبوقعلا مهب تلزن نيح
 .اوملستساو اوملس لب «نيتئاف
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 ىلع 4بد انَدَحَأا## ةبذكملا ممألا ءالؤه نم كىال
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 حبرلا مهيلع هللا لسرأ نيح «داع موقك ‹ مهبصحي اباذع

 یر اوسخ ٍراَبَأ َةَيَمَتَو لايك س مع اَهَرَخَس و «ميقعلا

 . يوا ل راجع مك یر ایف مولا
 نت هنيو علام موقك 4ُةحِْبَّصلا ُهَنَدَحَأ نم رهو

 نوعرفك 4 ارعا نم ْنَم رهيو نوراقك 4 صرألا دهب اَكَنَسَح

 .امهدونجو ناماهو

 مهملظي نأ ىلاعت هب قيلي الو يغبني ام : يأ 4َ نك اَمَو#
 اراك كول قلخلا عيمج نع ماتلا هانغو ءهلدع 0

 اهنإف ءهددصب يه يتلا ءاهقح اهوعنم ومل هش
 ءاهعضوم ريغ يف اهوعضو ءالؤهف 0

 نم ء«ررضلا ةياغ اهورضف ءىصاعملاو تاوهشلاب اهولغشأو

 . اهنوعفتي مهنأ اونظ ثيح

 هيأ وَلا تود نم اذا تيدا لئم (45-4)
 نا ثيل تلا ترم او اني تدع نكت لس

 نم ءوينود نم تروغدي ام ملي هلا نإ ا َّنإ ه تسلمي أ اڪ م



 نورشعلا ءزجلا

 نياَنِل برص لمل كتو ٠ ْمكَحْلَأ ديم وهو ءَ
 هعم دبع نمل هللا هبرض لثم اذه 4َنوُثليصلأ الإ املقَعي اَمَو

 فالخب رمألا نأو «عفنلاو يّرَقتلاو ززعتلا هب دصقي «هريغ

 نم اهيقي اتيب تذختا «توبكنعلا لثمك هلثم نإف .هدوصقم

 اهاهوأو اهفعضأ 4ِتوْيْْلا سّمَوأ نول تافآلاو دربلاو رحلا

 اهتيبو «ةفيعضلا تاناويحلا نم توبكنعلاف 4تبَكنَملا ُتبل
 كلذك .اًقعض الإ هذاختاب تدادزا امف «تويبلا فعضأ نم

 عيمج نم نوزجاع ءارقف ءايلوأ هنود نم نوذختي نيذلا ءالؤه
 «مهب نوززعتي هنود نم ءايلوألا اوذختا نيحو ءهوجولا

 ىلإ اًنهوو ءمهفعض ىلإ اًقعض اودادزا « مهنو رصنتسيو

 اهوقلأو «مهحلاصم نم ريثك يف مهيلع اولكتا مهنإف «مهنهو

 ءاهب نوموقيس كئلوأ نأ ىلع ءاهنع مه اولختو «مهيلع
 نم مهولانأ الو ءلئاط ىلع مهنم اولصحي ملف مهولذخف
 . لئان لقأ مهتنوعم

 نَّم لاحو مهلاح «ملعلا ةقيقح نوملعي اوناك ولف

 رداقلا برلا اولوتلو «مهنم اوأربتلو «مهوذختي مل .مهوذختا

 هنيد ةنوؤم هافك «هيلع لكوتو ءهدبع هالوت اذإ يذلا ءميحرلا

 هلاحو هندب يفو هبلق يف «هتوق ىلإ ةوق دادزاو «هايندو

 .هلامعأو

 ام ىلإ اذه نم ىقترا نيكرشملا ةهلآ فعض ةياهن نيب املو
 ءامسأ درجم يه لب «ءيشب تسيل اهنأو «هنم غلبأ وه

 لقاعلل نيبتي قيقحتلا دنعو ءاهودقتعا نونظو ءاهومس

 ني توعد ام ملم هَل نإ :لاق اذهلو ءاهمدعو اهنالطب

 بيقلا علا وهو < ملكي لاق دز ىلا 43 نو كم
e 

eابو مآ ارش اهرم كمن لإ ىه نإ  

 نم وعد لأ س تي امر : هلوقو 4 نطْلُس نم اهي
EEEلإ مش نم قط ا  

 رهق يتلا ءاًعيمج ةوقلا هل يذلا (مََّحْلأ ٌرِزَملا ره
 ءايشألا عضي ا 4ک تاقولخملا عيمج

 .هرمأ ام نقتأو «هقلخ ءيش لك نسحأ يذلا ءاهعضاوم

 مهلجأل :يأ «نيالل اهُيِرْصَن ُلتمأْلا كول

 «مولعلل ةحضوملا قرطلا نم اهنوكل «مهميلعتو مهعافتنالو
 حضتيف «ةسوسحملا رومألاب ةلوقعملا رومألا برقت اهنألو

 . سانلا مومعل ةحلصم يهف ءاهببسي بولطملا ىنعملا

 ىلع اهقيبطتو ءاهربدتو اهمهفب «آَهّْنَقَمَي امل نكل ول

 لهأ :يأ «َنرثليصلأ الإ بلقلا يف اهلقعو «هل تبرض ام

 ٤٤ :ةيآلا «توبكنعلا ةروس ريسفت -4 ١:75

 50 انوع
 م ےہ اکر

 یوم مه اج دلو ےملھو تروعرفو ترورفو

 وقس اوناکامو ٍضّراْلا ىف ورب ڪس ا تلا

Golاً ِاَحوّيم السام مهم ديا ذأ  
 وياكفسح تمر هنيو ۀکقلا دحل و

 رهيل تا اَمر نهن َصَرَْل
 را لم © توشسا نکو
 توب لا کمک اے لوا هنأت يود ناو خا

 بوڪ ملا ثيل وَلا موا واتت دا

 نم کیوع دام مل عی هلا نإ ل توما عیاونا ڪول

 لو محلا ر رَعلا وهو ین هنود

 نونيصلا ل إال قعبام و نبال لار ضنا

EEOلد فكرإ نحل ضرالاو يوميا ع  
 هب رس حرص 9 س رک

 نکلا تم کیری یوا ام لتا 9 تیمم یل

 جلا عنهن ةوَلصلأ 8 کرولا أَ
 روع تاق أ ورگ لاو @ درو و =
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 مهبولق ىلإ ملعلا لصو نيذلا «يقيقحلا ملعلا .

 اهربدت ىلع ثحو ءاهبرضي يتلا لاثمألل حدم اذهو

 لهأ نم هنأ ىلع ناونع هنأو ءاهلقعي نمل حدمو ءاهلقعتو

 .نيملاعلا نم سيل اهلقعي مل ْنَم نأ ملعف «ملعلا

 «نآرقلا يف هللا اهبرضي يتلا لاثمألا نأ كلذ يف ببسلاو

 الار اهر ااو والا جه انآ
 هللا ءانتعال ءاهريغ نم مهأ اهنأ نوفرعي ملعلا لهأف «ةليلجلا
 يف مهدهج نولذبيف ءاهربدتو اهلقعت ىلع هدابع هثحو ءاهب

 سيل هنأ ىلع ليلد كلذ نإف ءاهتيمهأ عم اهلقعي مل ْنَم امأو

 مدعف «ةمهملا لئاسملا فرعي مل اذإ هنأل ءملعلا لهأ نم

 هللا برضي ام رثكأ اذهلو «ىرحأو ىلوأ باب نم اهريغ هتفرعم
 اهوحنو نيدلا لوصأ يف لاثمألا .

 هيل كلذ ف كرإ قلاب ٌصْرأْلاَو توسل هل قلا (؟:)

 ىلع «تاوامسلا قلخب درفنملا ىلاعت وه :يأ يمول
 رمقلاو سمشلا نم اهيف امو اهنسحو اهتعسو اهعافتزاو اهولع
 راحبلاو لابجلا نم اهيف امو ضرألاو «ةكئالملاو بكاوكلاو

 ا



 نورشعلا ءزجلا

 هقلخ كلذ لكو ءاهوحنو راجشألاو «رافقلاو يراربلاو

 امنإو «ةدئاف ريغل الو «ىدس الو ءاّئبع اهقلخي مل يأ «قحلاب

 نم اوريلو «هدابع ىلع هتمعن متتلو «هعرشو هرمأ موقيل اهقلخ

 مهدوبعم «هدحو مهلدي ام «هريبدتو هرهقو هتمكح

 ريثك ىلع يمس ةي َكِلَد ف كرإ» مههلإو مهبوبحمو
 اهيف كلذ ىأر 0 اهربدت اذإ «ةيناميالا بلاطملا نم

 . اًنايع
E 

 تبإ ةرلصَصلا مقار کلا تم كی ییوآ آم لتا )٤٥(

 ا ضا يآ رکراو رکلاو قتلا برع منع ةزادتقلا
 اذه وهو «هليزنتو هيحو / ةوالتب ىلاعت رمأي 4َنَُْتَصَم ام معي

 «هب رمأي ام لاثتماب «هعابتا ءهتوالت ىنعمو «ميظعلا باتكلا

 «هرابخأ قيدصتو «هادهب ءادتهالاو ءهنع ىهني ام بانتجاو

 ىنعملا ءزج هظفل ةوالت راصف «هظافلأ ةوالتو «هيناعم ربدتو

 . هضعبو

 نيدلا ةماقإ نأ ملع «باتكلا ةوالت ىنعم اذه ناك اذإو

 «رَلَصلا يول : هلوق نوكيف «باتكلا ةوالت يف ةلخاد «هلك

 ءاهفرشو ةالصلا لضفل .ماعلا ىلع صاخلا فطع باب نم
 ءاشسحفلا نع نت هولا ك يهو «ةليمجلا اهراثآو
 56 ھا

 يتلا يصاعملا نم شحفتساو مظعتسا ام لك :ءاشحفلاو

 . سوفنلا اهيهتشت

 .رطفلاو لوقعلا اهركنت ةيصعم لك :ركنملاو
 دبعلا نأ ءركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نوك هجوو

 رينتسي ءاهعوشخو اهطورشو اهناكرأل ممتملا ءاهل ميقملا

 «ريخلا يف هتبغر ىوقتو «هناميإ دادزيو «هداؤف رهطتيو «هبلق

 اهتموادم «ةرورضلابف ءرشلا يف هتبغر مدعت وأ لقتو

 ءاشحفلا نع ىهنت ءهجولا اذه ىلع اهيلع ةظفاحملاو

 . اهتارمثو اهدصاقم مظعأ نم اذهف «ركنملاو

 ام وهو ءربكأو اذه نم مظعأ دوصقم ةالصلا يف منو

 هللا نإف «ندبلاو ناسللاو بلقلاب ءهللا ركذ نم هيلع تلمتشا

 مهنم عقت ةدابع لضفأو «هتدابعل ''”قلخلا قلخ امنإ ىلاعت

 يف سيل ام ءاهلك حراوجلا تايدوبع نم اهيفو ءةالصلا

 . 4 ري كَأ هلأ ردو :لاق اذهلو ءاهريغ
 ىلاعت هركذ نأ ربخأ ءاهحدمو ةالصلاب رمأ امل هنأ لمتحيو

 « نيرسفملا روهمج لوق وه امك ةالصلا نم ربكأ ةالصلا جراخ

 ءاهجراخ ركذلا نم لضفأ ةالصلا نأل ءىلوأ لوألا نكل

 .ركذلا ربكأ نم اهسفنب - مدقت امك - اهنألو

 كلذ ىلع مكيزاجيف ءرشو ريخ نم نوع ام دلعي هاو

Vt 

 .دابعلا : ب يف 00

ffe 384 - ناتيآلا ‹توبكنعلا ةروس ريسفت : 

 .هافوأو ءازجلا لمكأ
 هسک رو رر

 ر بتكلا َلْهَأ اولي الو# (47)
ETE1  

 راو اإ ر اب انماء اولوفو مهنم أوملَظ

 ر ةلداجت کا ني ا ك3 هلو
 . ةدعاق ريغب وأ «لداجملا نم ةريصب ريغ نم تناك اذإ «باتكلا

 قلخ نسحب «نسحأ يه يتلاب الإ اولداجي ال نأو «ةيضرم

 نع درو «هنيسحتو قحلا ىلإ ةوعدو «مالك نيلو فطلو

 نوكي ال نأو «كلذل لصوم قيرط برقأب «هنيجهتو لطابلا
 نوكي لب ءولعلا بحو «ةبلاغملاو ةلداجملا درجم اهنم دصقلا

 . قلخلا ةيادهو «قحلا نايب دصقلا

 ءهلاحو هدصق نم رهظ نأب «باتكلا لهأ نم ملظ نم الإ

 ةبغاشملا هجو ىلع لداجي امنإو «قحلا ىف هل ةدارإ ال هنأ

 اهنم دوصقملا نأل ءهلادج يف ةدئاف 000 «ةبلاغملاو

 عئاض

 کرو اتو مكحإ أَو اإ لأ ىلا انماء 10
 N :يأ 3 دوو

 مكلوسرب ناميالا ىلعو «مهيلإ لزنأو مكيلإ لزنأ امب
 «مهايإ مكترظانم نكت الو ءدحاو هلالا نأ ىلعو «مهلوسرو

 ءةيهلالا بتكلا نم ءيش يف حدقلا "هب لصحي [هجو ىلع]
 «موصخلا ةرظانم دنع لهاجلا هلعفي امك «لسرلا نم دحأب وأ

 نع جورخو ملظ اذهف «لطابو قح نم «مهعم ام عيمجب حدقي

 نم مصخلا عم ام دري نأ بجاولا نإف ءرظنلا بادآو بجاولا

 ءهلوق لجأل قحلا دري الو «قحلا نم هعم ام لبقيو «لطابلا
 .اًرفاك ناك ولو

 هيف «قيرطلا اذه ىلع باتكلا لهأ ةرظانم ءانب نإف اًضيأو

 اذإ هنإف ءهب ءاج يذلا لوسرلابو «نآرقلاب رارقالاب مهل مازلإ

 بتكلاو ءايبنألا اهيلع تقفت تقفتا يتلا «ةينيدلا لوصألا يف مّلكت

 تناكو ءامهدنع اهقئاقح تتيثو «نيرظانتملا دنع تررقتو

 ءاهتنيب دق ءالي دمحمو نآرقلا عم نولسرملاو ةقباسلا بتكلا

 ءاهلك بتكلاب قيدصتلا مزلي هنإف ءاهب تربخأو اهيلع تلدو
 .مالسإلا صئاصخ نم اذهو «مهلك لسرلاو

 نود ينالفلا باتكلا هيلع لد امب نمؤن :لاقي نأ امأف

 ملظ اذهف «هلبق ام قدص يذلا قحلا وهو «ينالفلا باتكلا

 نآرفلا ذك اذإ هنآل ؛بيذكتلاب هلوق ىلإ عجري وهو «روجو

 بذكم هنإف «ةاروتلا نم هيدي نيب امل قدصملا ءاهيلع لادلا

 . نمؤم هب هنأ معز امل

E 

 م ١

 کک

 . اهب :أيف (0)



 نورشعلاو يداحلا ءزحلا

 نإف «ناک يبن يأ ةوبن “هب تبثت قيرط لك نإف اًضيأو

 حدقي ةهبش لكو ءاي دمحم ةوبن ىلع ةلاد ءاهنم مظعأو اهلثم
 نكمي ءاهنم مظعأ وأ اهلثم نإف لَك دمحم ةوبن يف اهب

 توبثف هريغ يف اهنالطب تبث اذإف «هريغ ةوبن ىلإ اههيجوت

 . رهظأو رهظأ ال هقح يف اهنالطب
 نوملستسم نوداقنم :يأ ملم مل حول :هلوقو

 «هلسرو هبتك عيمجب نمآو «اهلِإ هذختاو هب نمآ ْنَمو «هرمأل
 اذه نع فرحنا نّمو ءديعسلا وهف «هلسر عبتاو هلل داقناو

 . يقشلا وهف «قيرطلا

 ما نيلم بكا تإ الرا كركر )٤۸٤۷(

 E E ن م لوك ن ا
 هع كو کک هي هل نم لَن تك او ٠ َنوُريَكلا

 اي 4إ اتر E *نوُلٍَِبمْلا بارد اذإ كنسي
 «ميظع أبن لك نيبملا «ميركلا 4ٌبَبحْلاظ اذه ءدمحم
 بتكلل قدصملا «لماك رمأو «لضاف قلخ لك ىلإ يعادلا

 .نومدقألا ءايبنألا هب ربخملا ءةقباسل

 مهلخادي ملو «هتفرعم قح هوفرعف «َبتِكلا مهينا ناف
 نم مهيدل امب «هقدص اونقيت مهنأل دب ا «یوهو دسح
 نم هب اوزيمت امبو «تاراشبلا نم مهدنع امبو «تاقفاوملا

 .بذكلاو قدصلاو «حيبقلاو نسحلا ةفرعم

 اميإ 4دب نمر نم نيدوجوملا «ةّلْؤتَه نمو

 لإ ايبا دَ اًموإ# هتبهر الو هتبغر نع ال «ةريصب

 رصح اذهو ءهل دانعلاو قحلل دوحجلا مهبأد نيذلا « نورك

 الإو «قحلا ةعباتم هدصق دحأ نم نوكي ال هنأ «هب رفك نمل

 لمتشا امل ءهب نمؤي نأ دب ال هنإف «حيحص دصق هل ْنَم لكف

 وهو عمسلا ىقلأ وأ «لقع هل ْنَم لكل «تانيبلا نم هيلع

 يذلا «نيمألا يبنلا اذه هب ءاج هنأ «هتحص ىلع لدي اممو

 ,هلاوحأ رئاسو .هجرخمو هلخدمو هتنامأو هقدص هموق فرع

 یف هب هنايتإف' ءايوتكم طخ أرقي الو ءاطخ هديب پکی ال وعز
 «بايترالا لبقت ال يتلا ةعطاقلا تانيبلا رهظأ نم لاحلا هذه

 أولت تك امو :لاق اذهلو ء«ديمحلا زيزعلا هللا دنع نم هنأ

 تنك ول اإ تكلي ةَ الو كك ني هلق ني أرقت : يأ
 بتكلا نم هملعت :اولاقف نسا بَل لاحلا هذهب
 . اهنم هخسنتسا وأ ءةقباسلا

 ءاحصفلا هب تيدحت اًليلج اًباتك كبلق ىلع لزن دقو امأف

 ءهلثم نم ةروسب وأ «هلثمب اوتأي نأ ءادلألا ءادعألا ءءاغلبلاو

 «ةضراعملاب مهسفنأ مهتثدح الو لب ءزجعلا ةياغ اوزجعف

Ver ۹- ٤۷-٠۲ :تايآلا «توبكنعلا ةروس ريسفت 
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 َنوُرِسَكْلا مه يتلو يابو رم ڪو لاڀ مح ب هم معرب KÊ A سل لوم

 :لاق اذهلو «هلاونم ىلع وأ هل اًيراجم نوكي

 اَمَو لهل اوا تلا رود يف تب ديا ره و (19)

 تيا نآرقلا اذه «لب» :يأ توم لإ اياك دج
 ةداس 0 شرا تريلا ٍدوُدص يف تع

 مهنم لّمْكلاو تار «مهؤالقعو ‹قلخلا

 ةجح اوناك ‹ءالۇھ لاثمأ رودص يف : تاك تايآ ناك اذإف

 اَلِإ كلذ نوكي الو ءرضي ال مهريغ راكنإو ءمهريغ ىلع
 ال هنأل نوما الإ اتاك دكت امر : لاق اذهلو ءاّملظ
 «ملعلا لهأب دتقي ملو «ملع ريغب ملكت لهاج الإ اهدحجي

 هنأ فرع لهاجتم امإو «هتقيقح ىلع هتفرعم نم نكمتم وهو

 .هفلاخف هقدص فرعو «هدناعف قح
 رش ا ت چ: را ع

 َدإ لق هَر نم تلي اء هي لأ اول اولاَمَو )٥۲-۰(

K1ا تطل أَن أ آَمَّنِلَم 4 هلآ دنع  Oرن 1 نک رک لوا  

 روَقِل ئركحذو ةر کوک ن تبإ هع لب ٌبتكحلا کي

 . اهب :ب يف(١)



 و رس

 وأ ياب اورفكحَو لطلاب اوما تلو ُبِضردْلاَو
 نوبذكملا نوملاظلا ءالؤه ضرتعاو :يأ #ًدوريَحْلا مه

 ءاهونيع تايآ لوزن هيلع اوحرتقاو «هب ءاج املو لوسرلل

 اوبي ِضّرَالا ني ال جف ىح كل تموت م ن اواو # : مهلوقک

 الب لوسرلا دنع الو «مهدنع سيل تايآلا نييعتف .تايآلا

 نأ '!”يغبنيو «كلذك ناك ول هنأو هللا عم اًريبدت كلذ يف نإف

 لفل :لاق اذهلو «ءيش رمألا نم دحأل سيلو «كلذك نوكي

 ريَ اأ اول اهعنم وأ اهلزنأ ءاش نإ لأ دنع تيل امن

 . ةبترملا هذه قوف ةبترم يل سيلو بس
 لصح اذإف ءلطابلا نم قحلا نايب دصقلا ناك اذإو

 ىلع تانيعملا تايآلا حارتقا ناك - قيرط يأب - دوصقملا
 . قحلا ىلعو هللا ىلع اًربكتو ءاًروجو اًملظ كلذ

 ال مهنأ مهبولق يف نوكيو «تايآلا كلت لزنت نأ ردق ول لب
 ءيش كلذ امنإو «ناميإب سيل كلذ ناك ءاهب الإ قحلاب نونمؤي

 يأف «تايآلا كلتل لب «قح هنأل ال ءاونمآف «مهءاوهأ قفاو

 . ؟يضرفلا ريدقتلا ىلع اهلازنإ يف تلصح ةدئاف

 :لاقف هقيرط ىلاعت ركذ «قحلا نايب دوصقملا ناك املو

 اتا هب تئج ام قدصو «كقدصب مهملع يف هني َكَوأ
 «عماج رصتخم مالك اذهو . «َرِهْتلَع لش بكصلا کي اتّ

 هنإف «ريثك ءيش «تارهابلا تالالدلاو تانيبلا تايآلا نم هيف

 تايآلا ربكأ نم يا وغو «هدرجمب هب لوسرلا نايتإ مدقت امك

 . هقدص ىلع

 مث «ىرخأ ةيآ "'مهايإ هيدحتو «هتضراعم نع مهزجع مث
 نم وه :لاقيو «مهيلع ىلتي «ةينالع اًرهج هزوربو «هروهظ
 «هراصنأ هيف َّلق تقو يف وهو ء«لوسرلا هرهظأ دق «هللا دنع

 لب «همزع كلذ نثي ملو «هفخي ملف «هؤادعأو هوفلاخم رثكو

 ءدابلاو رضاحلا نيب هب ىدانو ءداهشألا سوؤر ىلع هب حرص

 .يبر مالك اذه ناب

 عيطتسي وأ هتارابمب قطني وأ «هتضراعم ىلع ردقي دحأ لهف

 «"نيقباسلا ءابنأو «نيلوألا صصق نع هرابخإ مث ؟هتاراجم

 هتنميه مث « عقاولل هتقباطم عم ةرخأتملاو ةمدقتملا بويغلاو

 لخدأ ام ُىَفَنِو ,.حيحصلل هحيحصتو «ةمدقتملا بتكلا ىلع

 هرمأ يف «ليبسلا ءاوسل هتياده مث «ليدبتلاو فيرحتلا نم اهيف
 ىهن الو «؛هب رمأي مل هتيل» .: لقعلا لاقف ءيشب رمأ امف «هيهنو

 لدعلل قباطم وه لب ««هنع هني مل هتيل» : لقعلا لاقف ءيش نع
 مث] «لوقعلاو رئاصبلا يوذل ةلوقعملا ةمكحلاو «نازيملاو

 «نامز لکو لاح لكل هماكحأو «هتيادهو «هتاداشرإ ةرياسم

 نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 ذل ی رتل و ر ا ی 2ر ع يب ءو

 احر دع انت كل اولا دلل كلا
 كَ >
 كيتلؤأ
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 اهب الإ رومألا حاضت ال ثيحب
 ىلع لمعو «قحلا قيدصت دارأ نم يفكي كلذ عيمجف

 ْنَم هللا ىفش الو «نآرقلا هفكي مل نم هللا ىفك الف ءقحلا بلط

 هل ريخ هنإف «ىفتكاو هب ىدتها نمو «ناقرفلا هفشي مل

 * رمزي مومل ىرڪزو ةر تلد ف تیا : لاق كلذلف
 ةيكزتو ريزغلا ريخلاو ءريثكلا ملعلا نم هيف نولصحي امل كلذو

 «قالخألا ليمكتو ءدئاقعلا ريهطتو «حاورألاو بولقلا

 .ةينابرلا رارسألاو «ةيهلالا تاحوتفلاو

 ءهتدهشتسا دق انأف اہم مکی ین لی وك لل
 ينديؤي امنإ ناک نإو نوربتعت هب ام يب َّلَحَأ اًبذاك تنك نإف

 نم ةليلجلا ةداهشلا هذه مكفكتلف ءرومألا يل رسبيو ينرصنيو

 ملو هوعمست مل متنأو - هتداهش نأ مكبولق يف عقو نإف ءهللا

 ٍتْونَمَسشأ ف ام ُدَلْمَي# هنإف ءاليلد يفكت ال - هورت

 يلاقمو ءمكلاحو يلاح هتامولعم ةلمج نمو 2 ُحِضْرَأْلاَو
 ىلع هتردقو كلذب هملع عم «هيلع اًلوقتم تنك ولف "مکل

 لاق امك [هتمكحو هتردقو هملع يف اًحدق] ناكل - يتبوقع

 معقل مث © نوبل هم ذَا © ٍلبووأْلا صعب اع لوقت لَو : ىلاعت

 . 4 نيتولا هم
eهاي أورمكو لطالب اوما  

 هبتكو هتكئالمو هللاب ناميالا اورسخ مه ثيح #َنوُرِدَكَل
 «ميقملا ميعنلا مهتاف ثيحو ءرخآلا مويلاو هلسرو

 يو خي لقا لك حيحضلا ىلا ةلياقم يف. مهل لطح
 موي مهيلهأو مهسفنأ اورسخف «ميلأ باذع لك ميعنلا ةلباقم

 . ةمايقلا

 ا رمل ىم لجأ لولو ٍباَدَعْلاِب كولو (0 ە-۳)
 ا کک ضف لع زرم ف و كي ص حس كيس عسل

 ماهج ن لَو ِباَدَعْلَاب كولي © لت كر مسالو

 يَ نيو ْمهِقوف ني ُباَدَعْلا مهَسْعي موي © َنِرْفَكْلا

 امو لوسرلل نيبذكملا لهج نع ىلاعت ربخي و ع ا ڈو
 :- بيذكت ةدايزو «باذعلل اًلاجعتسا - نولوقي مهنأو ءهب ءاج

 .؟ 4َيِقِدَص مَنُ نإ دعوا الح یم

 ملو دلور بورضم س بأ 9 :ىلاعت لوقي

 مهئالبل عرسأ مهمالك ناكل ٠ كك فاقع ولف «قحلا

 هنإف «هلوزن "نوئطبتسی الف - كلذ عم - نكلو .مهتبوقعو

eوو  

 مه كيتلؤا

 )١( يفنيو :أ يفو «ب يف اذك .

 .ب شماه نم ةدايز (5) .نيفلاسلا :ب

 .مكلاقمو :أ يفو «ب يف اذك (1) .ريخو

 نولجعتسي .

 يف (۳) .هايإ مهيدحتو :ب يف (۲)

 هل ةمحر هنإف :ب يف )٥(

 :أ يفو «ب يف اذك (۷)



 نورشعلاو ىداحلا ءزحلا

 . دعس ال مهو ةَ مهيتأيس
 نيرطب «ردب» ل اومدق امل «ىلاعت هللا ربخأ امك عقوف

 ٩ هناهأف « مهدوصقم ىلع نورداق مهنأ نيناظ «نيرخافم

 مهيف قبي ملو «مهرارشأ ةلمج بعوتساو «مهرابك لتقو هللا

 مل ثيح نم باذعلا مهاتأف ءةبيصملا كلت هتباصأ الإ تيب

 .نورعشي ال مهو مهب لزنو ءاوبستحي

 مهمامأ نإف «يويندلا باذعلا مهيلع لزني مل نإو ءاذه

 ءاوس «هنم دحأ مهنم صلخي ال يذلا «يورخألا باذعلا

 . لهمأ وأ ءايندلا باذعب لجوع

 لدعم اهنع مهل سيل *«نرفكْلاب ةطبحسل ٌمَئَهَج ترول
 تطاحأ امك ميناج ند ل قيال «فرصتم الو

 باذعلا وه «باذعلا كلذو «مهرفكو مهتائيسو مهبونذ مهب
 .ديدشلا

 44 Agrl هلأ ْمُهلَشْعَي موي#

 م اوفوذ لوو مهلا بَ نمو هِي ني ٌباّدعل

 مكلمشو ءاًباذع مكيلع تبلقنا مكلامعأ نإف دوم صرت مک
 .بونذلاو رفكلا مكلمش امك «باذعلا

 ن ةعسو ىضرأ َّنِإ اوما نذل یوا (09-55)
 اوما سلو ه توجو اإ م تول ةا ين ل ه ودعا

 رهن هيت ني درجت انزع هلل ني مكتوبا ٍتاَحِلَّصلأ اوليعو
 4 نكي مه كو أيَص سدا © لمعلا رج معن ابي َنيِلَح

 نل يلوسر اوقدصو يب انماء نيل 6 : ىلاعت لوقي
 يف مكبر ةدابع مكيلع ترذعت اذإف رنو نإ ةع أ
 ةدابعلا تناك ثيح ءىرخأ ضرأ ىلإ اهنم اولحتراف «ضرأ
 هدحاو دوبعملاو «ةعساو اهعضاومو ةدابعلا نكامأف ءهدحو هلل

 ْنَم يزاجيف «مكبر ىلإ نوعجرت مث مكب لزني نأ دب ال توملاو
 هلازنإب حلاصلا لمعلاو ناميالا نيب عمجو هتدابع نسحأ

 «سفنألا هيهتشت امل ةعماجلا ةقينألا لزانملاو «ةيلاعلا فرغلا

 .نودلاخ اهيف متنأو «نيعألا ذلتو

 # يلمع لمحل رك ميلا تانج يف «لزانملا كلت مقل ف

 يف 0س رهبر عو هللا ةدابع ىلع #اورْبَص يلا هلل

 يف ةقاطلاو دهجلا لذب يضتقي هللا ةدابع ىلع مهربصف .كلذ

 لالخالا ىلإ مهوعدي يذلا ناطيشلل ةميظعلا ةبراحملاو ءكلذ

 . كلذ نم ءيشب

 مهنظ نسحو «هللا ىلع مهدامتعا ةدش يضتقي مهلكوتو

 ىلع صنو ءاهلمكيو لامعألا نم هيلع اومزع ام ققحي نأ «هب
 لك يف هيلإ جاتحي هنأل ؛ربصلا يف الخاد ناك نإو ءلكوتلا

 و «هب رومأم كرتو لعف

 وهو مکایو اهفزري هللا اھ ذر لی اَل ياد نٿ ناڪ و (10)
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 4 ىکا ۳
 e ر و r م م جرو

 E KE ياتار ر

 باعا كتولجعتسي )ل وعش شوت او

 باعامى (©) نفك يهمل ہل ھجن و

 ا 2 اووف لثه تكسو مهقوف نم

 نودا یف ةعسو یر ناو نماء نیلا یوا ©

 ل ےب روات رسل يلع ©
 ورم رعد 44 ص و Ai E 2 رک

 مهتتوبنل تحلللاأ معواونماء

EEیا  

 ليال ادني ناڪ و نو ا
 a کھ کک

 : ل SS ا ب
 راسا کک لحي ا

 قازرأب لفكت دق ىلاعتو كرابت يرابلا :يأ 7 ٌعيِمَسسل

 يف 4با ني# مكف مهزجاعو «مهيوق «مهلك قئالخلا
 الو اَمر ليَ ال لقعلا ةفيعض «ىوقلا ةفيعض ضرألا
 هللا لازي الو «قزرلا نم اهعم ءيش ال «لزت مل لب «هرخدت
 . هتقوب تقو لك يف قزرلا اهل رخسي

 امك ؛مكقزرب مئاقلا شا لايع مكلكف 4مادبا

 هيلع ىفخي الف يللا ٌعيِيَسلَأ وهو مكريبدتو مكقلخب ماق
 ؛ هيلع ةيفاخ اهنأ ببسب قزرلا مدع نم ةباد كلهت الو «ةيفاخ

 | لَو افر هلأ لع الإ ٍضَأْلا يف باد نم امو :ىلاعت لاق امك

 E RE ارسم
 رسو ضرالاو تومسلا َّقَلَخ نم مُهَتلَأَ نينو (٦1-۳)

 ا ن فقرا دقن ا ه2 ف ىا ها رقت مقا لا

 لر نم مُهَتلأَس نيکو © ميل يک لڪي هنآ َّنِإ تهل ريفيو .ووابع نم
 2 ا

 نل يف هنا نول هوس دن اني رأل دي ایمر اسلا نم
7 

 نيكرخملا نع «لالدعسا اذه ف ا اكس لب د

 )١( ملعأ هللاو «تبثأ امك اهلعلو «مهناحأف :نيتخسنلا يف .



 نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 نم هوتبثأ امب مهل مازلإو «ةدابعلاو ةيهلالا ديحوتب نيبذكملا

 «ضرألاو تاوامسلا قلخ ْنَم مهتلأس ول تنأف ةيبوبرلا ديحوت
 هديب ْنَمو ءاهتوم دعب ضرألا هب ايحأف ءام ءامسلا نم لزن ْنَمو

 زجعب اوفرتغالو «هدحو 6 نوف ؟ءايشألا عيمج ريبدت

 . كلذ نم ءيش ىلع هللا عم هودبع نمو ناثوألا

 كلا ا ا لا

 هالقع فعضأ دجت لهف «مالحألا 0 ا عب

 هنأ يردي وهو «هوحنو ربق وأ رجح ىلإ ىتأ نمم 0

 صلاخ هل فرص مث «قزري الو قلخي الو ءرضي الو عفني ال
 قلاخلا «برلا عم هكرشأو «ةيدوبعلا يفاصو «صالخالا

 .راضلا عفانلا «قزارلا

 حضوأو «لالضلا نم ىدهلا نيب يذلا هلل دمحلا :لقو

 .نوقفوملا هرذحيل ءنوكرشملا هيلع ام نالطب

 للعمر 000 SS لا «مهقزرو « مهريبذتب

 او يخلي امؤ هدانج اضن اه هيلعلو نين E «ءاشي نم

 َراَذلَأ تلو OS ايدلا ةوحلا وله مو (14-4)

 كفل يف اوبك اف ه ترد اشو اعلا قت كلا

 TY وعد
 د ر س ور 2 3 ا اک 2

 ا 0 وُمَلَعَي فوض اوعتمتلو مهنا ا
 هلآ َةَمْعَنبَو نومو ر ٍلطَسلاَفَأ ملوح نم سالا طو انما اً

 © وتل ننک أ يڪ ملل لع كوت ملفا د کک

 ميل ايف اوده ن نيَو © نيرا یوم ہک + يف سلا هج

 اننا هانم نه قلاع وک ا 2 لو اف
 00 ايندلا يف ديهزتلا كلذ نمض يفو «ةرخآلاو

 الإ ةقيقحلا يف 4 ايدل سل هه امو :لاقف «ىرخألل

 ام ببسب «نادبألا اهب بعلتو «بولقلا اهب وهلت و

 بولقلل ةبلاخلا تاوهشلاو «تاذللاو ةنيزلا نم اهيف هللا

 ةلطبملا سوفنلل ةحرفملا «ةلفاغلا نويعلل ةجهابلا «ةضرعملا

 اهنم لصحي ملو ءاًعيمج يضقنتو ءاًعيرس لوزت مث «ةلطابلا
 .نارسخلاو ةرسحلاو مدنلا ىلع الإ ءاهبحم

 ةلماكلا ةايحلا : يأ 4 ارح وحلا # راد اهنإف ةرخآلا رادلا امأو

 ءةوقلا ةياغ يف اهلهأ نادبأ نوكت نأ ءاهمزاول نم يتلا
 «ةايحلل تقلخ ىوقو نادبأ اهنأل «ةدشلا ةياغ يف مهاوقو

 هب متتو «ةايحلا هب لمكت ام لك اهيف اًدوجوم نوكي نأو
 نم «نادبألا تاوهشو «بولقلا تاحرفم نم «تاذللا

 نيع ال امم «كلذ ريغو «حكانملاو «براشملاو «لكاملا
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 E هزل ةلووخإر

 ولو «ةرخآلا ىلع ايندلا اورثآ امل *ترمكْتَي أونا ول

E0 ا لا  

 اورثؤي نأ دب ال «نوملعي نيذلا نأ ىلع كلذ لدف «بعللاو

 .نيرادلا ةلاح نم هنوملعي امل ءايندلا ىلع ةرخآلا

 لاح يف «ىلاعت هلل مهصالخإب نيكرشملا ىلاعت مزلأ مث

 كالهلا مهفوخو «هجاومأ مطالتو «رحبلا بوكر دنع ةدشلا

 و ال كسر ا و ا اذ رر

 ىلإ ءاعدلا هل اوصلخأ ْنَم "”ىجنو ءةدشلا مهنع تلاز املف

 مينع ل الودي ةدنك قم ماجا ال نم هب اوكرشأ 30

 ءةدشلاو ءاخرلا لاح يف ءاعدلا هلل اوصلخأ الهف .ةقش

 «هباوث نيقحتسم ءاّقح هب نينمؤم اونوكيل ءرسعلاو ا
 . هباقع مهنع اًعفدنم

 ءرحبلا نم ةاجنلاب «مهيلع انتمعن دعب اذه مهكرش نكلو
 «ةءاسالاب ةمعنلا ةلباقمو «مهانيتآ ام رفك هتبقاع نوكيل

 مهل سيل «ماعنألا عتمتك وه يذلا ايندلا يف مهعتمت اولمكيلو

 . مهجورفو مهنوطب الإ مه

 «ةرخآلا ىلإ ايندلا نم نولقتني نيح تومي َكَوَس#

 .ةبوقعلا ميلأو «فسألا ةدش

 ةعسو نمأ يف هلهأ مهنأو «نمآلا همرحب مهيلع َّنتما مث

 نودبعي الفأ .نوفاخيو نوفطختي مهلوح نم سانلاو «قزرو

 .فوخ نم مهنمآو «عوج نم مهمعطأ يذلا
 «لاوقألاو «كرشلا نم هيلع مه ام وهو نويو لطفا

 تبهذ نيأف ( تورکیا مه لآ تمن «ةلطابلا لاعفألاو
 ىلع لالضلا اورثآ ثيح مهمالحأ تخلسناو «مهلوقع

 ثيحو «ةداعسلا ىلع ءاقشلاو «قحلا ىلع لطابلاو «ىدهلا

 . قلخلا ملظأ اوناك

 نم هيلع وه ام بستف ابنک ها لع رفا ني ظا نمو
 دي ىلع اج امل یل بدك وا هللا ىلإ لطابلاو لالضلا

 . يص دمحم هلوسر

 وتم مج يف لأ ا* منهج همامأ «دينعلا ملاظلا اذه نكلو

 نوكتو ءاهب نوزخيو «قحلا مهنم اهب ذخؤي برم

 .هنم نوجرخي ال نيذلا مئادلا مهلزنم

 هللا ليبس يف اورجاه نيذلا مهو ايف اوه براو
 هتاضرم عابتا يف مهدوهجم اولذبو «مهءادعأ اودهاجو

 «ب يف اذك (۳) .مهاجن :أ يفو «ب يف اذك )١(

 .لاز :أ يفو



 نورشعلاو يداحلا ءزحلا

 مهنأل «كلذو ءانيلإ ةلصوملا قرطلا :يأ البس َنتَببَلل

00 

 لد «ةيادهلاو رصنلاو «نوعلاب نيسم ل هَ هلأ د
 ءداهجلا لهأ باوصلا ةقفاومب سانلا ىرحأ نأ 0 اذه

 نأ ىلعو

 «يعرشلا ملعلا بلط يف دهتجاو دج ْنَم نأ ىلعو «ةيادهلا

 رومأ هبولطم ليصحت ىلع ةنوعملاو ةيادهلا نم هل لصحي هنإف
 نإف «ملعلا رمأ هل رسيتو «هداهتجا كردم نع ةجراخ «ةيهلإ

 دحأ وه لب ءهللا ليبس يف داهجلا نم يعرشلا ملعلا بلط

 وهو «قلخلا صاوخ الإ هب موقي ال يذلا «داهجلا يَعْوَن
 ىلع داهجلاو «نيقفانملاو رافكلل «ناسللاو لوقلاب داهجلا

 اوناك ولو «قحلل نيفلاخملا عازن در ىلعو «نيدلا رومأ ميلعت

 . نيملسملا نم

 .- هنوعو هللا دمحب - توبكنعلا ةروس ريسفت مت

 بابسأ هل رسيو هللا هناعأ هب رمأ اميف نسحأ نم

 موُّرلا ةروس ريسفت

 دعب ني مهو ٍضْرَْل َقْدَأ ف ه مورا تبع ٥ ملام (۷-۱)

 دعب نيو لَم ني رمل هني يس عطب يف © ویی هب

 هر 0 ي 4# 3 8

 IST هلأ رضتي ٥ ونيول ني نيم

 ی IES عر هنأ تش ا يآ هغو 6 خيرا ريكا

 4 َنْوْفَخ ره خلا ٍنَع مهو ايدل وويل ني اًرهبظ ومعي ه توُملَعي

 «ضرألا لود ىوقأ نم تقولا كلذ يف مورلاو سرفلا تناك

 لودلا نيب نوكي ام «لاتقلاو بورحلا نم امهنيب نوكي ناكو

 .ةنزاوتملا

 لهأ مورلا تناكو «رانلا نودبعي نيكرشم سرفلا تناكو

 ىلإ برقأ مهو «ليجنالاو ةاروتلا ىلإ نوبستني باتك
 مهتبلغ نوبحي نونمؤملا ناكف «سرفلا نم نيملسملا
 مهكارتشال - نوكرشملا ناكو «سرفلا ىلع مهروهظو

 . مورلا ىلع سرفلاروهظ نوبحي - كرشلا يف سرفلاو
 .مهكلمب طحي مل اًيلغ مهوبلغف ءمورلا ىلع سرفلا رهظف

 نزحو «ةكم وكرشم كلذب حرفف «مهضرأ ىندأب لب
 بلغتس مورلا نأ ''”مههدعوو هللا مهربخأف ء«نوملسملا

 : شرفا
 ال امم ‹«كلذ وحنو «نامث وأ «عست 42 تیس عطب يف#

 سرفلا ةبلغ نأو «ثالثلا نع صقني الو ءرشعلا ىلع ديزي

 ١ - :تايآلا «مورلا ةروس ريسفت ١-لا 07

 7 ادات ٤ ھوا

 حلالا كرو ووهل ا ايندا وحلو
000 

 ا ك

rمو صر  

E. 9 0ا  

 فكوني نسوي لاَ مهِلوَح نم سال
ADسار ءرص م  

 ّقَحْلابَب دو دك رقع رفا ملظأ نموا

 نيَو 8€ ركل ى
 ور چ ا

 وتم هج فلا اجا

 هايس صرة
 257 لا
 و ی

 دت يسأل او تغ لا

Eرو حاس م  

 0 4 ترب ی او
 ےہ 2

 یارک نار کک 5 نم ر صن هللا رضب

 اذهلو ءهردقو هتئيشمب كلذ لك «سرفلل مورلا ةبلغ مث «مورلل

 رصنلاو ةبلغلا سيلف 4دب نيَو لَم ني ٌرْمَأْلا هيل :لاق
 ءاضقلا اهب نرتقي نأ دب ال يه امنإو ؛بابسألا دوجو درجمل

 .ردقلاو

 مهنورهقيو سرفلا مورلا بلغي موي :يأ «ِذِيَمويَول
 : يأ اس نم رش لآ نت 0 نومول خت ق

 ءاًرافك عيمجلا ناك نإو «سرفلا ىلع مهراصتناب نوحرفي

 . نوكرشملا ذئموي نزحيو «ضعب نم نوهأ رشلا ضعب نكلو
 قئالخلا اهب رهق يتلا ةزعلا هل يذلا «ُريِرَمْلا وهل

 زعيو ءاشي نمم كلملا عزنيو «ءاشي نم كلملا يتؤي «نيعمجأ

 ثيح «نينمؤملا هدابعب #ٌميِحّيلآ# ءاشي نم لذيو ءاشي نم

 لخدي ال ام «مهرصنتو مهدعست يتلا بابسألا نم مهل ضّيق
 ا

 هب اومزجاو «كلذ اونقيتف مَعَ هلأ فل ال هلأ دعو

 .هعوقو نم دب ال هنأ اوملعاو

 .هدعوب :أ يفو «ب يف اذك )١(



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 اهب قدص ءدعولا اذه اهيف يتلا تايآلا هذه تلزن املف

 نيملسملا ضعب نهارت ىتح «نوكرشملا اهب رفكو «نوملسملا
 لجألا ءاج املف ءاهونيع نينس ةدم ىلع نيكرشملا ضعبو

 نم مهولجأو «سرفلا ىلع مورلا رصتنا «هللا هبرض يذلا

 .هللا دعو ققحتو «مهنم اهوذخأ يتلا مهدالب

 ءاهعوقو لبق هللا اهب ربخأ يتلا ةيبيغلا رومألا نم اذهو
 نيملسملا نم ءاهب هللا a E يكاحدجوو

 هب هللا دعو ام نأ نلعب ال سالا رکا کیلو نيكرشملاو

 نوبذكيو « هللا دعوب نويفكي مهنم تر دجوي كلذلف «قح

 اتا ربل م ليلك لي امنإو ءاهيقاوعو ءابشألا
 N عوقوب نومزجيو «بابسألا ىلإ نورظنيف
 مل يذلا رمألا مدع نونقيتيو ءهدوجو بابسأ تدقعنا

 نوفقاو مهف ءائيش هدوجول ةيضتقملا بابسألا نم هل اودهاشي

 . اهيف فرصتملا ءاهببسم ىلإ نيرظان ريغ «بابسألا عم

 مهؤاوهأو مهبولق تهجوت دق نع ره لا نع مَ
 «تعسو اهل تلمعف ءاهماطحو اهتاوهشو ايندلا ىلإ مهتادارإو
 قاتشت ةنجلا الف «ةرخآلا نع تلفغو «تربدأو اهب تلبقأو

 هللا يدي نيب ماقملا الو ءاهاشختو اهفاخت رانلا الو ءاهيلإ

 ةلفغلا ناونعو «ءاقشلا ةمالع اذهو ءاهجعزيو اهعوري هئاقلو

 .ةرخآلا نع

 ريثكب تغلب دق «سانلا نم مسقلا اذه نأ بجعلا نمو

 لوقعلا ريحي د رمأ ىلإ ءايندلا رهاظ يف ءاكذلاو ةنطفلا مهنم

 .بابلألا شهديو

 بكارملاو «ةيئابرهكلاو «''”ةيرذلا بئاجعلا نم اورهظأو

 اوبجعأو ءاوزربو هب اوقاف ام «ةيئاوهلاو «ةيرحبلاو ةيربلا
 اورظنف «هيلع هللا مهردقأ اع اًرجاع مهريغ اوأرو «مهلوقعب

 يف سانلا دلبأ كلذ عم مهو «ءاردزالاو راقتحالا نيعب مهيلإ

 ةفرعم مهلقأو ءمهترخآ نع ةلفغ مهدشأو «مهنيد رمأ

 «نوطبختي مهلهج يف ةذفانلا رئاصبلا لهأ مهآر دق «بقاوعلاب

 هللا اوسن « "'نوددرتي مهلطاب يفو «نوهمعي مهلالض يفو
 .نوقسافلا مه كئلوأ «مهسفنأ مهاسنأف

 راكفألا نم «هيلع مهردقأو هللا مهاطعأ ام ىلإ اورظن "مث

 «ىلاعلا لقعلا نم اومرح [ام]و ءاهرهاظو ايندلا ىف ةقيقدلا

 ا نإو «هدابع يف هل مكحلاو ءهلل رمألا نأ 29 اوفرعف

 مهبهو ام مهل متي نأ هولأسو مهبر اوفاخف «هنالذخو هقيفوت

 «هتحاسب اولحيو «هيلإ اولصي ىتح «ناميالاو لوقعلا رون نم

 ّىِقَُرلا ترمثأل «هيلع تينبو ناميالا اهنراق ول رومألا هذهو]

 ۸-1٩ :تايآلا «مورلا ةروس ريسفت - كم

E 8ا 0 ينا  
 ES هم وع در 2 ص د سا

 روحل نماتل ارثك ا

 I ولع نوني ©
 ضر تولا لالحاق مهنه () 9

 يالا رر یتش جاد وحللت
 ارن ضرذلا فورد رکو ورغم ھر ياقلب
 ف مهد واڪ مهل ني نيرا ةع ناک فک
 مناچواھورمعامير ا عو ااا راتاو

 | واک ن کیلو مھ ملظیل هنآ تراک امف تنساب ہھلسر

 ا ولاا کک 9 3
 هل 9 تيوئِزْهَتَسياَي اكو ِتياَعِ

 ا 0 ا قاعد
 َرِهِيكْش ن مھل كي رتا

E 

 09 تورم موب اسلا موقت

 ( توری صور فرهن تحلل اولو

 ىلع اهنم ريثك ينب امل اهنكلو «ةبيطلا ةايحلاو «ىلاعلا

 ءانفلا بابسأو «قالخألا طوبه الإ رمثت مل ءداحلإلا
 . ©[ رييدتلاو

 ٌضردلاَو توما هلأ يلح اب ج مشا ف اوكف موا )۰-۸ ١

A eهت ياقلب یال نق ایک ٤ نو ىس لجو  

 نم نبذل ُةَبَِع عن ناک تک أورطنُي ضرذلا يف اوری رو 0 َنوُرْفكْل

 ني رك هيت سالا وانو وف مهن دس اراَكح مهل
 نکو ْمُهَمِلَظِل ا تاک ام بَاب مهس منو اجرڪ
 نأ وشل اس نزلا بقع نک ر ه َنوُكِبظَي مشا واک

 ءالؤه ركفتي ملفأ :يأ رر مَ ابي اوکو هَل lL اودَح

 تايآ مهسفنأ يف نإف 4 منا ف هئاقلو هللا لسرل نوبذكملا

 دعب مهديعيس مدعلا نم مهدجوأ يذلا نأ ءاهب "”نوفرعي

 )١( .نودرتي : أ يفو «ب يف اذك (9) . ةيراتلا : أ يفو «ب يف اذك )۳(

 .(ولو) اهلدب لعجو «ب يف ةملكلا تبطش دقو «نيتخسنلا يف اذكه 25

 .اوفاخلو :ىلإ تلدع ب يف (5) .اوفرعل : ىلإ تلدع ب يف )١( ةدايز
 يف اذك (۷) .ةيفلسلا ةعبطلا نم هتلقن دقو ءاهلوأ حضتي مل ءب شماه نم
 . فرعي :أ يفو «ب



 نورشعلاو يداحلا ءزحلا

 «ةغضم ىلإ «ةقلع ىلإ ةفطن نم اًراوطأ مهلقن يذلا نأو «كلذ

 ىلإ «باش ىلإ «لفط ىلإ «حورلا هيف خفن دق ‹«یمدآ ىلإ

 نوهني ال «نيلمهم ىّدس مهكرتي نأ قئال ريغ «مره ىلإ «خيش
eد  

 تقؤم 0 0 0 المع ا مكيأ مكولبيل

 لدبتو ةمايشلا هب و ءايندلا هب ىضقنت لجأ ىلإ امهؤاقب 1

 .تاوامسلاو ضرألا ريغ ضرألا

 مل كلذلف 4د رورفكل مهر ياقلب سالا نِي ثك َّنإَو#

 اذهو «هب تربخأ يتلا هلسر اوقدصي ملو «هئاقلل اودعتسي

 ثعبلا ىلع تلد دق ةعطاقلا ةلدألا لب «ليلد ريغ نع رفكلا

 يف رظنلاو «ضرألا يف ريسلا ىلع مههبن اذهلو ءءازجلاو
 نم دشأ مه نمم «مهرمأ اوفلاخو «مهلسر اوبّذك نيذلا ةبقاع

 «عناصمو روصق ءانب نم « ضرألا يف اًراثآ رثكأو «ةوق ءالؤه

 مهنع نغت ملف «راهنأ ءارجإو «عرز نمو ءراجشأ سرغ نمو
 مهوءاج نيذلا مهلسر اوبك نيح «مهراثآ مهتعفن الو «مهتوق

 مهنإف «هب مهوءاج ام ةحصو «قحلا ىلع تالادلا تانيبلاب

 اًقلخو «ةدئاب ایما لإ اودجي مل < «كنئلوأ راثآ يف نورظني نيح

 مهيلع قلخلا نم مذو «ةشحوم مهدعب لزانمو «نيكلهم
 ًادتبمو «يورخألا ءازجلل جذومن «لجعم ءازج اذهو « عباتتم

 .هل

 «كالهالا كلذب هللا مهملظي مل «ةكلهملا ممألا هذه لكو
 ات يف ابشر هده وها

 ةئيسلا ةلاحلا : ىأ حاولا اَونَسَأ يذلا نك رل

 اواو هلآ تاب و نأل مهل اًيعاد كلذ راصو «ةعينشلا

 . مهبونذو مهئوسل ةبوقع اذهف 4َنوءِْهَتْسي اهي
 مظعأل اًببس نوكي «بيذكتلاو ءازهتسالا كلذ مث

 . ثالثملا لضعأو «تابوقعلا
 يم هع هع هدر دم 16

 ه تروغخ دلل 3 مدي م قلل اود لا ( ١15-1١

 م م ه۴‹
 ٍذبَمَوَي ُةَعاَسلَأ موقت موو © 0 ویش أاوثاَكحَو وَعَنْ

 ةر يف مم كيل اولو أم
 EE رجلا ياقلو اتیا | اوکو أ أورقك يل او o کوری

 ءادبإب درفتملا هنأ ىلاعت ربخي #*َنوُرَصَحُم ٍِباَدَعْلا يف

 ءمهتداعإ دعب نوعجري هيلإ مث «مهديعي مث «تاقولخملا
 لهآ ءازج مث ءرشلا لهأ ءازج ركذ اذهلو «مهلامعأب مهيزاجيل

 برل سانلا موقي :يأ #«ُةَماَسلأ موم موَيَو9 :لاقف ءريخلا

 : يأ «نوُمِرجُمْلا شلبي ذئموي ءاًنايع ةمايقلا نودريو «نيملاعلا

 ر

 رو

42l2م ع  
 ١١ تيذلأ امف ه وفرش

 ١- :تايآلا مورلا ةروس ريسفت ١9-1١ ۷44

 الإ مويلا كلذل اومدق ام مهنأ كلذو ءريخ لك نم نوسأيي

 . يصاعمو «كرشو ءرفك نم «بونذلا يهو «مارجإللا

 نم ءيشب اهوطلخي ملو «باقعلا بابسأ اومدق املف

 اوناك ام مهنع لضو ءاوسلفأو اوسلبأو اوسيأ «باوثلا بابسأ

 و ةرعتتي عهنأو + مهتاكرش عقب نم ور

 عم اهودبع يتلا دهرس ني مهل نکي مک اوو ۰

 أربت بك ییا ا و هللا

Eكلذ يفو ءاودعتباو ا 4 وذنب اإ  

 يف مهلامعأ تقرتفا امك ءرشلاو ريخلا لهأ قرتفي مويلا

 . ايندلا

 ءمهبولقب اونمآ تحصل اواي اوما تيرا اا
 ئا اهبف سور يف هم ةحلاصلا لامعألاب كلذ اوقدصو

 :يأ *تنوريَخُي## «تايهتشملا فانصأو تابنلا عاونأ

 روحلاو «ةيرشألاو «ةذيذللا لكآملاب نومعنيو «نورسي
 «تابرطملا تاوصألاو ءنادلولاو ءمدخلاو «ناسحلا

 «ةبيطلا حئاورلاو «ةبيجعلا رظانملاو ءيجشملا عامسلاو

 نأ دحأ ردقي ال امم ءروبحلاو ةذللاو رورسلاو حرفلاو

 . هفصي

 رفكلاب اهولباقو .همعن اودحجو 4ًاوُرَمَك لا ااو

 ادعا يف كيلوت انلسر اهب مهتءاج يتلا اتيا ابدل
 «مهتاهج عيمج نم منهج مهب تطاحأ دق «هيف َنوُرَصَحح

 مههوجو ميمحلا ىوشو «مهتدئفأ ىلع ميلألا باذعلا علّطاو

 نيب يواستلا نيأو «نيقيرفلا نيب قرفلا نيأف «مهءاعمأ عّطقو
 !!؟نيبذعملاو نيمعنملا

 هلو © َنوُحِبَصُت نیو توست نيج ہلا نحس (۱۹-۱۷)

 نم َّنَحْلَ جبع © َنوُرهظُ نحو ايمو ٍضْرَأْلاَو توسل ىف ُدْمَحْل

 هسدقتو «صقنلاو ءوسلا نع ههزنت نع رابخإ اذه وجر

 نيح هوحبسي نأ دابعلل رمأو «قلخلا نم دحأ هلثامي نأ نع

 .ةريهظلا تقوو «يشعلا تقوو «نوحبصي نيحو نوسمي

 رمأ «سمخلا تاولصلا تاقوأ ء«ةسمخلا تاقوألا هذهف

 بجاولا كلذ يف لخديو «دمحلاو اهيف حيبستلاب هدابع هللا

 راكذأك بحتسملاو «سمخلا تاولصلا هيلع ةلمتشملاك «هنم

 ؛لفاونلا نم اهب نرتقي امو «تاولصلا رابدأو ءاسملاو حابصلا

 تاضورفملا تاقوأل] هللا اهراتخا يتلا تاقوألا هذه نأل

 . اهريغ نم لضفأ [يه

 نم لضفأ ءاهيف ةدابعلاو ءاهيف ديمحتلاو حيبستلاف]



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 (هللا ناحبس» :لوق ىلع لمتشت مل نإو «ةدابعلا لب ''”[اهريغ
 يف كيرش هل نوكي نأ «لعفلاب هلل هيزنت اهيف صالخالا نإف

 نم هقحتسي ام «قلخلا نم دحأ قحتسي نأ وأ «ةدابعلا

 . ةبان 0

 ضرألا نم تابنلا جرخي امك تيل َنِب لأ ل
 نم خرفلاو ءةاونلا نم ةرجشلاو «ةبحلا نم a «ةتيملا

 . كلذ وحنو ءرفاكلا نم نمؤملاو «ةضيبلا
 غول روكذملا سكعب 4 لآ ت تيما عو

 اذإف «ةدماه ةتيم يهو نال اهيلع لزنيف . اتوم دعب

 كو جيهب جوز لك نم تتبنأو تبرو تزتها ءاملا اهيلع

 . مكروبق نم وجر

 ضرألا ايحأ يذلا نأ «عطاس ناهربو «عطاق ليلد اذهف

 .تاومألا يبحي هنإف ءاهتوم دعب

 داعبتسال بجوم الو «نيرمألا نيب لقعلا رظن يف قرف الف
 .رخآلا ةدهاشم عم امهدحأ

 نأ هياء نمو (۲۱۰۲۰)
 رر2 وچ

 ضرالا

 0006 ر يع 42 070 2

 د متنأ اذ مث پارت نم

 اوُكَسَتْل وزا مكيف ني ركل لح نأ هناء نمو © کور شتن

 ِمْوَقَل تيل كلذ يف هل 07 هدو مكحتني لو اھل
 هدارفنا ىلع ةلادلا هتايآ دادعت يف عورش اذه ورم
 هرادتقا ةوقو «هتئيشم ذوفنو ءهتمظع لامكو «ةيهلالاب
 نأ دينيا نمو :لاقف ءهناسحإو هتمحر ةعسو «هعنص ليمجو

 مالسلا هيلع مدآ «لسنلا لصأ قلخب كلذو ار ني كفل
 لصأ نم مكقلخ يذلا :يأ] كررت رب رش آل َدث»

 ءاهئاجرأو] ضرألا راطقأ يف مكئبو ''

 مكتبو «لصألا اذه نم مكأشنأ يذلا نأ ىلع تايآ كلذ يفف

 ءدومحملا كلملا ءدوبعملا برلا وه "[ضرألا راطقأ ىف

 تولا دس كداب ديم ىلا يدزلا لاو
 هتمكحو «هدابعب هتيانعو هتمحر ىلع ةلادلا هباء نمو

 4 امور مكسشفنأ ْنِي کل لح نأ طيحملا هملعو ؛ةميظعلا

 نهنولكاشتو مكلكاشتو E عسا

 بر ا ةدوم مڪتب لع اهل اکل

 .ةمحرلاو ةدوملل ةبلاجلا بابسألا نم جاوزلا ىلع

 دوجوب ةعفنملاو ءةذللاو عاتمتسالا ةجوزلاب لصحف

 يف دحأ نيب دجت الف ءاهيلإ نوكسلاو « مهتيبرتو دالوألا

2 

 7[ ةدحاو ةدامو ٍدحاو

 ر حاسس ب رم ر س رع لا

 كلذ يف َّنإ# ةمحرلاو ةدوملا نم نيجوزلا نيب 4 «بلاغلا

 «هللا تايآ دوربدتيو ميا نو 7 ق موق تلال

 يش ىلإ يش نم توتي
 ا

 ڪا فخار ٍضَرَأْلاَو ٍتوْمَّسلا ُقْلَخ ویا نیول (۲۲)

Vo: 

 < راو 4.5
 | كيلو ٍةَرْخآلاَىآَقِلواَنَياَتأوَذَكَوأورقك نذل اأو

e 

 کک ل1 ىف دمَحْلاَهَلَو هلو ل بوم د ناو

 عرف لات ینا 9 6-50 اع
 هر ر ننام حرص

 ١ تور َكِلَدَكَو يوم دعب ضرألآ وَلاَ تيل
 وو سس وى ر م و ر 0

 رشد متنا ادمن بارت ن َنَأءِهَينياَءْنِمَو 9

 کیشن نیک 2 ا٤ نمر 9 ودمت

 ل

 خوو مڪتب سوهو امه
 2 ُقَلَخ ءويياَءْنِمَو () نورگول 3 تيل كل فن

 ليوا مڪي يلا يخ ضرألآو تولا

 للاب ماتم ویا نمو © نيرن تلک لکی |

 ل بَل كلل نک ڈو رض ن مزایا راما ظ

 قر َقْر مڪي ءهيِلياَء نمو € 229 توعمس م وقل

 رر رر صر ګد کر ےک

 E یف آم وامسلان ليو اعمطوافوخ

 9 GS OR نكن ووعي وُمَدَعَب

 ور رخل
 ملعلا لهأ مه : :نوَمِلاَعلاَو نیل بَ َكِلَذ يف َّنِإ ٌمياولاو

 كلذ يف تايآلاو «تايآلا نوربدتيو «ربعلا نومهفي نيذلا

 نأ ءامهيف امو ضرألاو تاوامسلا قلخ تايآ نمف «ةريثك

 دجوأ يذلا «هرادتقا لامكو هللا ناطلس ةمظع ىلع لاد كلذ

 نم اهيف امل «هتمكح لامكو «ةميظعلا تاقولخملا هذه

 الأ هقلخ ام ملعي نأ دب ال قلاخلا نأل «هملع ةعسو «ناقتالا

 عفانملا نم كلذ يف امل ءهلضفو هتمحر مومعو هح ْنَم هلع
 نم اهيف امل ءءاشي ام راتخي يذلا ديرملا هنأو «ةليلجلا

 دبعي نأ قحتسي يذلا هدحو هنأو ءايازملاو تاصيصختلا

 . ةدابعلاب درفي نأ بجيف «قلخلاب درفنملا هنأل ؛دحويو

 ركفتلاب اهرمأو ءاهيلإ لوقعلا هللا هبن «ةيلقع ةلدأ هذه لكف

 . اهنم ةربعلا جارختساو

 مكترثك ىلع «قيْْلاَو ميا فلليْخا# يف كلذك «و»
 «ةدحاو فورحلا جراخمو ءدحاو لصألا نأ عم مكنيابتو

 نينول الو «هجو لك نم نيقفتم نيتوص دجت ال كلذ عمو

 م

 ريس حاس يام تس

 نم ةدايز (۳) .أ شماه نم فلؤملا طخب ةدايز )١( .ب نم ةدايز )١(
 .ان



 نورشعلاو يداحلا ءزحلا

 هب ام كلذ نيب قرفلا نم دجتو الإ «هجو لك نم نيهباشتم

 . هتكيشم ذوفنو «هتردق لامك ىلع لاد اذهو .زييمتل تلا اصحی

 فالتخالا كلذ رّدق نأ مهب هتمحرو هدابعب تاع ا

 نم ريثك توميو «بارطضالا لصحيف هباشتلا عقي العل

 . بلاطملاو دصاقملا

 ءَ ني واعيا اهلا للا ماتم ہویا سيل (۳)

 كلذ يف تايآلاو يالا

 نمر# :لاق امك «ىلاعت هللا ةمحر ىلع ليلد كلذ نإ

 yT َراَهَّتلاَو للا کل عج ہو

 تضتقا هتمكح ذإ «هتمکح مامت ىلعو . نوک کلو

eیو هال قر يف قلخلا  
 متي الو «ةيويندلاو ةينيدلا مهحلاصمل «تقو يف مهراشتناو

 وه كلذب درفنملاو ءمهيلع راهنلاو ليللا بقاعتب الإ كلذ
 . ةدابعلل قحتسملا

 مڪي ها٤ نیو (۲9

 تيل لد ىف كإ ا دب -يحيف كم ِءامسلا

 يذلا رطملا مكيلع لزني نأ هتايآ نمو :يأ 4 ولي موق

 دعرلا نم هتامدقم هلوزن لبق مكيريو ءدابعلاو دالبلا هب ايحت

 . هيف عمطيو فاخُي يذلا «قربلاو

 ةعسو «هناسحإ مومع ىلع [ةلاد] تيل كلذ ف تإ

 «ىتوملا يبحي هنأو ءهتمكح ميظعو «هناقتإ لامكو «هملع

 ا

 هارو س اذ اهب ل لرفع جهل : يأ دولتي مومل
 ا ا

 و نأ دیا نمو )۲۷-۲١(

 وا یر سن از
 نم لرو اعمطو وح قلا

 اإ 2 وراي :ضرالاو امش

 ِتومَسلا ىف نم مو © وج رسا اإ ضَيَأْل 00 د

 وهو ديوي دث َقَحْلا ودبي ىلا َوْهَو © نوم م لڪ ضرألاو
 ريِرَمْلا وهو ضردلاو تول ف مالا لمل هلو هبل توهأ
 تاوامسلا تماق نأ ةميظعلا هتايآ نمو :يأ «َمِكَحْل

 طقست ملو ءالزلزتت ملف «هرمأب اتتبثو ءاترقتساو ضرألاو
 كسمأ اهب يتلا ةميظعلا هتردقف «ضرألا ىلع ءامسلا

 قلخلا اعد اذإ هنأ اهب ردقي ءالوزت نأ ضرألاو تاوامسلا

 ضدرالاَو توما ُقّْلَحَلا» نوجرخي مه اذإ ‹ضرألا نم ةوعد

 . سالا قل نم ٌرَبَكحَأ

 ءهكيلاممو هقلخ لكلا *ُضَرَأْلاَو ِتْووَمَسلا ىف نم ملو
 مهلكو «ضراعم الو نواعم الو عزانم ريغ نم مهيف فرصتملا

 .هلامكل نوعضاخ «هلالجل نوتناق

Vo1 ۰- ۲۳-۲۹ :تايآلا ءمورلا ةروس ريسفت 

 قلخلل ةداعإلا : يأ رهو مذيب ّمث َقَلَسلأ اَوَدْبِي ىلا وهو
 ةبسنلاب اذهو «مهقلخ ءادتبا نم هب بوه مهتوم دعب
 يذلا ءادتبالا ىلع اًرداق ناك اذإف «لوقعلاو ناهذألا ىلإ

 ىلوأ نوهأ يتلا ةداعالا ىلع هتردق “تناك «هب نورقت

 .ىلوأو
 «نوربتعملا ربتعي هب ام ةميظعلا تايالا نم ركذ املو

 معلا رمألا ركذ «نودتهملا رصبتيو نونمؤملا ركذتيو

 *« ضْراْلاَو توسل يف للا ُلكمْلا لول : لاقف «ريبكلا بلطملاو

 ةماتلا ةبانالاو ءةبحملاو ءةفصلا كلت نم لامكلاو

 «ليلجلا ركذلاو «نيصلخملا هدابع بولق يف «ةلماكلا

 بترت امو «ىلعألا هفصو وه «ىلعألا لثملاف «مهنم ةدابعلاو

 . هيلع

 سايق يرابلا قح يف نولمعتسي ملعلا لهأ ناك اذهلو
 اهقلاخف «تاقولخملا يف لامك ةفص لك :نولوقيف «ىلوألا

 لود ايف كراش ال و ل ا فاق خا
 ىلوأ باب نم هنع قلاخلا هيزنتف «هنع هزني قولخملا يف صقن
 . ىرحأو

 ةمكحلاو «ةلماكلا ةزعلا هل : يأ 4 ْةِيكَحْلأ ُرِبِرَمْلا وهو

 تارومأملا رهظأو تاقولخملا اهب دجوأ هتزعف «ةعساولا

 a ا ةتأ هتمكحو

 کم ام ني مک لَه کیش ن برص (۲۹۰۲۸)

 مهو اوس هيف شنا i ام يف كرش نم كس

 لب © توقعي مومل بألا لَن َكِلدَك كش مطل
 ا لأ نم ید نتف مع رَ مشءاوهأ أوملظ ل عبا

 كرشلا حبقل ىلاعت هللا هبرض لثم اذه نصف نّي مه اَمَو

 «لاحرتو لح ىلإ جاتحي ال ءمكسفنأ نم الثم «هنيجهتو
 .لامجلا لامعإو

 مڪر ام ف َءاڪ رش نٿ مگسي کم اٿ نٿ مک لهل
 يف مككراشي ءاقرألا مكئامإو مكديبع نم دحأ له :يأ

 . ءاوس دح ىلع هيف مهو مكنأ نورتو «مکقزر

 يف ءاكرشلا رارحألاك : يأ چک دشن مڪنخک حُهَتوُفاَخ»
 ءيش لك صاصتخاو «همسق نم فاخي 16 0

 . ؟هلاحب

 مكناميأ تكلم امم دحأ سيل هنإف «كلذك رمألا سيل

0 

 يف ةحضاو ريغ ةملكلا (") .أ نم ةدايز (؟) .قايسلا اهيضتقي ةدايز (1)

 تراصف نافرح ب ةخسن يف اهيلع ديز دقو «(اومجیو) اهنأكو نيتخسنلا

 .ناك :نيتخسنلا يف(:)



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 .ىلاعت هللا مكقزر اميف مكل اًكيرش
 اًضيأ مهو «مهومتقزرو مهومتقلخ نيذلا متسلو ءاذه

 «هقلخ نم اكيرش هلل اولعجت نأ نوضرت فيكف ءمكلثم كيلامم
 نوضرت ال متنأو «ةدابعلا يف هل اًليدعو «هتلزنمب هنولعجتو

 . ؟مکل مككيلامم ةاواسم

 نم [“هفس] ىلع ءيش لدأ نمو «ءايشألا بجعأ نم اذه
 سيل «لحمضم لطاب هذختا ام نأو ءهللا عم اكيرش ذختا

 .ءيش ةدابعلا نم هل الو هلل ايواسم

 مل اهتلثمأب اهحيضوتب ديلا لضم كلَ
 هل تلف ولف .لقعي ال نم اما: توف رخي قئاقحتلا ولت

 «نيبت ام هب رصبي لقع هل نكي مل «تانيبلا هل تنيبو «تايالا
 نيذلا مه «بابلألاو لوقعلا لهأف «حضوت ام هب لقعي ّبَْل الو
 .باطخلا هجويو «مالكلا مهيلإ قاسي

 ا «لاثملا اذه نم ملع اذإو

 «ءيش قحلا نم هعم سيل هنإف «هرومأ يف هيلع لكوتيو هدبعي
 «هنالطب هل حضوت «لطاب رمأ ىلع مادقالا هل بجوأ يذلا امف

 اذهلف «ىوهلا عابتا كلذ مهل بجوأ “"[دقل] ؟هناهرب رهظو

 مهسفنأ تيوه مْ ريَ مُهَءآَوهَأ اوملظ تيل َمَبَتأ ٍلَب# : لاق
 مزجي اًرمأ ءاهاوه هب قلعت ام < ءاهناصقن نم رهظ يتلا ةصقانلا

 ناهرب الو «هيلع مهلد ملع ريغب ءهدرب رطفلاو «هداسقب لقعلا

 | . هيلإ مهداق

 مدع نم اوبجعت ال :يأ هنأ َّنَأ ْنَم ىد قل
 نم ةيادهل قيرط الو «مهملظب مهلضأ ىلاعت هللا نإف «مهتیاده

 . هكلم يف هل اًعزانم وأ «هلل اًضراعم دحأ سيل هنأل ؛ هللا لضأ

 مهيلع قحت نيح مهنورصني رمت ني مل امو
 . بابسألاو لصولا مهب ؛ عطقنتو «باذعلا ةملك

 رطف ىلا هلا ترطف ًاًميِنَح نّرلِل هُو رزقا (۳۲-۳۰)

 كلو ممل سا لي لآ لحل لی ال الع سالا

 اصلا هولا هيلإ يديم ٥ وملعب ال سالا رڪ

 اڪ و مهيد افرق ترا نم © َنِكرتمْلا نم أوو الو

 يف هل صالخالاب ىلاعت رمأي #َنوُحِرَ ل ا ا
 : يأ هجو رفا :لاقف «هنيد ةماقإو «لاوحألا عيمج

 ناميالاو مالسإلا وه يذلا نيدلا ىلإ ههجوو هبصنا

 ةماقإ "ىلإ كندبو ءكدصقو «كبلقب هجوتت نأب «,ناسحالاو

 جحلاو «موصلاو «ةاكزلاو «ةالصلاك «ةرهاظلا نيدلا عئارش

 ءءاجرلاو «فوخلاو ءةبحملاك ءةنطابلا هعئارشو ءاهوحنو

 دبعت نأب ءةنطابلاو ةرهاظلا عئارشلا يف ناسحالاو «ةبانالاو

 . كاري هنإف هارت نكت مل نإف ءهارت كنأك اهيف هللا

 ٠- :تايآلا ءمورلا ةروس ريسفت ٠۲-۲۰

 زارو 575 و

 2 داد ورم اب ضرالاو ءآَمَسلأ موقت نأ هيلا نمو

 بولمسا فنّ و و نورس ضلوع
 ر حو م وللا مور 2 خو

 َقلَحْلا اقدم قيل ارح 9 ونقه ارا

 IIa وى 2 وو هم

 کک

 2 رك مسا GE ر 1 a چ 14

 ا ا اس ر

 دا کرک 9

 ينضم موا دق اوس ويفر شا مڪ 2 ا
 9 توَْقْحَيِ ْوَعِل ت ا كد 4 ا

 ید فوارق مه آوا ومل ظ تزامن لب
 ننال َكَهعَمْمِه © | مَ نمط الا

 قلنا اسال اف للا ترطفافیح

 ١ ساتر كك کک ےیل ٹل ید ا

 ةا هوقو هل هم © 3€ نوملعيال

 اوفرف لَن م ©) يڪ رشا سموك
 رق نتكلم يف اراك ند

 لابقال عبت هجولا لابقإ نأل ءهجولا ةماقإ هللا صخو
 :لاق اذهلو ءندبلا ْيْعَس نيرمألا ىلع بترتيو .بلقلا

 .هاوس اّمع اًضرعم «كلذ يف هللا ىلع اّلبقم : يأ 4 ًقيِنَح س

 رطق ىلا هلأ ترطفإ# وه هب كانرمأ يذلا رمألا اذهو

 ءاهريغ حابقتساو ءاهنسح مهلوقع يف عضوو الم سالا

 يف هللا عضو دق ءةنطابلاو ةرهاظلا ءعرشلا ماكحأ عيمج نإف

 ةبحم مهبولق يف عضوف ءاهيلإ ليملا مهلك قلخلا بولق
 . ةرطفلا ةقيقح اذهو «قحلا رائيإو «قحلا

 هترطفل ضرع ضراعلف «لصألا اذه نع جرخ ْنّمو
 «ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» : يب يبنلا لاق امك ءاهدسفأ

 . «هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف

 لعجيف « هللا قلخ لدبي دحأ ال : يأ أ قلل لِ الل
 انرمأ يذلا كلَ هللا هعضو يذلا عضولا ريغ ىلع قولخملا

 هللا ىلإ لضوملا ميقتسملا قيرطلا :يأ يلا نينلَا# هب

 كلاس هنإف اًفينح نيدلل ههجو ماقأ ْنَم نإف «هتمارك ىلإو

 .ىلع :أ يفو «ب يف اذك () .ب نم ةدايز (۲) .ب نم ةدايز )١(



 نورشعلاو يداحلا ءزحلا

 دالا رثكأ كلو #* هقرطو هعئارش عيمج يف «ميقتسملا طارصلا

 .هوكلسي مل هوفرع نإو «مّقلا نيدلا نوفرعتي الف ومعي ا

 نإف «نيدلل هجولا ةماقال ريسفت اذهو 4و هل يمل
 . ىلاعت هللا يضارمل هيعاود باذجناو بلقلا ةبانإ ةبانالا

 فا ياام يدعم لا ل كلذ وك ملر
 درد الإ كلذ ميال «ةنطابلاو ةرهاظلا تادابعلا كلذ لمشف

 اذهف درول :لاق كلذلق ءةنطابلاو ةرهاظلا يصاعملا

 . تايهنملا كرتو «تارومأملا لعف لمشي

 ةبانالا ىلإ وعدت اهنوكل ةالصلا تارومأملا نم صخو

 منت وصلا كرإ ولا قو : ىلاعت هلوقل 0
 :لاق مث «ىوقتلا ىلع اهتناعإ اذهف 4 رکشلاو اصح

 . ةبانالا ىلع اهثح اذهف 4رب هلل 7
 ءلمع هعم لبقي ال يذلاو ءاهلصأ تايهنملا نم صخو

 كرشلا نوكل 4َنِكرْتَمْلا تم انوكَت الَو# :لاقف كرشلا وهو

 .هجو لك نم صالخالا اهحور يتلا ةبانإلل اًداضم

 نيل :لاقف اًحبقمو اهل اًنجهم نيكرشملا ةلاح ركذ مث

 ةدابعلا صالخإ وهو «دحاو نيدلا نأ عم مهني اوفر تدا
 ناثوألا دبعي نم مهنم «هوقرف نوكرشملا ءالؤهو «هدحو هلل

 دبعي ْنَم مهنمو ءرمقلاو سمشلا دبعي ْنَم مهنمو «مانصألاو
 . ىراصن مهنمو «دوهی مهنمو «نيحلاصلاو ءايلوألا

 كرشلا قرف نم ةقرف لك :يأ كاَعَيْس او :لاق اذهلو
 ةذبانمو «لطابلا نم اهعم ام رصن ىلع «تبصعتو تفلأت

 ٠ مهتبراحمو مهريغ
 لسرلا مولعل ةفلاخملا مولعلا نم مدل اب برج 18

 مهريغ نأو «قحلا هنأب مهسفنأل نومكحي ءهب #توحِرَم#

 مهقرفتو مهتتشت نم نيملسملل ريذحت اذه يفو «لطاب ىلع

 نونوكيف «لطابو قح نم مهعم امل بصعتي قيرف لك ءاّقرف
 ءدحاو نيدلا لب «قرفتلا ىف نيكرشملل كلذب نيهباشم

 د راد لا سشتلاو كوسا و
 ءاملعلا نيب عامجإلا اهيف عقو ةينيدلا رومألا رثكأو

 ءطبر متأ اهطبرو هللا اهدقع دق ةيناميالا ةوخألاو «ةمئألاو

 نيملسملا نيب قاقشلاو قرفتلا ىنبيو «ىغلي هلك كلذ لاب امف

 ءاّضعب مهضعب اهب للضي «ةيفالخ عورف وأ «ةيفخ لئاسم ىلع
 . ؟ضعب نع مهضعب اهب زيمتيو

 ءهدصاقم مظعأو ناطيشلا تاغزن ربكأ نم الإ اذه لهف

 . ؟نيملسملل اهب داك يتلا
 قاقشلا نم مهني اهةلازإر 4 مهتملك عيب يف يتبلا لهو

 يف داهجلا لضفأ نم الإ «لطابلا لصألا كلذ ىلع ينبملا

Vor ٣۷-۴۳۳ تايآلا «مورلا ةروس ريسفت: -٠ 

 . ؟هللا ىلإ ةبرقملا لامعألا لضفأو « هللا ليبس

 يه ءاهب رومأملا ناكو - هيلإ ةبانالاب ىلاعت رمأ املو
 ةعسلاو «رسيلاو رسعلا يّلاَح يف نوكت يتلا ةيرايتخالا ةبانالا
 ناسنالا عم نوكت ال يتلا «ةيرارطضالا ةبانالا ركذ - قيضلاو

 «هرهظ ءارو اهذبن «قيضلا هنع لاز اذإف ءهبركو هقيض دنع الإ
 :لاقف «ةعفان ريغ هذهو

 7 ا ر و و
 اذإ مث هلل نوم مر وعد رض سالا سم ادو (85-7)

 سر ا ي ف ا تا اک وعم مو

 امي اور ل 5 نطفي مهي من قي اذإ َةَمْحَر هم مهقاذأ

 ره ا هلع از و كوس ا مهلا

 . ورشی وب أونا امي ملکی
 11 د هلا ل ا یک
 هوحنو كاله نم فوخ وأ « ضرم 4 رص سالا سم ادر

 كلت يف نوكرشي هب اوناك ام اوسنو 4إ َنيِدُِم مر وعدل
 . هللا الإ رضلا فشكي ال هنأ مهملعل «لاحلا

 نم مهنمآو «مهضرم نم مهافش هن هني رهف 1ك دل
 تردص يتلا ةبانالا كلت نوضقني *هَْتَم قو اإل مهفوخ

 الو رقفأ الو «ىنغأ الو مهنع عفد ال نم هب نوكرشيو « مهنم

 بح «مهيلع هب نمو هللا مهاتآ امب رفك اذه لکو «ىنغأ

 اولباق الهف «ةقشملا مهنع لازأو «ةدشلا نم مهذقنأو مهاجنأ

 يف هل صالخالا ىلع ماودلاو ركشلاب ةليلجلا ةمعنلا هذه

 . ؟لاوحألا عيمج
 8 ع r 5 4۵ ا 5 01 2 رر ص

 : يآ % ره ةرهاظ ةجح : يأ اطلس مهّيلع انلزنأ 3

 اوتبلا :مهل لوقيو 4ر ها اني > «ناطلسلا كلذ

 وه هيلع متنأ ام نإف «مککش ىلع اورمتساو «مککرش ىلع

 . لطاب هيلإ لسرلا مكتعد امو «قحلا

 ةدش مهل بجوي ىتح ‹«مهدنع دوجوم ناطلسلا كلذ لهف

 بتكلاو «ةيعمسلاو ةيلقعلا نيهاربلا مأ ؟كرشلاب كسمتلا

 دشأ اوهن دق «مانألا تاداسو «ماركلا لسرلاو «ةيوامسلا

 «هيلإ ةلصوملا هقرط كولس نم اورذحو .«كلذ نع ىهنلا

 . ؟هبكترا نم نيدو لقع داسفب اومكحو

 ءاوهأ وه امنإو «ناهرب الو ةجح ريغب ءالؤه كرشف

 . ناطيشلا تاغزنو «سوفنلا

VTم ل ا اخ ی انتقل ار  
 در

 فر لس 1 أ اورد لَو 0 نوط 3 5 د َتَمّدَ ام س

 نع ىلاعت ربخي نومو موق ٍت تک كلذ ىف َّنِإ دقو ءا نمل

 مهقاذأ اذإ مهنأ «ةدشلاو ءاخرلا يلاح يف «سانلا رثكأ ةعيبط

 اوحرف «كلذ وحنو رصنو «ىنغو «ةحص نم «ةمحر هنم هللا

 .لمع :ب يف )١(



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 . هللا ةمعنب حجبتو ركش حرف ال «رطب حرف كلذب

 امي كلذو «مهؤوست لاح : يأ 4 هك َمُهَبصَم نإو#

 نم نوسأيي دوطن مه اإ .يصاعملا نم مهدي َتَمّدَق

 مدعو مهنم لهج اذهو ءهوحنو «ضرملاو رقفلا كلذ لاوز

 . ةف رعم
 طونقلاف رق اسب نمل َقْررلا ظبي هلأ نأ اوب ملول

 نم هقيضو هتعس «قزرلاو ءهللا نم رشلاو ريخلا نأ ملع امدعب

 درجمل لقاعلا اهيأ رظنت الف «ءلحم هل سيل عئاض «هريدقت

 كلذ يف نإ :لاق اذهلو ءاهببسمل كرظن لعجا لب «بابسألا
 نمل قزرلا هللا طسب نوربتعي نيذلا مهف كومو ِوَوقَل تيل
 .هدوجو هتمحرو هللا ةمكح كلذب نوفرعيو «هضبقو ءاشي

 SS بولقلا بذجو

 كلذ ليسا نبأو َنكَسِمْلاَو مقح را اد تاق (۳۹۰۳۸)

 مستاء انو ٠ یتا مم كي 2 تريز رع

 ووك ني مشات آمو وا دنع ويري الك يتلا لوما ف اوبر ابر نم

 كتب ا قااقولزا را هنو كرذؤن

 وأ «عراشلا هبجوأ يذلا هقح - هتجاحو هبرق بسح ىلع -

 ءربلاو «ةيدهلاو «ةقدصلاو ءةبجاولا ةقفنلا نم ءهيلع ضح

 «هتوفه نع ةحماسملاو «هتلز نع وفعلاو «ماركالاو «مالسلاو

 ليزت ام .ةجاحلاو رقفلا هنكسأ يذلا نيكسملا [تآ] كلذكو

 . هتوسكو هيقسو هماعطإ نم «هترورض هب عفدتو « هتجاح هب

 يف يذلا هدلب ريغ يف هب عطقنملا بيرغلا 4ٍليِبّسلَأ بأول
 هب هسفن رّيد دق بسك الو «هعم لام ال هنأل ءةجاحلا ةدش ةنظم

 «لام هل نكي مل نإو هنإف «هدلب يف يذلا فالخب «هرفس [يف]

 ةعانص وأ «ةفرح يف نوكي نأ - بلاغلا يف - دب ال نكلو

 ةصح ةاكزلا يف هلل لعج اذهلو «هتجاح دست اهوحنو

 . ليبسلا نباو نيكسملل
 نباد نيكسملاو ىبرقلا يذ ءاتيإ 0 0

 ل اس

 ليصل:

 ل lL «ريزغ

 . صالخالا هب نورقملا هلحم قفاو يذلا «يدعتملا

 ر «يِطْعْمْلِ اًريخ نكي مل «هلا هجو هب دری مل ناف

 نم ريثك ىف يح ال3 : ىلاعت لاق امك ىَطْعُمْلل اعفنو اریخ

 * سالا تبي تب جللَضِإ وأ ٍِفوُرَعَم وأ ٍوَكَدَصِ رم نم الل هوَ

 ْنَم نكلو «يدعتملا اهعفنل ريخ تاتبثملا هذه نأ ءاهموهفم

 . اًميظع اًرجأ هيتؤن فوسف «هللا ةاضرم ءاغتبا كلذ لعفي

 اهريغو لامعألا هذه اولمع نيذلا «َكتلرو» :هلوقو

 نم نوجانلا هللا باوثب نوزئافلا #نوحلقملا محو هللا هجول

 ١- :ناتیآلا «مورلا ةروس ريسفت ۳۹۰۳۸

 r چ مع 2 را

E ا 
 ود و و

 ْ هاو ما 69 تولت قومه

 قداور © ) نوف يأ اَميهكَسَوهف انس اط
 دج با نع هوما لب

 ا ك

 امل درا طا نآ اورو( وقيمها

 رقاد تاق © نومو موق تبل كلذ رق

 ودرب تارک کل لیلا نک

 اَيرِنيمشباَءآَمو 9€ نوع روحلقملا مش مش كیلوأو واهو

 ار تما اوب بالم ياتو أ

 ٍْ یا © وُفِعَصُمْلأ مه مه كود هو تودي
 E 2 rk د

 ا

 گلن یف
 | لدعَيو هتل بس عیش نم

 4 گا میرال ع 9 کرنا

 <22 و ت ےس

 وج

E 0 0 

 9 شجر لع وص ىزا مھم ذال ایرنا

 .هباقع

 ركذ ء[تاقفنلا نم] ههجو هب دصقي يذلا لمعلا ركذ املو

SS 

 متيطعأ ام :يآ (ںیالآ لون ج أمل ار ني ہشام ا
 ءوبري نأ كلذب مكدصقو «مكجئاوح نع ةدئازلا مكلاومأ نم

 نأ نوعمطت نمل اهوطعت نأب ءمكلاومأ يف ديزي :يأ

 هللا دنع هرجأ وبري ال لمعلا اذهف ءاهنم رثكأب اهنع مكضواعي
 «لمعلا كلذ لثمو ءصالخالا وه يذلا طرشلا مودعم هنوكل
 ال هلك اذهف .سانلا دنع ءايرلاو هاجلا يف ةدايزلا هب داري يذلا

 . هللا دنع وبري

 قالخألا نم مكرهطي لام :يأ 4 َووَكَو نّم ريا امو

 ةجاح عفد يف دیزیو ءاهب لكلا نم مكلاومأ رهطيو ءةليذرلا

 4 وفعلا مع كلوا د هَل َهَعَو كلذب )تودي ىَطْعُملا

 شا دنع مهتاقفن وبرت نيذلا رجألا مهل فعاضملا : يأ

 . اًريثك اًئيش نوكت ىتح «مهل هللا اهيبريو

 رارطضا عم ةقدصلا نأ دكر نم رياء امو :هلوق ّلدو

 هيلع مدقيو ءهضقي مل هيلع ِنْيَذ عم وأ «قفنملاب قلعتي نم



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 هفرصت دريو «دبعلا هيلع رجؤي «ةاكزب سيل كلذ نأ «ةقدصلا

 4کر ملام وب لأ : حدمي يذلا يف ىلاعت لاق امك ءاًعرش

 «ةفصلا هذهب نوكي ىتح ءاّريخ لاملا ءاتيإ دّرجم سيلف

 . يتؤملا هب ىكزتي هجو ىلع نوكي نأ
 هع يو ددر ا 2 0 44 سر ىلا لا (40)

 ع ءىس نم مکِلَد نِ ُلَسْفَي نم ميكس ني لَه

 ءمكقزرو مكقلخب درفنملا هدحو هنأ ىلاعت ربخي كرس

 نيذلا ءاكرشلا نم دحأ سيل هنأو «مكئايحإو مكتتامإو

 ءءايشألا هذه نم ءيش يف هللا كراشي ْنَم نوكرشملا مهوعدي

 اهيف فرصت هل سيل ْنم «رومألا هذهب درفنا نمب نوكرشي فيكف
 نع العو «هزنتو سدقتو «ىلاعتو هناحبسف ؟هوجولا نم هجوب
 . مهيلع '''مهلابو امنإو «كلذ هرضي الف ءمهكرش

 سائلا قد تبسک امي ِرْحَْلاَو لآ يف دالا رهظ# )١:(

 يف داسفلا نلعتسا : يأ «ةرثيبي مل اهي یر صعب مهقيذيل

 تافالا لولحو ءاهصقنو مهشياعم داسف : يأ «رحبلاو ربلا

 كلذو «كلذ ريغو «ءابولاو ضارمألا نم مهسفنأ يفو ءاهب
 . اهعبطب ةدسفملا ةدسافلا لامعألا نم مهيديأ تمدق ام ببسب

 هنأ اوملعيل : يأ «أوليَع ىلا صعب مُهَقيِذُس » ةروكذملا هذه

 ءازج نم اًجذومن مهل لجعف «لامعألا ىلع يزاجملا

 ترثأ يتلا «مهلامعأ نع يجب مهل ايندلا يف مهلامعأ
 . مهرمأ ميقتسيو «مهلاوحأ حلصتف ترثأ ام داسفلا نم مهل

 مهقاذأ ولف الإو «هتبوقعب لضفتو «هئالبب معنأ ْنَم ناحبسف
 . ةباد نم اهرهظ ىلع كرت ام ءاوبسك ام عيمج

 لبق نين ةع نك فیگ اوزظنأت ضرالآ أويس لفل 45
 هيف لخدي «ضرألا يف ريسلاب رمألاو كرم رْهرُحَأ نک

 بقاوعب لمأتلاو رظنلل «بولقلا يف ريسلاو «2"”نادبألاب ريسلا
 . نيمدقتملا

 عري د <
 «بقاوعلا رش مهتبقاع نودجت يكرم رهرڪأ نك

 هللا قلخ ْنِم نعلو مذو «مهلصأتسا باذع «لآم رش مهلآمو

 ىذُحُي «مهلاعف اولعفت نأ اورذحاف «لصاوتم يزخو «مهعبتي

 . ناكمو نامز لك يف هتمكحو هللا لدع ناف «مهوذح مكب

 رمال موب قلب نأ یل نم معلا نيل گه رق (4 5-50
 ج یی رر رر

 A نت رف رق د َنوُعَدَصي نيمو هلأ نم مل
 مو سد هو

 ُدَهْمَي مشال

 ور و

 ءهلصف نم ِتاَسِاَّضلأ اوليعو اونماء ا َىِرْجِل © َنوُدَهْمَي

e EOعشاو  
 دجب هيهاونو هرماوأ ذفنف «ميقتسملا مّيقلا نيدلا ةماقال «كندبب

 كنامز دابو «ةنطابلاو e هفئاظوب مقو «داهتجاو

 ميوه 4 ل ني ول مل قا أ ٍلِق نم# كبابشو كتايحو

 ١- :تايآلا مورلا ةروس ريسفت ٤١-٤۷ 6

 نأ نولماعلا أجري الو «هدر نكمي ال ءاج اذإ يذلا «ةمايقلا

 ءازج الإ قبي مل «لامعألا نم غرف لب «لمعلا "”اوفنأتسي

 «مويلا كلذ نع نوقرفتي : يأ #«َنُْعَّدَّصَي دَر لامعلا
 . مهلامعأ اور «نيتوافتم اًناتشأ نوردصيو

 رزت ال .هسفنب وه بقاعيو 4تک ينل مهنم لك یک
 وأ ءهلل يتلا نر نم احلم َلِيَع نموإ# ىرخأ رزو ةرزاو

 مهريغل ال ضن فنالف# ةبحتسملاو ةبجاولا ءدابعلل يتلا

 «مهترخآ ارب مهسفنألو «نوئيهي :يأ 4َنوُدَهْنَي»

 سيل مهؤازج كلذ عمو ءاهتافرغو اهلزانمب زوفلل نودعتسيو
 ءدودمملا هلضف نم هللا مهيزجي لب 2 ىلع اًروصقم

 هنأل كلذو «مهلامعأ هغلبت ال ام ءدودحملا ريغ همركو

 لزجأو ءاّبص ناسحالا هيلع ّبص اًدبع هللا بحأ اذإو «مهبحأ

 . ةنطابلاو ةرهاظلا معنلاب هيلع معنأو «ةرخافلا اياطعلا هل

 «مهتقمو مهضغبأ امل هللا نإف «نيرفاكلا فالخب اذهو

 :لاق اذهلف «مهلبق نم داز امك مهدزي ملو ا
 ا

 تک ب ای و ا لي دیک ےک 0
 نمو : يأ نورك عو ءوِلْضَم نِ اوسو ءورمأب كاملا َىرَجَتَو
 ا هلالا هنأو «ىتوملا 5 هتمحر ىلع ةلادلا ةلدألا

 تشل رطملا مامأ حلا لس نأ دومحملا كلملاو

 لبق سوا كلذب رشبتف اج مث «باحسلل اهتراثإب

 . هلوزن
 ايحت ءاّرطم هتمحر نم مكيلع لزنيف هين نم ٌوَفيِذَْول

 هتمحر نأ نوفرعت ام هتمحر نم نوقوذتو ء«دابعلاو دالبلا هب

 راثكالا ىلإ نوقاتشتف «مهقازرأل ةبلاجلاو دابعلل ةذقنملا يه

 .ةمحرلا نئازخل ةحتافلا «ةحلاصلا لامعألا نم

 اوْعََمَتِلَو» يردقلا #ةورتأب# رحبلا يف كلما

 . مكحلاصمو مكشياعم يف فرصتلاب يصف

 مكل ريسو «بابسألا مكل رخس نم وركن ل
 «ىلاعت هللا ركشب لباقت نأ « معلا نم دوصقملا اذهف ءرومألا

 . مكيلع اهيقبيو ءاهنم هللا مكديزيل
 لّدب ْنَم لاح هذهف «يصاعملاو رفكلاب معّنلا ةلباقم امأو

 «لاوزلل اهل ضرعم وهو «ةنحم هتمعنو ءاّرفك هللا ةمعن

 . هريغ ىلإ هنم لاقتنالاو

 ني اتارا دقلوو# )٤۷(
 ے2 و
 د ا اس تاک ا ىلا نم اَنْمَعَتَأَ

 لا هود می لإ السر فلق

 يأ *َتينِمْوْمْلا_ رص

 .نادبألا يف :أ يفو «ب يف اذك (5) .هلابو :ب يف )١(

 .اوفنأتسيل

 :ب يف (۳)



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 4ده لإ السر نيقباسلا ممألا يف 4 كلب ن اَمَلَسَرآ قلو
 مهلسر مهتءاجف ءقحلاب اوبذكو «هللا ديحوت اودحج نيح

 «قحلاب قيدصتلاو «صالخالاو ديحوتلا ىلإ مهنوعدي
 تانيبلاب مهوءاجو «لالضلاو رفكلا نم هيلع مه ام نالطبو

 اتقا مهيغ نع اولوزي ملو ءاونمؤي ملف « «كلذ ىلع ةلدألاو

 . لسرلا عابتأ نينمؤملا انرصنو وير ندا نِ

 ىلع كلذ انبجوأ : يأ كيما ٌرْضَم انّ اًَنَح تاكرإل
 الف ءهب مهاندعوو ةنيعتملا قوقحلا ةلمج نم هانلعجو ءانسفنأ

 .هعوقو نم دب

 .مكبيذكت ىلع متيقب نإ هِي دمحمل نوبذكملا اهيأ متنأف

 . مكيلع هانرصنو «ةبوقعلا مكب تلح
 يف طس احس ريف ميل لرب ییا لا (00-:0)

 3 بيك نب علي قتلا كلت انك ليو ني تنك متل اسلا

 نأ ٍلَبَق نم أوْنك نِإَو © ورش ره اإ وداع ْنِم ءاي نم هب باص

 هلل مَ را٤ کل ظن ه تبلل ويف ني رھ ل

 غ دقو نیلا قل هك كيك َّنِإ هزم دنب قالا يي تنك

 هنأ «هتمعن 0 «هتردق لامك نع ىلاعت ربخي #ٌريِرَق ءى

 4لا يف ةن صرألا نم 4احس دث حتي ليش
 اهدارأ ةلاح أ ىلع : يأ 4اسی تنگ هعسويو هدمي : يأ

 امسك 8 عساولا باحسلا كلذ :يأ لتي مث كلذ نم

 ا عك ناجم يأ
 اًطقن «باحسلا :يأ 4ول نِي حري ذولا ىّرفل

 . هيلع تتأ ام دسفتف ءاًعيمج لزنت ال «ةقرفتم اًراغص
 ره اَدإ راع نم ءا نم# رطملا كلذب وب ّباَسَأ 1 ١

 ءمهتجاح ةدشل كلذو «هلوزنب اًضعب مهضعب رشبي نورس م

 :لاق اذهلف « ر

 : يأ (تییلَل ولن ن رھ رب نأ لبق نم أوثك نیول
 كلت يف لزن املف :يأ «هئيجم تقو رخأتل «نيطناق نيسيآ

 . راشبتساو حرفو أ يمنا متع عرمرم ا

 4 ارم َدَعَب رأل 5 بيڪ هَل بم رات٤ ل ظنا

 . ميرك جوز لك نم تتبنأو .تبرو ترتهاف
 قوما ملال اهتوم دعب ضرألا ايحأ يذلا تلد َّنِإ»

 نإو «ءيش اهيلع ىصاعتي ال ىلاعت هتردقف رد وی لک لع وهو

 هيف تراحو «مهماهفأ نع قدو «هقلخ ردق ىلع ىصاعت
 . مهلوقع

 ورعب 2 اول ارفض هوار سِر اسر نیو )٥۳-۱(

 أوو اذ اعلا لأ ش کو ومل مين کک كن © َنوُرْتكَي

 نم نم الإ مَ نإ مهن نڪ ينا دهب َتنَأ امو © "َنبدَم

 ٠- :تايآلا «مورلا ةروس ريسفت ٤۸-٠۳ ۷

 رادو ۹ يولل وذ

ue e 
 ےک ی اخ 56 5
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TY 207نم  
 ۶3 مس ي سر لع لع حدس رب قو ےس مرم رص ر ر

 0 ودنيا هرفي ةرفک

 الا 7 ورن تکی وخواتم تی ایرج

 یز یلو ترسم لل سري نأ دبا نمو | َنيِرمَكْل
 و دؤجم ر

 ا

 | ا 00 ead را

 کلو ا

 روا مر دکر كَم نواس را قلو یورک
 e NT ًاومرجأ نيذلآنماتمقنأف تسلا

 1 9 ےب باح سرت يل ل سری ىذا 1 َنيِيِمْؤَمْلَ

 نيج یدو فانك هلو ءا فک ءاَمَسلاَف
 يسر ا

 | نوشتم وها دعو رابع نم ءاي نم وب باص اإ هلل

 E ون ريت لزم نركب ©
 ہم ےس ےس

 0 هي

 | 00 يفتك ولأ مير 0
 ر دارم رر رو ر a ر ور

 كَل ناوم ا © ريو للعوهو ومل

 عم مهنأو .قلخلا ةلاح نع ىلاعت ربخي «َنوُمِْسُم مه اتيا

 هللا ةمحر رشنو ءاهتوم دعب ضرألا ءايحإب مهيلع معلا هذه
 ىلعو ءرطملا نع ءىشانلا تابنلا اذه ىلع انلسرأ ول «ىلاعت

 دق «اًنَمَصُم هوأرف» ةصقنم وأ ةفلتم ةرضم اًحير «مهعورز

 معنلا نوسنيف دوکي يدب نِي وللا فلتلا ىلإ ىعادت
 . رفكلا ىلإ نوردابيو «ةيضاملا

 نرتلا ينقل كول رز الو غدو مه عمتي ال ءارهو
 عناوملا نإف ندم اولو ادإإ# ىلوألابو اعلا مضل عِش او ب

 عناوملا هذه رفوتك عفانلا عامسلاو دايقنالا نع مهيف ترفوت دق

 . يسحلا توصلا عامس نع ةروكذملا

 نولبقي ال مهنأل 4َرهِتََص نَع يملا ىي تأ آبو
 .هل ةيلباق '''مهنم سيلف مهامع ببسي راصبالا

 نيذلا ءالؤهف تونس مَ اَب نهرب نس الإ عیش نإ»
 نوداقنملا «مهبولقب انتايآب نونمؤملا «ىدهلا عامسإ مهيف عفني
 لوبقل يوقلا يعادلا مهعم نأل ؛انل نوملسملا ءانرماوأل

 )١( مهيف :ب يف (7) ب نم ةدايز .



 نورشعلاو يداحلا ءزحلا

 نم ةيآ لكب ناميالل مهدادعتسا وهو ءظعاوملاو حئاصنلا

 هللا رماوأ نم هيلع نوردقي ام ذيفنتل مهدادعتساو « هللا تايآ

 . هيهاونو

 وف ٍقْعَص رن نم لج مث ٍفْعَص ن قل ىلا هللا ()

 ر داك ام ني ةَ اًفْعَص د ل

 لامكو «هرادتقا ميظعو «هملع ةعس نع ىلاعت ربخي 4رب

 راوطألا وهو «فعض نم نييمدآلا قلخ أدتبا ءهتمكح

 نأ ىلإ ةغضم ىلإ «ةقلع ىلإ ةفطن نم .هقلخ نم لوألا

 نس يف وهو ءدلُو نأ ىلإ «ماحرألا يف اًناويح راص
 ةوقلا مدعو «فعضلا ةياغ يف كاذ ذإ وهو «ةيلوفطلا

 غلب ىتح «اًئيشف اًئيش هتوق يف ديزي هللا لاز ام
 ةرهاظلا هاوق تلمكو «هتوق توتساو «بابشلا رس

 ةبيشلاو فعضلا ىلإ عجرو ءروطلا اذه نم لقتنا مث «ةنطابلاو

 . مرهلاو
 دبعلا يري نأ هتمكح نمو «هتمکح بسحب ءا ا قلی

 الإ هسفن نم هل سيل هنأو «نيفعضب ةفوفحم هتوق نأو «هفعض

 ولو «ةردقو ةوق ىلإ لصو امل هل هللا ةيوقت الولو «صقنلا
 . اتعو ىغبو ىغطل «ةدايزلا ىف هتوق ترمتسا

 قل ةر لار ال ىلا ةر لامك دالا لخير

 ‹فعض الو «ءايعإ اهقحلي الو رومألا اهب ربديو ءءايشألا اهب

 .هوجولا نم هجوب صقن الو
 اوث ام نوح م ٌةعاّسلأ 55 موو )00-0¥(

 َدَقل سيو ملل امرأ ئل لاو © یک اک لک دعاك

 مڪو ِتَكَل أ موي اده بع روب لل هَل بنك يف رَ 6

 مال مهتم الط تل قيل ہی ہ نلت ال رک

 هنأو «هئيجم ةعرسو «ةمايقلا موي نع ىلاعت ربخي وبسس
 يف «أول امل مهنأ هللاب «َنْمِرجُمْلا مقيم ةعاسلا تماق اذإ

 ءرذعلا مهعفني هلعل مهنم راذتعا كلذو ٍعل الإ ايندلا
 . ايندلا ةدمل راصقتساو

 َكلَدَك # :ىلاعت لاق هل ةقيقح ال ابنک مهلوق ناك املو

 نع نوكفؤي - اردنا و اولا واما : يأ ك انك
 يذلا قحلا اوبذك ايندلا يفف «بذكلا نوكفتأيو «قئاقحلا

 «سوسحملا رمألا اوركنأ ةرخآلا يفو «نولسرملا هب مهتءاج

 دبعلاو «حيبقلا مهقلخ اذهف ءايندلا يف ليوطلا ثبللا وهو

 E افراح تع

 ءامهب مهيلع هللا َّنَم : يأ نسل دلل شر ص اووف

 راثيإ مزلتسملا ناميالاو «قحلاب ملعلا ءمهل اًقصو اراصو

 نوكي نأ مزل هل نيرثؤم .قحلاب نيملاع اوناك اذإو .قحلا

 ٥٤4-٥۷ :تايآلا .مورلا ةروس ريسفت -

 17 يت ك
Sr ع 0 201 0 2 ۳ 
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 © داغ رار ا امکان
 مودم م وع

 فاكر اوْنِلاَمَد رجلا فيحان

 O AERO EE کھ
 As اسي جمر حس

 ِثْمَْلاموياَدَسهَف علام وب اینا تک فی تة دتل

 کک ا
oer د او مهتر دعم ole jlr 

 ىز واندا

 درک @ وطنم را ناو رمق کک نر وق

 َنإَريضَأَف © ©9 ےیل بريزلا بوف لعاب
  l9lت ا LOS E E اس و یک اص و ع

 تونقو ال نزلا ك نفْحَسْسالَو حیا دعو

 < كر

 ا

 . مهلاوحأل اًبسانم «عقاولل اًقباطم مهلوق

 يف :يأ يأ كك يف رَ دلل :قحلا اولاق اذهلف
 موب لال همكح يفو .مكيلع هللا هبتك يذلا «هردقو هئاضق

 هيف ربدتيو ءركذتملا هيف ركذتي اًرْمُع مترمع :يأ بَل
 ىلإ متلصوو «ثعبلا راص ىتح « «ربتعملا هيف ربتعيو 0

 .لاحلا هذه
 كلذلف 4َس ال رسک مڪو ثا ب اده ا ہر کک ہر وعم ب رع

 نونكمتت اًتقو ايندلا يف مكتماقإ متركنأو ءايندلا ىف هومتركنأ

 نم هراثآو «مكراعش لهجلا لزي ملف «ةبوتلاو ةبانالا نم هيف

 . مكراثد راسخلاو بيذكتلا

 اومعزو اوبذك نإف مرم الع تل عيال ديري

 رهظ «ناميالا نم اونكمت ام وأ «ةجحلا مهيلع تماق ام مهنأ

 مهدولج ةداهشو «ناميالاو ملعلا لهأ ةداهشب «مهبذك

 الو نودري مهنأو راذعإالا اوبلط نإو «مهلجرأو مهيديأو

 ءراذعالا تقو تاف هنإف ءاوُنَكَمُي مل ءهنع اوه امل نودوعي

 «مهبتع لازي :يأ *نْوبْعَْس مه الو .مهترذعم لبقت الف

 . مهنع باتعلاو



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 رر دا و الوسم د
 لسم لك نم ٍناَرْفْلا ادله يف ساتل اَب دقو (10-58)

 س هرم يد عَ

 5 ولم لِ دشا نإ رف ڪ نيا نلوقيل ةا مهس نيو

 َدعَو َّنِل ٌريَصَأَف ه وسعي ال سل واف ع هنا مبطي کلیک
 ر لج عم رم "ل اد 93

 4ص دو : يأ 4 تروق ال نيل َكنَقِحَتْسي الو لح هلآ

 اده يف ال انميلعت نسخو انفطلو انتمحرو انتيانع لجأل

 ا فتو «قئاقحلا هب حضتت لسم لك نم نارق

 يف هللا اهبرضي يتلا لاثمألا يف ماع اذهو sS يووضنو

 ر امب رابخإلا يفو ‹«ةسوسحملاب ةلوقعملا رومألا بیرقت

 . عقو و هنأك “' [یتح] «هتقيقح ءالجو «نوکیس

 الو رذع مهنم لبقي ال هنأو «مهفسأ ةدشو هيف نيمرجملا ةلاحو

 . باتع

 ءحضاولا قحلا ةدناعم الإ نورفاكلا نوملاظلا ىبأ نكلو

 وی ل 6| يآ يا مه نيلوأ# : لاق اذهلو
 ٤ ا

 زا نإ ارك يلا وقل هب تٿج ام
 . لطاب هنإ : قحلل اولاق

 ا عْيطو ءمهتءارجو مهرفك نم اذهو
 بوق لع هل هلأ مبطي كکللدک » :لاق اذهلو ءطرفملا مهلهجو

 ىلع ءايشألا كردت الو «ريخ اهلخدي الف وملعب ال تيل
 . اًقح لطابلاو ءالطاب قحلا ىرت لب ءاهتقيقح

 ولو هللا ىلإ مهتوعد ىلعو «هب ترمأ ام ىلع 4با
 . كلذ كندصي الف ءاضارعإ مهنم تيأر

 ىلع نيعي امم اذهو «هيف كش ال : يأ ىح هلأ َدْعَو إل

 هدجيس لب «عئاض ريغ هلمع نأ ملع اذإ دبعلا نإف هلا

 ءريسع لك هيلع رسيو «هراکملا نم هاقلي ام هيلع ناه ءالماك

 ر لك لمع لاو
 مهناميإ فعض دق :يأ تروق ال نيل كنف الو#

 نأ كاّيإف «مهربص َّلقو «مهمالحأ كلذل تفخف «مهنيقي َّلقو
 «لاب ىلع كنم "'مهلعجت مل نإ كنإف ءالؤه كفختسي

 ىلع تابثلا مدع ىلع كولمحو كوفختسا الإو ءمهنم رذحتو
 بلطتو ءاذه ىلع مهدعاست سفنلاو «يهاونلاو رماوألا

 «نقوم نمؤم لك نأ ىلع لدي امم اذهو ."ةقفاوملاو هبشتلا

 فيعض «نيقيلا فيعض لكو .ربصلا هيلع لهسي «لقعلا نيزر
 فخ 20[ لقعلا]

 .روشقلا ةلزنمب رخآلاو «بللا ةلزنمب لوألاف

 .ناعتسملا

 ء

 : يأ 4َنوُلِطْنم لإ

 74م
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 تايآالا ءنامقل -"١و ۸-٩٩ :تايآلا «مورلا ملا

 نامقل ةروس ريسفت
 ةيكم يهو

 دلا لآ ہا مرن

 ةو ىده ه كلا اه بتكلا باع َكَْي ه رلا# )١-٥(

 مه وسلا مهو ةوكرلا فو ولسا نوميقي بلآ © نيم
 يشي ريشي نحمل 07 کوو مهر نم ىدح لع کچو © نونو
 4کآ بک بْتكْلا تاء ىلإ ميظعتلا ىلع ةلاد ةراشإ ىلاعت

 . ریبخ ميكح نم تردص «ةمكحم هتايآ : يأ

 ءاهنيبأو اهحصفأو ظافلألا ّلجأب تءاج اهنأ اهماكحإ نم

 . اهنسحأو ىناعملا لجأ ىلع ةلادلا

 ةدايزلاو «ليدبتلاو رييغتلا نم ةظوفحم اهنأ اهماكحإ نمو
 . فيرحتلاو صقنلاو

 ةقباسلا “"رابخألا نم اهيف ام عيمج نأ اهماكحإ نمو
 اهل قباطم ا ةقباطم اهلك ةيبيغلا ا ءةقحاللاو

 ربخي ملو «ةيهلالا بتكلا نم باتك اهفلاخي مل «عقاولا
 سوسحم ملع َيتأي نلو ِتأي ملو] «ءايبنألا نم يبن اهفالخب
 . "”[هيلع تلد ام ضقاني «حيحص لوقعم الو

 صلاخ وهو الإ ءيشب ترمأ ام اهنأ اهماكحإ نمو

 صلاخ وهو الإ ءيش نع تهن الو ءاهحجار وأ ءةحلصملا
 عم «ءيشلاب رمألا نيب عمجي ام اًريثكو ءاهحجار وأ ءةدسفملا

 . هترضم ركذ عم ءيشلا نع يهنلاو «هتدئاف "[هتمکح] ركذ

 «بيهرتلاو بيغرتلا نيب تعمج اهنأ اهماكحإ نمو
 ١ مكتحتو ةريخلا سوفنلا هب لدتعت يذلا ء غيلبلا ظعولاو

 . مزحلاب لمعتف
 ‹«صصقلاك «ةرركتملا هتايآ دجت كنأ اهماكحإ نمو

 اهيف سيلف «تأطاوتو اهلك تقفتا دق ءاهوحنو ماكحألاو

 لمعأو ءاّريدت ريصبلا اهب دادزا املكف «فالتخا الو ضقانت

 قفاوتلا نم هبل لهذو .هلقع رهبنا ءاّركفت لقعلا اهيف

 ميكح نم ليزنت هنأ «هيف ىرتمي ال اًمزج مزجو ءؤطاوتلاو
 . ديمح

 ىهنيو «ميرك قلخ لك ىلإ وعدي - ميكح هنأ عم - نكلو

 يفو ب يف اذك (") .لعجت :أ يفو ب يف اذك )١( ز 0
 نم بيوصتلاو «ماكحألا :أ يف (5)

 .ب نم ةدايز (۷)

 ب نم ةدايز )١(
 .ةقفارملاو :أ

 .ب نم ةدايز (5) ب

 .ب نم ةدايز )٤(



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 هب ءادتهالا نومورحم سانلا رثكأ «ميئل قلخ لك نع

 ىلاعت هللا هقفو ْنَم الإ ءدهب لمعلاو ناميالا نع نوضرعم

 ىلإ نونسحملاو مهبر ةدابع يف نونسحملا مهو ءهمصعو

 . قلخلا
 «ميقتسملا طارصلا ىلإ مهيدهي مهل «ىّدْه# هنإف

 هب مهل لصحت «مهل ةَ ميحجلا قرط نم مهرذحيو
 «ليزجلا باوثلاو «ريثكلا ريخلاو ءةرخالاو ايندلا يف ةداعسلا

 .ءاقشلاو لالضلا مهنع عفدنيو ء«رورسلاو حرفلاو

 بجوملا نيقيلا وهو «ماتلا ملعلاب نينسحملا فصو مث

 مهفصوو «هيصاعم نوكرتيف هللا باقع نم فوخلاو لمعلل

 ةلمتشملا ةالصلا :نيلضاف نيلمع لمعلا نم صخو «لمعلاب

 بلقلل ماعلا دبعتلاو «ىلاعت هللا ةاجانمو صالخالا ىلع

 يتلا ةاكزلاو ءلامعألا رئاس ىلع ةنيعملا حراوجلاو ناسللاو

 ءملسملا هاخأ عفنتو «ةليذرلا تافصلا نم اهبحاص يكزت

 هتبحم ىلع هللا ةبحم رثؤي دبعلا نأ اهب نيبيو ءهتجاح دستو

 وهو «هيلإ بحأ وه امل لاملا نم هبوبحم هجرخيف «لاملل
 . هللا ةاضرم بلط

 ماتلا ملعلا نيب نوعماجلا «نونسحملا مه 4كيلو ف

 كلذو «ريكنتلا هديفي امك ءميظع :يأ «ىّده لع#لمعلاو

 لزي مل يذلا 366 نْم# مهيلإ لصاوو «مهل لصاح ىدهلا

 . مقنلا مهنع عفديو ءمعنلاب مهيبري
 ةصاخلا هتيبرت نم ر مهيلإ هلصوأ يذلا ىدهلا اذهو

 «نوحلْفمْلا م م كول ةيبرتلا عاونأ لضفأ وهو «هئايلوأب

 اوملسو .«يورخألاو يويندلا هباوثو «مهبر اضر اوكردأ نيذلا

 ال يذلا حالفلا قيرط مهكولسل كلذو «هباقعو هطخس نم

 . اهريغ هل قيرط
 نم ركذ «هيلع نيلبقملا «نارقلاب نيدتهملا ىلاعت ركذ املو

 نأب «كلذ ىلع بقوع هنأو ءاّسأر هب عفري ملو «هنع ضرعأ

 نسحأو «لاوقألا ىلعأ كرتف «لوقلا نم لطاب لك هنع ضوعت
 : لاق كلذلف «هحبقأو لوق لفسأ هب لدبتساو «ثيدحلا

 لیس نع ٌلِضيِل بيلا وهل یر نَم سالا سول (4- 7

 هلع لس | دو نيه باع مل کیک اوره اهو يلع ر ہللا

 رام ی ت ىو 8 رور

 باع رم ر ذأ ى الك اهتم رك نک اوکو ا

 رطح ىلا ُتّنَج مه تحصل اولو أوما تیرا ن ف قبلا

 كأ 1 وهوا 6 ا دعو 2

 :يأ «ىّرَتي» 1 مورحم وه س سالا نوا يأ

 وهل ءيشلا يف نمثلا لذبي نم ةبغر بغريو راتخي
 نع اهل ةّداصلا «بولقلل ةيهلملا ثيداحألا :يأ 4ثيدحلا

 ١"- :تايآلا «نامقل ةروس ريسفت 4-5 ۷۹4

 ةى 6 6 اک كات باء كلت لا
 حوس

 مهو وةكوو وصلا وم يقي نبذ 6 نحمل
 كيانى خ کچو نون وقود مهورخ الاب

 يد دلا وهل شيماتو 9€ حلما

 مك کراره دی راوزي ال 1
 ر

 و سلامه

 ع 2 و ذآ 7000071 دوو كد

 ارك واشاد رو © اي نيهمباذع

 0 قي أياد م وود ناهس لنك

 0 0 ُثََنَجمَط تحليل أولو رال

 00 ےک رلاوهواقح وا دخو اپیل

TY E يعرب توشسا 
 ب سس <

 اًيفاسن كَم املا نمازن تاد لكنا تو
EIA 

BEادام فوزا ها قلاده 9  
 ص چ م ص رر

 © نیم للص يف نومِلدظلا لب هنود نمل ىح

 وخل لکو «مرحم مالك لك اذه يف لخدف «بولطم لجأ

 قوسفلاو رفكلا يف ةبغرملا لاوقألا نم نايذهو «لطابو
 نيلداجملا ءقحلا ىلع نيدارلا لاوقأ نمو «نايصعلاو

 «بذكو «ةميمنو «ةبيغ نمو «قحلا هب اوضحديل لطابلاب

 تايرجاملا نمو «ناطيش ريمازمو ءانغ نمو «بسو « متشو

 . ايند الو نيد يف اهيف عفن ال يتلا ةيهلملا

 يده نع ثيدحلا وهل يرتشي سانلا نم فنصلا اذهف

 هلعفب لض امدعب : يأ © ِرْلع ريمي سانلا 4ل ثيدحلا

 . لالضلا نع ءىشان لالضالا نأل «هريغ لضأ

 «عفانلا ثيدحلا نع هدص ثيدحلا اذه يف هلالضإو

 . ميقتسملا طارصلاو «نيبملا قحلاو «عفانلا لمعلاو

 ذختيو «قحلاو ىدهلا يف حدقي ىتح ءاذه هل متي الو

 حام نيب عج اذإف ءاهب ءاج نميو اهب رخسيو «اًرزه هللا ثايآ

 هب ءازهتسالاو قحلا يف حدقلاو ءهيف بيغرتلاو لطابلا

 نم ء«هيلإ هيحوي امب دحر هدنع ملع ال نم لضأ «هلهأبو

 . هتقيقح فرعي الو «لاضلا كلذ هزيمي ال يذلا لوقلا
 ي وو دع

 اوأزهتساو ءاولضأو اولض امب 4 نهم باذع - کینو



 نورشعلاو يداحلا ءزحلا

 اَور : لاق رذهلو ءحضاولا قحلا اوبذكو [هللا تايآب]

 :يآ تتت لوک اهل داغیو اهب نمويل 4:6 هع ل
 ترثأ الو هبلق لخدت ملو < اهل دار ءاهنع ربكتسم رابدإ ربدأ

 4 انو هيأ ف نک لب 4اَهَمَسَْي رَ ناک اهنع ربدأ لب ءهيف
 . هتياده يف ةليح ال اذهف ‹تاوصألا هيلإ لصت ال اًممص : يأ

 هترشب يفو «مغلاو نرخلا هب يف رثؤت ةراشب 4 رت

 ال «هندبلو هبلقل ملؤم 4ويلأ ادعي ةربغلاو ةملظلاو ءوسلا

 ءرشلا لهأ ةراشب هذهو .هرمأ ميظعب ىردي الو «هردق رداقي

 .ةراشبلا ِتَمْعِن الف

 اويو اوما تلا إل :لاقف ريخلا لهأ ةراشب امأو
 رهاظلاو «ناميإالاب نطابلا ةدابع نيب اوعمج #ِتَحِلَّصل

 امب مهل ةراشب 4 معلا بنج ُثَنَج مه حلاصلا لمعلاو «مالسإلاب

 .هوفلسأ امب مهل ٌىرقو «هومدق
 حورلاو بلقلا ميعن «ميعنلا تانج يف ؛يأ هاذ یدل

 الو «ریغی الو تلحس كيو ذل 4 َّدَح هللا دعو# ندبلاو

 ةمكحلا لماك «ةزعلا لماك 4ُميكَحْلَأ ٌريِرَعْل وهو# لدبتي
 ام بسحب «لذخ ْنَم لذخو ءَقّقو ْنَم قّقو هتمكحو هتزع نم
 .هتمكحو ‹مهيف هملع هاضتقا

 شا ى لاو ايت لع ري توا اکو 95
 ا هم امسا نم اترأو باد يک ني ایف و کی ديت نأ باو
 يلا لآ ىل ادام فرا ولآ قلح ادله © ییرک ج عقر لڪ نم ايف

 اًراثآ هدابع ىلع ىلاعت ولتي نيش لاک يف وشلل 3 دود نم

 راثآ نم اًمعنو ءهتمكح عئادب ف عئادبو «هتردق راثآ نم

 .اهمظع ىلع عبسلا «ِتاومَسلا َقكَح## :لاقف «هتمحر

 : يأ ر دمع ريب لئاهلا اهعافتراو ءاهتفاثكو ءاهتعسو

 ترقتسا امنإو «تيؤرل دمع اهل ناك ولو «دمع اهل سيل
 .ىلاعت هللا ةردقب تكسمتساو

 يف اهزكر «ةميظع اًلابج :يأ سبور ضال ىف لأول
 لابجلا الولف 4ب َديِت# الئل ءاهئاحنأو اهئاجرأ
 . اهينكاسب ترقتسا املو «ضرألا تدامل تايسارلا

 ةعساولا ضرألا يف رشن : يأ 4ِةَبآَد لَ نم اف بو
 «مدآ ينبل ةرخسم يه يتلا «باودلا فانصأ عيمج نم

 هنأ ىلاعت ملع «ضرألا يف اهثب املو «مهعفانمو مهحلاصملو

 ءاّكرابم ءام ءامسلا نم لزنأف ءهب شيعت قزر نم اهل دب ال

 تعترف «كرابم عفان «رظنملا (ٍريرك جدن لَ نِ ايف انه
 . ناويح لك هيلإ نكسو «ةثبنملا باودلا هيف

E:ءدامج نم «يلفسلاو يولعلا ملاعلا قلخ :يأ  

 ال هدحو 4 و
 قلا مهيلإ قلخلا قازرأ ٍقْوَسو «ناويحو ا ا .٠ هيا. ؟ دعا .
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 . نيكرشملا رشعم اي متنأ ىتح كلذب رقم لك «هل كيرش
 مهومتلعج نيذلا : يأ هنود نِم نأ َقَلَخ ادام فراق

 مهل نوكي نأ اذه ىلع مزلي «مهنودبعتو مهنوعدت «ءاكرش هل

 كلذ نم ءيش مهل ناك نإف .هقزرك قزرو .هقلخك قلخ
 .ةدابعلا قاقحتسا نم مهيف متيعدا ام حصيل «هينورأف

 ءاهل قلخلا نم اًئيش هوري نأ نوردقي ال مهنأ مولعملا نمو
 مّ الو .هدحو هللا قلخ اهنأ اورقأ دق تاروكذملا عيمج نأل

 هب قحتست اهل ءيش تابثإ نع مهزجع تبثف ءاهريغ ملعي ءيش
 .دبعت نأ

 لهج نع لب ءةريصبو ملع ريغ نع اهايإ مهتدابع نكلو
 ىلج : يأ نيم لص يف َنومِللَظلا لب :لاق اذهلو «لالضو

 ار اه الو اكن كلبي أل ناو ت او
 كلاملا قزارلا قلاخلل صالخالا اوكرتو ءاّروشن الو ةايح

 .رومألا لكل

 نمو هلل 0 ب ٌرْكْش نأ ةكلا َنمَفَل انا دقو )١١0-١9(

 لو ه ی يع هلأ 7 و هيل ركذم امنا رڪ

 ٌرلطل كلا تإ هاب كرش ال ي ْمظَِي وهو ویال نفل لا

 هدبع ىلع هنانتما نع ىلاعت ربخي .ةصقلا رخآ ىلإ # ةيظع

 ههجو ىلع "[قحلاب] ملعلا يهو «ةمكحلاب نامقل لضافلا
 رارسألا نم اهيف ام ةفرعمو «ماكحألاب ملعلا يهف «هتمكحو

 امأو ءاّميكح نوكي الو اًملاع ناسنالا نوكي دقف .ماكحالاو

 ترسف اذهلو «لمعللو لب «ملعلل ةمزلتسم يهف ةمكحلا

 . حلاصلا لمعلاو « عفانلا ملعلاب ةمكحلا

 ام ىلع هركشي نأ هرمأ «ةميظعلا ةنملا هذه هللا هاطعأ املو

 ركش نأ هربخأو ءهلضف نم هديزيلو «هيف هل كرابيل «هاطعأ
 داع هللا ركشي ملف رفك ْنَم نأو «مهيلع هعفن دوعي نيركاشلا

 هيضقيو هردقي اميف ديمح "[هنع] ينغ هللاو هيلع كلذ لابو
 ا ا تلاعب 3 نع

 «هتاذ مزاول نم «هعنص ليمج يف اًديمح «هلامک تافص يف

 ىلإ امهدحأ عامتجاو «لامك ةفص نيفصولا نم دحاو لكو

 . لامك ىلإ لامك ةدايز رخآلا

 ؟اححلاص اًدبع وأ ابن نامقل ناك له «نورسفملا فلتخاو

 ام ضعب ركذو «ةمكحلا هاتآ هنأ الإ هنع ركذي مل ىلاعت هللاو

 ةمكحلا لوصأ ركذف «هنبال هظعو ىف هتمكح ىلع لدي

 . مَ وهو وينال نسف لَك لَو :لاقف رابكلا اهدعاوقو
 بيغرتلاب نورقملا «يهنلاو رمألاب هظعي هب اًلوق هل لاق وأ

 .ب نم ةدايز () .ب نم ةدايز )١( .ب نم ةدايز ()



 نورشعلاو ىداحلا ءزجلا

 هل نيبو «كرشلا نع هاهنو ءصالخالاب هرمأف «بيهرتلاو

 هجوو «ٌةيِظَع ظل كرا تإ :لاقف كلذ يف ببسلا

 نم قولخملا ىََّوَس نمم عشبأو عظفأ ال هنأ ءاّميظع هنوك

 اًئيش رمألا نم كلمي ال يذلا ىّروسو «باقرلا كلامب بارت
 ءهوجولا عيمج نم ريقفلا صقانلا ىّوسو «هلك رمألا هل نمب

 معني مل ْنَم ىّوسو «هوجولا عيمج نم ينغلا لماكلا برلاب
 مهنيد يف ةمعن نم قلخلاب ام يذلاب [مَعنلا نم] ةرذ لاقثمب

 الو ءهنم الإ «مهنادبأو ءمهبولقو «مهارخأو «مهايندو

 !!؟ءيش ملظلا اذه نم مظعأ لهف ءوه اّلِإ ءوسلا فرصي

 بهذف «هدیحوتو هتدابعل هللا هقلخ نمم اًملظ مظعأ لهو

 ةدباع اهلعج [؟بتارملا سخأ يف اهلعجف] «ةفيرشلا هسفنب

 . اًريبك اًملظ هسفن ملظف ءاّئيش یوسی ال نمل
 مايقلا همزاول نم يذلا كرشلا كرتب «هقحب مايقلاب رمأ املو

 ننال اَنيَصَوَو# :لاقف نيدلاولا قحب مايقلاب رمأ «ديحوتلاب
 ءاهب مايقلا نع هلأسنس «هدنع ةيصو هانلعجو «هيلإ اندهع : يأ
 رڪشا :هل انلقو (هيَدلوب* هانيصوف ؟ال مأ اهظفح لهو
 يمعنب نيعتست ال نأو «يقوقح ءادأو «يتيدوبعب مايقلاب يل

 «نيللا لوقلاب امهيلإ ناسحالاب 4كيلو «يتيصعم ىلع
 ءامهل عضاوتلاو «ليمجلا لعفلاو «فيطللا مالكلاو

 بانتجاو ءامهتنوؤمب مايقلاو ءامهلالجإو «[امهماركإو]

 .لعفلاو لوقلاب ءهجو لك نم امهيلإ ةءاسالا

 : يأ «ُريِصَمْلا لإ نأ هانربخأو ءةيصولا هذهب هانيصوف
 «قوقحلا هذهب كفلكو ءكاصو ْنَم ىلإ ناسنالا اهيأ عجرتس
 ءاهتعيض مأ ؟ليزجلا باوثلا كبيثيف ءاهب تمق له : كلأسيف

 . ؟ليبولا باقعلا كبقاعيف

 :لاققا :مألا يف نيدلاولا ربل بجوملا بيينلا ركذ مث

 لازت الف «ةقشم ىلع ةقشم : يأ نهو لع انهو هما 786
 «ضرملاو ءمحولا نم «ةفطن نوكي نيح نم «قاشملا يقالت

 كلذ ءةدالولا عجو مث ءلاحلا ريغتو «لقثلاو .فعضلاو

0 

 اهتلافكو مآ ال مزالم وهو *« ناماع يف لصف مث

 «دئادشلا هذه هدلو ىلع لمحت نمب نسحي امفأ ءاهعاضرو

 مامتب هيلإ يصويو «هدلو ىلع دكؤي نأ «بحلا ةدش عم

 . ؟هيلإ ناسحالا

 نسي ام یہ کرشن نأ لعل كادلاو دهتجا : يأ «كاَدَهَب نيو
 ناسحالا يف لخاد اذه نأ نظت الو «اَمْهَمِ الف مَع وب ُكَ
 ةعاط ال» و ءدحأ لك قح ىلع مدقم هللا قح نأل ءامهيلإ

 .«قلاخلا ةيصعم يف قولخمل

 ١"- :تايآلا «نامقل ةروس ريسفت 17-19 ٠ الكا
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 هب كل سيل ام يب كرشت نأ ىلع كادهاج نإو» :لقي ملو

 امأو ءكرشلاب : يأ 0 القإ# :لاق لب ؛«امهقعف ملع

 ارس يذلا ىف انهلَسَو# لاق اذهلو هلع رمكساف نهرب

 امهو ءامهعابتا امأو .«فورعملاب امهيلإ ناسحإ ةبحص : يأ

 . امهعبتت الف «يصاعملاو رفكلا ةلاحب

 «هتكئالمو «هللاب نونمؤملا مهو لإ بأ نم ليم يول

 .هيلإ نوبينملا «مهبرل نوملستسملا «هلسرو «هبتكو
 يتلا «هللا ىلإ ةبانالا يف مهكلسم كلسي نأ مهليبس عابتاو

 يعس اهعبتي مث «هللا ىلإ هتادارإو بلقلا يعاود باذجنا ىه

 .هنم برقيو هللا يضري اميف «ندبلا
 هريغو بينملاو يصاعلاو عئاطلا 4 ڪج لإ مث ف

 مهلامعأ نم هللا ىلع ىفخي الف تلمس رسک امي داف
 . ةيفاخ

 رغصأ يه يتلا «ِلّمرَح ن بح لاَ كت نإ اإ قبيل
 يف را اهطسو يف : يأ 4ٍةََحَص ىن نكت اهرقحأو ءايشألا

 .ب نم ةدايز () .ب نم ةدايز (۲) .ب نم ةدايز )١(



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 اي ِتْأَيل امهتاهج نم ةهج يأ يف «ٍشْرَأْلا يف وأ ِتومَسل
 :لاق اذهلو .هتردق لامكو هتربخ مامتو «هملع ةعسل دا

 ىتح «هتربخو هملع يف فطل :يأ 4ح يطل هَل كرإ»

 .راحبلاو رافقلا ايافخو ءرارسألاو نطاوبلا ىلع علطا

 لمعلاو «ءهللأ ةبقارم ىلع ثحلا ء.اذه نم دوصقملاو

 .َرْثَك وأ لق «حيبقلا لمع نم بيهرتلاو «نكمأ امهم هتعاطب
 ربكأ اهنأل اهصخو ءاهيلع هثح #ةولسلا رقأ يميل

 كلذو «ركسْلا نع هنو يفورعملاب ماورا ةيندبلا تادابعلا

 E ا

 21000 :هلوق يف هب حرص دقو ٠ ریما نا 4
 ا

 .هنع ىهني امل افاك هب رمأي امل العاف هنوك نمو 4 َكباَص

 هريغ ليمكتو ءرشلا كرتو ريخلا لعفب هسفن ليمكت اذه نمضتف
 . هيهنو هرمأب «كلذب

 رمألا يف نأو ءىهنو رمأ اذإ ىلتبي نأ دب ال هنأ ملع املو

 :لاقف «كلذ ىلع ربصلاب هرمأ « سوفنلا ىلع ةقشم يهنلاو

 نم هنبا نامقل هب ظعو يذلا لد َّنِإ كابل لع ريصاو#

 الو ءاهب متهيو اهيلع مزعي يتلا رومألا نم : يأ رولا أ رع

 مئازعلا لهأ الإ اهل قفوي

 كهجوب سبعتو ُهلِمَث ال : يأ ل كَ رص او

 . اًمظاعتو مهيلع اًربكت «سانلل

 اًيسان «معنلاب اًرخف ءارطب : يأ ارم ضر يف ضن الو

 يف 4لا لك بح ال هلأ نإ .كسفنب اًبجعم «معنملا

 . هلوقب ( ٍروُخَف# همظاعتو هتئيهو هسفن

 َيشَم ال ءاّئيكتسم اًعضاوتم شما : يآ «َكِيْنَم ىف ٌدِصْفأَول
 ٠ . توامتلا يشم الو «ربكتلاو رطبلا

 رکنا لا هللا عمو سانلا عم ابدأ 4َكَيْوَص نم ضْصْعَأَو

 يف ناك ولف 4مل توصل اهعشبأو اهعظفأ :يأ 4 توسل
 ءرامحلا كلذب صتخا امل «ةحلصمو ةدئاف غيلبلا توصلا عفر

 . هتدالبو هتسخ تملع دق يذلا

 تاهمأ عمجت «هنبال نامقل اهب ىصو يتلا اياصولا هذهو

 ام اهب نرقي ةيصو لكو ءاهنم ركذي مل ام مزلتستو «مكحلا

 . اًيهن تناك نإ اهكرت ىلإو ءاّرمأ تناك نإ اهلعف ىلإ وعدي
 ملعلا اهنأ «ةمكحلا ريسفت يف انركذ ام ىلع لدي اذهو

 . اهتابسانمو اهيكحو ماكحألاب

 نيبو «كرشلا نع هاهنو «ديحوتلا وهو «نيدلا لصأب هرمأف
 ببسلا هل نيبو «نيدلاولا ربي هرمأو «هكرتل بجوملا هل

 نأب زرتحا مث ءامهركشو هركشب هرمأو ءامهربل بجوملا

YY 1° : ناتيآلا «نامقل ةروس ريسفت -١ 

 كلذ عمو «ةيصعمب ارمأي مل ام ءامهرماوأ لاثتماو امهرب لحم

 اذإ امهعيطي ال ناك نإو ءامهيلإ نسحي لب ءامهقعي الف
 هيلع مودقلا هفّوخو «هللا ةبقارمب هرمأو «كرشلا ىلع هادهاج

 . اهب ىتأ الإ رشلاو ريخلا نم ةريبك الو ةريغص رداغي ال هنأو

 رطبلا نع هاهنو «عضاوتلاب هرمأو «ربكتلا نع هاهنو

 «تاوصألاو تاكرحلا يف نوكسلاب هرمأو «حرملاو رشألاو

 . كلذ دض نع هاهنو

 ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب هرمأو

 ؛ىلاعت لاق امك ءرمأ لك امهب لهسي نيذللا ربصلابو «ةالصلا
 اًصوصخم نوكي نأ ءاياصولا هذهب ىصوأ نمب قيقحف

 رئاس ىلعو هيلع هللا نم نم اذهلو ءاهب اًروهشم «ةمكحلاب
 ا و ل تركي ان سك نب یا ا اف

 ةماقإو

 . هسح

 قامو وسلا ف يف ام مک رس هلآ ¿ن نا اور لا 5١070١(

 هلأ ف لدم ن سالا نمو هيو هع معن مک عو ضرألا
 هلأ 1 م قال ريم تک الو ید الو لع ريب

 و و7 يب "تم "نا 020
 لإ مهوعدي نطيل ناڪ ووا 6 هع اندو ام م 2 لب اولا

 ىلإ مهوعديو «همعنب هدابع ىلع ىلاعت نتمي #ٍريعَّتلَأ باع

 :يأ ر أزل ؛ لاقق ءاهنع ةلفغلا مدعو  ءاهتيزرو اهركش
 يف ام مل َرَخَس هلا نأ مكبولقو «مكراصبأب اورصبتو اودهاشت

 عفنل تارخسم اهلك «موجنلاو رمقلاو سمشلا نم 4 ِتْوسَّسلَ
 .دابعلا

 ءعوبرلاو راجشألاو تاناويحلا نم *«نسْرَأْلا يف اي

 ع ىلا وه :ىلاعت لاق امك ءاهوحنو نداعملاو راهنألاو

 .«اًعيَِج ٍضردْلَا يف ام مُكَل
 ةنطابلاو ةرهاظلا همعن مكرمغو مكّمع : يأ کم َمَبسأَو# ر

 «نيدلا معنو ءايندلا معن ءانيلع ىفخت يتلاو ءاهب ملعن يتلا

 ركشب اوموقت نأ مكتفيظوف ءراضملا عفدو «عفانملا لوصح

 يف اهفرصو «هل عوضخلاو معنملا ةبحمب «معنلا هذه
 ىلع اهنم ءيشب ناعتسي ال نأو «هتعاط ىلع ةناعتسالا

 مل «نَم سالا نيل مَعّنلا هذه يلاوت عم نكل وإ
 يذلا قحلا دحجو ءاهب معنأ ْنَمِب رفكو ءاهرفك لب ءاهركشي

 : يأ نأ يف لرب لعجف «هلسر هب لسرأو «هبتک هب لزنأ
 هب ءاج ام هب عفديو «قحلا هب ضحديل لطابلا نع لداجي
 ريغ ىلع لداجملا اذهو ءهدحو هللا ةدابعب رمألا نم لوسرلا

 .روخف : یلاعت هلوق أ يف دازو ب يف اذك )١(



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 يف هل حمسيو «هنأشو كرتيف «ملع نع هلادج سيلف < ر

 4ر 7-5 ل نيدتهملاب هب يدتقي یه 4

 ءادتقا الو «لوقنم الو «لوقعم الف «قحلل نيم م ريغ]

 ريغ ءابآ ديلقت ىلع ينبم .هللا يف هلادج امنإو سا

 يديأ ىلع هلأ لَا ام أَوْعَِتأ 5 5 2 :لاق 0

 نيضراعم ولا a «قحلا هنإف «هلسر

 ا اندجو ام كرتن الف * انة دلع اکو م مب لب : كلذ

 .ناك ْنَم اًنئاك ءدحأ لوقل انءابآ

 داك زّلَوأ# :مهئابآ ىلعو مهيلع درلا يف ىلاعت لاق
 اويكو «مهؤابآ هل باجتساف يعل ٍباَدَع ا مشوي يلا

 .ةريحلا مهيلع تلوتساو «ناطيشلا ذيمالت نم اوراصو «هفلخ

 مأ «مهتقيرط ىلع مهيشمو مهل مهعابتال بجوم اذه لهف
 لالضو مهلالض ىلع يدانيو ‹ مهليبس كولس نم مهبهري كلذ

 . مهعبتا نَم

 .ةدومو مهل ةبحم «مهلو مهئابال ناطيشلا ةوعد سيلو

 نم هعابتأ ةقيقحلابو «مهب ركمو مهل ةوادع كلذ امنإو
 هنيع ترقو «مهب رفظو «مهنم نكمت نيذلا «هئادعأ

 .هتوعد لوبقب «ريعسلا باذع مهقاقحتساب
 ل قي رقي هلل لإ اھ يلم را 01-0

 اق رفک نمو 0 روم ٌةَبقلع هنأ للو تول ورع سمسا

 تاب ع هل َّنِإ ًاوايِع اني مف همست الإ ل رنک كلن
 نمو ٭ ظل ادم لل مهرطضن مث اليل م مه ه رود

 E لعل ةاديوالل مضحي : يأ 4أ َلِإ دم ههو لس

 ناك نأب مالسإلا كلذ يف # نسم وهر# «هنيد هل اًصلخم

 ههجو ملسي نمو وأ لَم لوسرلا هيف عبتا دق ءاًعورشم هلمع
 هللا دبعي نأب اهيف نسحم وهو «تادابعلا عيمج لعفب هللا ىلإ

 ىلإ ههجو ملسي نمو وأ «هاري هنإف هاري نكي مل نإف «هاری هنأك

 . مهقوقحب مئاق هللا دابع ىلإ نسحم وهو «هقوقحب مايقلاب هللا
 ("”[فالتخا] ةهج نم الإ اهنيب قرف ال «ةمزالتم يناعملاو

 عئارش عيمجب مايقلا ىلع ةقفتم اهلكف الإو «نيتظفللا دروم

 و ملسأ دقف كلذ لعف نمف «لمكتو هب لبقت هجو ىلع «نيدلا
 ءاهب كسمت ْنَم يتلا ةورعلاب :يأ ولأ وعلي َكَسمَتْسأ#
 .ريخ لكب زافو ءكالهلا نم ملسو ءاجنو قثوت

r 

 مَن نكي مل ىقثولا ةورعلاب كسمتسي مل اذإو «ىقثول

 0 اهعوجر : يأ 4 رمل هب بقع هلآ َلِلَو# راوبلاو

 «مهلامعأ هيلإ تلآ امب مهيزاجيو «هدابع يف مكحيف اهاهتنمو

Et 0 

 ١"- :تايآلا ءنامقل ةروس ريسفت ۲۲-۲۸ فدو

 .نمألا كلذ اودعتسيلف ؛ كهتقاوع هلإ تلصوو

 نم ليل ام .كيدآ فنآل رک تقلع وه تک وب

 ملو هللا ىلع كرجأ بجو دقف ءدتهي مل اذإف «غالبلاو ةوعدلا

 هادهل ريخ هيف ناك ول هنأل «هئادتها مدع ىلع عضوم نزحلل قبي

 . هللا

 ءةوادعلاب كيلع اوأرجت مهنوك ىلع ءاًضيأ نزحت الو
 الو «مهرفكو مهيغ ىلع اورمتساو «ةبراحملا كوذبانو

ESLE 

 «مهتوادعو مهرفك نم 4ع امي من مھم عجرم الإ نإف
 تاب لَ هلل َّنإ# هلسر ىذأو «هللا رون ا مهيعسو

 ناكو ءرهظ امب فيكف «نوقطانلا اهب قطن ام يتلا ؟ِروُدّصلأ
 !!؟ةداهش

 «مهباذع رفوتيو «مهمثإ دادزيل ءايندلا يف اليت 0

 :يأ «ٍظِيلَع ادع لإ "”[مهئتجلن] :يأ 4 شرط طن ےل

 . هتدشو هملأو هتعاظفو هربكو همظع يف ىهتنا

 نوفل سرألاو توسل اح ْنَم مُهَأَس نيكو (18-15):
 تالا ىف ام هلل © وملعب ال ال فراخ نب نب دن ل ذأ

2 
 ماو دوم رو

 رجس نم الآ ىف امّنَأ وو ه ديلا ملأ وه هلآ نإ شالا

 ن ر 0 00 + + ووو وحرام ر
 لقا َّنِإ هلأ تدم هد ل

 4| اَ نيفتكح الإ گیت الز کشا ام 8 2

 نيبذكملا نيكرشملا ءالؤه تلأس نئلو TE 00 أ

 ام مهمانصأ نأ اوملعل *« َصياْلاَو توسل قل 9 0

 امهقلخ يذلا هللا :مهلوقب اوردابلو كلذ نم اًئيش تقلخ

 .هدحو

 ىلع «هب اورقأ امب مهيلع اًجتحمو «مهلا اًمزلم مهل نُقل ف
 لالدتسالا رهظأو ءرونلا نّيب يذلا 4 دملا :اوركنأ ام

 درفنملا نأ اومزجل «نوملعي اوناك ولف «مكسفنأ نم مكيلع

 نكلو .ديحوتلاو ةدابعلاب درفي يذلا وه «ريبدتلاو قلخلاب

 اوضرو «هريغ هب اوكرشأ كلذلف نرمي ال مك
 هجو ىلع ال «كشلاو ةريحلا هجو ىلع «هيلإ و اه شفاك

 . ةريصبلا

 وعديل «هفاصوأ ةعس نم اًجذومن نيتيآلا نيتاه يف ركذ مث

 .هل نيدلا صالخإو هتبحمو هتفرعم ىلإ هدابع

 - ضرألاو تاوامسلا يف ام عيمج نأو ءهكلم مومع ركذف

 ءهكلم هنأ - يلفسلاو يولعلا ملاعلا عيمجل لماش اذهو

 .ةيرمألا هماكحأو ءةيردقلا كلملا ماكحأب مهيف فرصتي

 ب نم ةدايز )۲( .ب نم ةدايز )١( ب نم ةدايز (۳)



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 . ةيئازجلا هماكحأو

 نم مهل سيل «نورخسم نوربدم «كيلامم ديبع مهلكف
 هيلإ جاتحي ام ىلإ جاتحي الف «ىنغلا عساو هنأو «ءيش كلملا

 . 4نر نأ ديرأ امو قذر ني مهم برأ ام «قلخلا نم دحأ
 ال نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا لامعأ نأو

 نعو مهنع ينغ هللاو ءاهيلماع عفنت امنإو

 . مهارخأو مهايند يف مهانقأو مهانغأ نأ هانغ نمو «مهلامعأ

 «هتاذ مزاول نم هدمح نأو «هدمح ةعس نع ىلاعت ربخأ مث

 «هتاذ يف ديمح وهف «هوجولا عيمج نم اًديمح الإ نوكي الف

 اهيلع قحتسي هتافص نم ةفص لكف «هتافص يف ديمح وهو
 ام عيمجو «لامكو ةمظع تافص اهنوكل «همتأو دمح لمكأ

 دمحي هنع ىهنو هب رمأ ام عيمجو ءهيلع دمحي هقلخو هلعف

 ايندلا يف «دايعلا نيبو دابعلا يف هب مكح ام عيمجو « هيلع

 .هيلع دمحي .ةرخآلاو

 نم غلبي حرشب «هلوق ةمظعو «همالك ةعس نع ربخأ مث
 «ةدئفألا هيف ريحتو «لوقعلا هل رهبنتو «غلبم لك بولقلا

 ىف اَمَّنَأ ووا :لاقف ل ا

 وحب ن ودمي رحبأو» اهب بتكي ملفا ََرَجَس نم ٍضاْل
 ينفلو مالقألا كلت ترسكتل ءاهب طعس اذاوم 4 را عت

 . ىلاعت نأ تملك # دفنت ملو ءدادملا كلذ

 نأ ىلاعتو كرابت ملع امل لب ءهل ةقيقح ال ةغلابم سيل اذهو

 نأ ىلاعت ملعو .هتافص ضعبب ةطاحالا نع رصاقتت لوقعلا

 ةبقنم لجأو «مهيلع اهب معنأ ةمعن لضفأ هدابعل هتفرعم

 هلك كردي ال ام نكلو ءاههجو ىلع نكمت ال يهو ءاهولصح

 ل حرشتتو «یهیرلق هپ ریت ایت ىلاعت مهب هلک كرب ال
 ءهيلإ اولصي مل ام ىلإ هيلإ اولصو امب نولدتسيو «مهرودص
 ءانث يصحن ال» :هبرب مهملعأو مهلضفأ لاق امك نولوقيو

 نم لجأ رمألاف ءالإو .«كسفن ىلع تينثأ امك تنأ «كيلع

 . مظعأو كلذ

 قاطي ال يذلا ءىنعملا بيرقت باب نم ليثمتلا اذهو
 نإو ءراجشألاف اّلِإو ءناهذألاو ماهفألا ىلإ هيلإ لوصولا

 (7تدتما ول روحبلاو «ةريثك اًفاعضأ ركذ ام ىلع تفعاضت

 اهنوكل ءاهؤاضقناو اهدافن روصتي هنإف «ةفعاضم فاعضأب

 ليلدلا انلد لب ءهدافن روصتي الف ىلاعت هللا مالك امأو

 ءيش لكو «ىهتنم الو هل دافن ال هنأ ىلع يلقعلاو يعرشلا

 . « نتصل كير لإ ناو هتافصو يرابلا الإ يهتني
 ام لك هنأو «هتيرخآو ىلاعت هتيلوأ ةقيقح ةقيقح لقعلا روصت اذإو

 يحال عا
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 ضرفلا لسلست امهم «ةقباسلا نامزألا نم نهذلا هضرف

 هضرف امهم هنأو «ةياهن ريغ ىلإ كلذ لبق ىلاعت وهف ءريدقتلاو
 ضرفلا لسلستو «ةرخأتملا نامزألا نم لقعلاو نهذلا

 هللاف ءهناسلو هبلقب دعاس نم كلذ ىلع دعاسو ءريدقتلاو

 . ةياهن الو ةياغ ريغ ىلإ كلذ دعب ىلاعت
 لعفيو ءلوقيو «ملكتيو ءمكحي تاقوألا عيمج يف هللاو

 «هلاعفأو هلاوقأ نم ءيش نم هل عنام ال دارأ اذإو .دارأ فيك

 هللا هبرض يذلا لثملا نأ فرع «كلذ لقعلا روصت اذإف

 : لجأو مظعأ رمألاف ءالإو ءهنم اًئيش دابعلا كرديل «همالكل

 00 هلأ نل :لاقف هتمكح لامكو هتزع ةلالج ركذ مث

 ولعلا ملاعلا يف ام يذلا ءاًعيمج ةزعلا هل :يأ 0

 ا ل

 ءمهربدو مهيف فرصتو .مهلك قلخلا رهق هتّرعبو «هب الإ

 هتياغ لعجو «ةمكحلاب هأدتباو ء«قلخلا قلخ هتمكحبو
 ءةمكحلاب دجو يهنلاو رمألا كلذكو «ةمكحلا هنم دوصقملاو

 .تّدم :ب يف )١(



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 هقلخ يف ميكحلا وهف ءةمكحلا ةدوصقملا هتياغ تناكو

 .هرمأو

 اهروصتي نأ نكمي ال هنأو ءاهلامكو هتردق ةمظع ركذ مث

 ديو یف لإ کنم ال کف ام :لاقف «لقعلا

 مهترثك ىلع - قلخلا عيمج قلخ نإ «لوقعلا

 اًسفن هقلخك - ةدحاو ةحمل يف مهقرفت دعب «مهتوم دعب مهثعبو
 ىلع ءازجلاو .ءروشنلاو ثعبلا داعبتسال هجو الف «ةدحاو

 .هتردق ةوقو هللا ةمظعب لهجلا الإ «لامعألا

 عيمجل هرصبو «تاعومسملا عيمجل هعمس مومع ركذ مث
 . ريب يحس هل كرإ# :لاقف «تارصبملا

 َراهَلا جلوي ِراَهنلا يف لا جوي هلل نأ ر را ۳۰۰۲۹
 هلل كو یش لب لإ عيني لک رمقلاَو نقلا رسو لا ف

 هنود نم وعدي ام ام ّنَأو ىلا وه هَ نأ

 هدارفنا ءاّضيأ هيف اذهو «ُريبكحْلا ُنَحْلا وه هَل أو لي

 ء«راهنلا يف ليللا جاليإب هفرصت ةعسو 00 فرصتلاب

 ءرخآلا ىلع امهدحأ لاخدإ :يأ «ليللا يف راهنلا جاليإو

 .رخآلا بهذ امهدحأ لخد اذإف

 لتخي مل «ماظنو ريبدتب نايرجي «رمقلاو سمشلل هريخستو

 يف «مهعفانمو دابعلا حلاصم نم كلذب ميقيل ءامهقلخ ذنم

 .نوعفتنيو كوربتعي هب ام ممالك ناو

 كلذ ءاج اذإ ىش بأ لإ يّ امهنم 4 و
 موي يف كلذو ءامهناطلس و اار عطقنا «لجألا

 راد يهتنتو ءرمقلا فسخيو «سمشلا روكت نيح «ةمايقلا

 .ةرخآلا رادلا ءىدتبتو ءايندلا

 ىفخي ال ريح رشو ريخ نم (نولمعت اَمب هلا کول
 باوثلاب «لامعألا كلت ىلع مكيزاجيسو «كلذ نم ءيش هيلع
 . نيصاعلل باقعلاو «نيعيطملل

 ناي نب ام «هتافصو هتمظع نم مكل نيب يذلا 4َكِلَدإلو
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 )١( ب نم ةدايز (۳) .للظلاك : ب يف (۲) .ب نم ةدايز .



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا
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 نم ننوكنل «هتدشو رحبلا نم انتيجن ا نئل «هبر دهاع
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 «ةناتفلا ايندلا ءهنود عطاوقلاو هنع قئاوعلا مظعأ نمو

 مهرغت نأ هدابع ىلاعت ىهنف «لّوَسُملا سوسوملا ناطيشلاو
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 يف نوملاظلا لوسرلل نوبذكملا لاق كلذ عمو «ءارتما الو
 ربكأ نم اذهو ءهسفن دنع نم هقلتخاو ءدمحم هارتفا : كلذ

 مظعأب لب دمحم يمرو «هللا مالك راكنإ ىلع ةءارجلا

 لكو «قلاخلا مالك لثم مالك ىلع قلخلا ةردقو «بذكلا

 . مئاظعلا رومألا نم هذه نم دحاو
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 ميكح نم ليزنت «هفلخ نم الو هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال
 ني مهن ا امو ذس دابعلل ةمحر هلزنأ 4ُكَيَر ني ديمح
 لاسرال ةقافو ةرورض لاح يف مه :يأ لَ ني رَ

 مهلهج يف مه لب ءريذنلا مدعل .باتكلا لازنإو لوسرلا
 كيلع باتكلا انلزنأف .نوددرتي مهلالض ةملظ يفو «نوهمعي

 . هنورثؤيف قحلا نوفرعيف « مهلالض نم ودب مهمل
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 . ملت ال يتلا عضاوملا يف انقرفتو

 مهمعزب . اًديدج اًنعب نوثوعبمل :يأ 4ٌنيِدَج ٍقْلَح ىن اً
 قلاخلا ةردق مهسايقل كلذو «ءايشألا دعبأ نم اذه نأ

 . مهردقب

 ءدانعو ملظ وه امنإو ءةقيقحلا بلطل سيل اذه مهمالكو

 3 اقلب مه لب :لاق اذهلو ءدحجو مهبر ءاقلب رفكو

 ناك ولف ءالإو «هتياغو هردصم “ٌمِلُع مهمالكف *َنوُرْفَك

 ام كلذ ىلع ةعطاقلا ةلدألا نم مهل َنّيَبَل «قحلا نايب مهدصق
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 ا رك اني: ياذا ااو PAE ّنِإ آد

 مهماقم يف مهلاح ركذ «ةمايقلا موي هيلإ مهعوجر ىلاعت ركذ
 اورصأ نيذلا «َنوُبِرجُمْلا نإ ئر ولو :لاقف '"”[هيدي نْيب]
 . ةميظعلا بونذلا ىلع

 ءءالذأ نيعضاخ نيعشاخ رهبر دنع ميسوم أونكات#

 4َعَسَو اربا اير : نيلئاق ةعجرلا نيلئاس «مهمرجب نيرقم
 . نيقي نيع راصف ءانايع هانيأرو ءرمألا انل ناب ؛ يأ

 نآلا اندنع راص :يأ ونقوم اَنِإ اًكِنِنَم لمَ اَمَعِجْناَم#

 داعي كلش ارب تيارا يآ يك "نو يولي
 ىضم دق هنأل «باجم ريغ اًلْؤسو «نيرساخ اًماوقأو «ةجعزم

VA ١٠١-١7 :تايآلا ةدجسلا ةروس ريسفت -؟ 

 .لاهمإلا تقو
 رفكلا نيبو مهنيب ىلخ ثيح «هردقو هللا ءاضقب اذه لكو

 اده نيقت لک اتیا اَنْنِش ووا :لاق اذهلف ءيصاعملاو
 انتئيشمف «ىدهلا ىلع مهانعمجو ءمهلك سانلا انيدهل :يأ

 ىلع مهلك اونوكي نأ ىبأت ةمكحلا نكلو «كلذل ةحلاص

 «بجو : يأ * تم لولا َّنَح ركلو# :لاق اذهلو ءىدهلا

 . هيف ريغت ال اًنوبث تبثو

 دب ال دعولا اذهف تيما ساتلو ِةَّنجْلا م َمَثَهَج الال

 رفكلا نم هبابسأ ريدقت نم دب الف ءهنع ديحم الو «هنم

 . يصاعملاو

 نيمرجملل لاقي : يأ «آَذه كيوب هامل ثي ام وفوق

 ام اوكردتسيل ءايندلا ىلإ ةعجرلا اولأسو «لذلا مهكلم نيذلا

 اوقوذف «باذعلا الإ قبي ملو عوجرلا تقو تاف دق :مهتاف

 نايسن نايسنلا اذهو .اذه مكموي ءاقل متيسن امب ميلألا باذعلا

 ريغ مكنأكو «هل لمعلا متكرتو «هنع متضرعأ امب :يأ «كرت

 . هيقالم الو هيلع نيمداق

 سنج نم ءازج «باذعلاب مكانكرت : يأ رڪ اإ

 : يأ «ِدلْخْلا باع اوُفوُدَول ميس مُتِِسَن امكف «مكلمع
 ءةياغو لجأ هل ناك اذإ باذعلا نإف ءعطقنملا ريغ باذعلا

 انذاعأ - منهج باذع امأو «فيفختلاو سيفنتلا ضعب هيف ناك

 انب اهيف مهباذعل عاطقنا الو ءةحار حور هيف سيلف - هنم هللا

 . يصاعملاو قوسفلاو رفكلا نم *َوَْمْعَت رت ا
 ورځ اب اركد ال سلا اتنا نوب ام )١7-1١(

 نع مهثرلج قاب د رکعت اک فَ هت دن اخسر ایش
 مّلَعَت الق © نوقف انو اًعَمطو ارح مد وعدي عِجاَصمْلا

 ركذ امل كولي اونا اَمي رج نبع رف نم مَ یف آم سقت
 ركذ «باذعلا نم مهل دعأ امو ءهتايآب نيرفاكلا ىلاعت

 :لاقف ءباوثلا نم مهل دعأ امو < «مهفصوو ءاهب نينمؤملا

 هنم دجوي نم ءاّيقيقح اًناميإ '1”[:يأ] 4اب ُنِمْوُي امت

 : ناميالا افهاوش

 تايآ مهيلع تيلتف مهبر تايآب 4اوْرَكحُم اڌ نَا مهو
 ىلإ اوُعُْدَو هللا لسر يديأ ىلع حئاصنلا مهتتأو ءنآرقلا
 :يأ كاَدَّجْس اوُرَح# و ءاوداقتاو ءاهولبقف اهوعمس «ركذتلا

 .هتفرعمب حرفو «هلل ركذ عوضخ اهل نيعضاخ
 الو «مهبولقب ال دورك ال ْمُهَو ْمهَيَر دص اسوا

 دق ءاهل نوعضاوتم لب ءاهل دايقنالا نم نوعنتميف «مهنادبأب

EÊ e 
 .ب نم ةدايز (4)

 نم ةدايز (۲)

 .ب نم ةدايز(9) .ب



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ءميلستلاو حارشنالاب اهولباقو «ميلستلاو لوبقلاب اهوقلت

 ىلإ اهب اودتهاو «ميحرلا برلا ةاضرم ىلإ اهب اولصوتو
 . ميقتسملا طارصلا

 ءمهبونج عفترت :يأ «عاَسَمْلا ِنَع َمُهْيوُنَح فاجن
 هنم مهدنع ذلأ وه ام ىلإ «ةذيذللا اهعجاضم نع جعزنتو

 . ىلاعت هللا ةاجانمو «ليللا يف ةالصلا وهو «مهيلإ بحأو

 مهحلاصم بلج يف :يأ 4مه َنوْعدَيط :لاق اذهلو
 نيعماج : يأ اعط اعَمْطَو اًفوَح# امهراضم عفدو ءةيويندلاو ةينيدلا

 ءاهلوبق يف اًعمطو ا درت نأ اًفوخ «نيفصولا نيب
 .هباوث يف اًعمطو شا باذع نم اًوخ

 اًريثك وأ ناك اًليلق «قزرلا نم 4فر او

 ىلع لديل ءهيلع قفنملا الو «ةقفنلا ديق ركذي ملو 6

 «تاوكزلاك «ةبجاولا ةقفنلا هيف لخدي هنإف ؛مومعلا

 ةبحتسملا ةقفنلاو «براقألاو تاجوزلا ةقفنو «تاراقكلاو

 ءاوس ءاّقلطم ريخ يلاملا ناسحالاو ةقفنلاو «ريخلا هوجو يف

 توافتي رجألا نكلو ءاّديعب وأ اًبيرق ءاّريقف وأ اًتغ قفاو

 . مهلمع اذهف «عفنلا توافتب

 عيمج هيف لخدي سَم مَعَ الف :لاقف «مهؤازج امأو

 ملعي الف :يأ «يفنلا قايس يف ةركن اهنوكل «قلخلا سوفن
 ميعنلاو «ريثكلا ريخلا نم 4ٍَ رف نم مك فأ ات دحأ

 ىلاعت لاق امك «روبحلاو ةذللاو ءرورسلاو حرفلاو «ريزغلا
 نيع ال ام نيحلاصلا يدابعل تددعأ» :هلوسر ناسل ىلع

 نو لع طع فعن نا وتار
 نم مهازاج «لمعلا اوفخأو .اوعدو ليللا يف اولص امكف

 أنك انب رج :لاق اذهلو «مهرجأ ىفخأف «مهلمع سنج
 لک

 نَا ہ َنوتَس ال اقساق تاک نمک ارم ناک نَمقأ (۲۰-۱۸)
 نو و امي د زن وأمل ْثَنَج مهم حلا | المو أ وما يلا

 اف اودی أ اخر نأ اودارأ امنع ذل مهو اوقسف يذلا ساو 0

 ىلاعت هبني ن وکٹ دب رثك یا رال باع وفود مهل ليو

 نيتوافتملا يواست مدع نم اهيف ررقت ام ىلع لوقعلا
 نّمَفأ» : لاقف امهيواست مدع يضتقت هتمكح نأو «نينيابتملا
 .ةعئارشل هحراوج تداقناو «ناميالاب هبلق رّمع دق اسوم ناک

 يتلا « هللا طخاسم كرت نم «هتابجومو هراثآ هناميإ ىضتقاو

 .ناميالاب اهدوجو رضي

 «ناميالا نم لطعتو هبلق برخ دق «ًاَمِساَم تاک نک ل
 لهجلا تابجومب هحراوج تعرسأف «ينيد عزاو هيف نكي ملف
 هللا ةعاط نع هقسفب جرخو «ةيصعمو مثإ لك نم «ملظلاو
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 4# لازا 45 ل ك
 هیر دنع مسو راو سکا یومرجملاذإئیرتولو

 توون السلس امي اف سو ارسل

 لوقا یس کوا ھت ده ںیفن لک ای ک اتش واو اي 9
 مع ع >
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 0 ےگ دب متکی دلا ر لأب ادعا ودمه

 .؟ناصخشلا ناذه يوتسيفأ

 «راهنلاو ليللا يوتسي ال امك ءاًعرشو القع نوسم ل#

 .ةرخآلا يف امهباوث يوتسي ال كلذكو :ةملظلاو ءايضلاو

 هَ لفاونو ضورف نم تحصل أولو أوما يذلا أل
 ندعمو «تاذللا ىوأم يه يتلا تانجلا : يأ 4 كوأمْل ع

 سوفنلاو بولقلا ميعنو «حارفألا لحمو «تاريخلا
 عتمتلاو «دوبعملا كلملا راوجو «دولخلا لحمو «حاورألاو

 . هباطخ عامسو «ههجو ىلإ رظنلاو «هبرقب

 «َنوُلَمْعَي أك اَمي# ّىرِقو ةفايض :يأ مهل «اَلْرُنل
 كلتل مهتلصوأ يتلا يه ءمهيلع اهب هللا لضفت يتلا مهلامعأف

 لذبب اهيلإ لصوتلا نكمي ال يتلا «ةيلاعلا ةيلاغلا لزانملا
 الو لب ءدالوألاب الو «مدخلاو دونجلاب الو «لاومألا

 ىوس ءالصأ ءيشب اهيلإ برقتي الو «حاورألاو سوفنلاب
 5 . حلاصلا:لملاو ناميألا

 :يأ دالا هيأت اثم ديلا ر
 )١( يذلا :أ يفو «ب يف اذك .



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 مهنع ُرّثَمُي الو «ءاقشو باذع لك تعمج يتلا رانلا مهدولخ

 .ةعاس باقعلا

 مهتثدح املكف «ابف اودي آني اور نأ ادا ا

 اودر ءغلبم لك مهنم باذعلا غولبل «جورخلاب مهتدارإ

 مهيلع دتشاو «جرفلا كلذ حور مهنع بهذف ءاهيلإ

 لا

 اذهف «َن ویک وي مک لأ ر رال َباَدَع اوقوذ هَل ليقول

 باذعلا امأو «مهاوأمو مهرقم هيف نوكي يذلا «رانلا باذع

 ركذ دقف ءخزربلا باذع وهو هل ةمدقمو «كلذ لبق يذلا

 : هلوقب

 رک لآ باّدَعْلا نود ندا ِباَدَعْل م ہهذدول )۲1(

 نم اًجذومن نيبذكملا نيقسافلا نقيذنلو : يأ * توج مهل
 نأ لبق هنم افرط مهقيذنف «خزربلا باذع وهو «ىندألا باذعلا

 نم ردب لهأل ىرج امك «هوحنو لتقلاب باذعب امإ ءاوتومي

 ىر و : ىلاعت هلوق يف امك «توملا دنع امإو «نيكرشملا

 اجر مهيدي أوطسأب َةَكَقلَمْلاَو تولا ٍتْرَمَع ىف َنوُمِلدَطلا زذ

 تناذعلا منهل لمكي م ورمل دع ترزق مننا عت
 . مهخزرب يف ىندألا

 اهتلالدو «ربقلا باذع تابثإ ىلع ةلدألا نم ةيآلا هذهو

 ضعب : يأ «ّقَدَدْلا ِباَدَعْل تق میکرو : لاق هنإف «ةرهاظ

 «ربكألا باذعلا لبق ىندأ اًباذع مّن نأ ىلع ٌلدف «هنم ءزجو

 .راثلا باذع وهو

 ال دق ءايندلا يف ىندألا باذعلا نم ةقاذالا تناك املو

 مهلعل كلذ مهقيذي هنأ ىلاعت ربخأف «توملا اهب لصتي

 َرهط» :ىلاعت لاق امك ءمهبونذ نم نوبوتيو هيلإ نوعجري

 یر ضعي مهقييل سالا یبا اک اد ب راو لا يف داسفلا

 . ن مهم اوي
 ا اع قرأ 4 ليت تیب ےک قي طا می 00

 ركذ نمم ءاّيدعت ديزأو ملظأ دحأ ال : يأ 4 نومقتنم َنيِمِرَجَمْلا

 ليمكتو «هتيبرت ديري يذلا «هبر هيلإ اهلصوأ يتلا «هبر تايآب

 ةينيدلا هحلاصم هركذتو هرمأت «هلسر دي 55 هيلع هتمعن

 نأ يضتقت يتلا «ةيويندلاو ةينيدلا هراضم نع هاهنتو «ةيويندلاو

 اذه اهلباقف ءركشلاو دايقنالاو ءميلستلاو ناميالاب اهلباقي

 ضرعأ لب ءاهعبتا الو اهب نمؤي ملف «يغبني ام دضب ملاظلا
 نيذلا «نيمرجملا ربكأ نم اذهف «هرهظ ءارو اهكرتو اهنع

 َتمِرْجُمْلا نم اًنإ# :لاق اذهلو

E يلح 

 ءةمقنلا ديدش نوقحتسي
 باع
 نومهتنم

 ني رم يف نک الق بنل ا یوم اتیا دقلو # )١5-7(
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 ل ا5ت ۱۷
 ربك الآب ادعلا ی ا

 :EONS ةن ملظانمو € 2 يم

 | اَنيئاَءَدقلو ل نوم وينم تيمون نڪا

 ا بڪ اتو
 تودي ماتا 9 ليت ق

 كير © ىو نا ڪک اور صاب
 رر ر و

 وفل وفا ا ڪام ف دملا و ھل صفوه
Emmظ  

 ٠ تعم سالف تب يال کرد فم ھك س فوشي 2
 يفر رجلا ألاء فوسفات اوربل وا

 © و وربنا يشأ و مهن هم لڪ ا تاجر دپ |

 | كح نَا یم وشو
 | و ا ا اک كل

 0 ركل ايلا
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 کود همي مم اتل © لیس ی ىّده هلع باقل

 لصق وه كر َّنِإ ه نوو اتتا واڪو ْاوُرَبَص ال اتاپ

 هتايآ ىلاعت ركذ امل ومص هيم اا اًمِف ِةَمديقْل مو م

 لَك دمحم ىلع هلزنأ يذلا «نآرقلا وهو «هدابع اهب ركذ ىتلا

 نم بيرغب هب ءاج نم الو كلا نم علب سيل هنأ ركذ
 .لسرلا

 ةقدصملا ةاروتلا وه يذلا باتكلا ىسوم هللا ىتآ دقف

 ءامهقح قباطتف «نآرقلا اهقدص دق يتلا «نآرقلل

 ةلدأ تدراوت دق هنأل «ُيِبَفَل نم رم يف نک القل ءامهناهرب
 . لحم ةيرملاو كشلل قبي ملف «هتانيبو قحلا

 ی ىَّدُه# ىسوم هانيتآ يذلا باتكلا : يأ 4 لع #

 هعئارشو «'"'هعورفو مهنيد لوصأ يف هب نودتهي 4 نإ

 . ليئارسإ ىنب ىف نامزلا كلذل ةقفاوم

 ءمهلك سانلل ةياده هللا هلعجف لا نآرقلا اذه امأو

 «ةمايقلا موي ىلإ مهايندو مهنيد رمأ يف قلخلل ةياده هنأل

 تبثأ ام - ملعأ هللاو - باوصلا لعلو مهعورفو : نيتخسنلا يف )١(



 نورشعلاو يداحلا ءزحلا

 ف مَ هولعو هلامكل كلذو

 . 4كك

 س كيل ل بتكلا و

 ور ر م ا ےض ےس ر

 تودهي ةَ ليئارسإ ينب نم : يأ م انلعحو

 يف نيدتهم «ةيادهلا قرطو عرشلاب ءاملع :يأ أ
 لزنأ يذلا باتكلاف ءىدهلا كلذب مهريغ نودهي « مهسفنأ

 رمأب نودهي ةمئأ :نيمسق ىلع مهنم هب نونمؤملاو «ىده مهيلإ
 . مهب نودتهم عابتأو هللا

 «ةلاسرلاو ةوبنلا ةجرد دعب تاجردلا عفرأ .لوألا مسقلاو

 ربصلاب ةيلاعلا ةجردلا هذه اولان امنإو «نيقيدصلا ةجرد يهو
 ءهليبس يف ىذألاو هللا ىلإ ةوعدلاو «ميلعتلاو ملعتلا ىلع

 يف اهلاسرتساو «يصاعملا يف اهحامج نع مهسفنأ اوفكو

 .تاوهشلا

 تايآب ناميالا يف اولصو :يأ كونو ايب ناكر
 امنإو «لمعلل بجوملا ماتلا ملعلا وهو «نيقيلا ةجرد ىلإ هللا
 ءاًحيحص اًملعت اوملعت مهنأل ءنيقيلا ةجرد ىلإ اولصو
 . نيقيلل ةديفملا اهتلدأ نع لئاسملا اوذخأو

 ةرثكب اهيلع نولدتسيو «لئاسملا نوملعتي اولاز امف

 يف ةمامإلا لان نيقيلاو ربصلابف «كاذل اولصو ىتح «لئالدلا
 .نيدلا

 اهيف باصأ ْنَم مهنم «ليئارسإ ونب اهيف فلتخا لئاسم ّمّنو
 ٌلِصْنَي# ىلاعت هللاو ءاّدمع وأ أطخ هأطخأ ْنَم مهنمو «قحلا

 صقي نآرقلا اذهو وفل هيف اا اً ٍةَّسِيقْلا مي مه
 عقو فالخ لكف «هيف نوفلتخي يذلا ضعب ليئارسإ ينب ىلع
 ءقحلا وهف «نيلوقلا دحأل قيدصت نآرقلا يف دجوو «مهنيب
 . لطاب هفلاخ امم هادع امو

 نورا نم مهل نم انَكَلْمَأ مک مه دهب ملو ۷۰۲

 ُهْنِم لت ار ب جرف زرجلا ضرالا لإ املا قوش اا

 ءالؤهل نيبتي مل وأ :ينعي ريب الأ ميشا مهما
 نم اتك ها ْمُك9 باوصلا ىلإ مهدهيو «لوسرلل نيبذكملا

 كس يف َنثنَب» مهكلسم اوكلس نيذلا 4 ني مهل
 . طول موقو «حلاصو دوه موقك ءانايع اهنودهاشيف

 يتلا لسرلا قدص ىلع اهب لدتسي يي كلذ ىف ّنِإإل
 ْنَم نأ ىلعو ءرشلاو كرشلا نم هيلع مه ام نالطبو ءمهتءاج

 . لبق نم هعايشأب َلِعُف امك مهب َلِجُق «مهلعف لثم لعف
 رشحلل مهثعابو «دابعلا يزاجم ىلاعت هللا نأ ىلعو

 . دانتلاو

 ناك ولف ءاهب نوعفتنیف اهنوعيف هللا تايآ *توعَمْسَي الفا

VV1 ٠٠-۲تايآلا ءةدحسلا ةروس ريسفت ٦: -٣ 

 مزجي '''ةلاح ىلع اوميقي مل «حيجر لقعو حيحص عمس مهل
 . كالهلاب اهب

 قوس 5 انتمكح لامكو انتمعن مهراصبأب وري لو

 رطملا هللا قوسيف ءاهيف تابن ال يتلا 4ِزْرْجْلَأ ِضْرَأْلا ىلإ ملأ

 وأ باحسلا نم اهيف هغرفيف ءاهيف اًدوجوم لبق نكي مل يذلا
 عاونألا فلتخم اتابن :يأ ارز ب فل راهنألا نم

 ماعط وهو شاد مئاهبلا تابن وهو 4مل لست
 . نييمدالا

 ءدابعلاو دالبلا اهب هللا ايحأ يتلا ةنملا كلت كورس الفأ#

 طارصلا ىلإ «ةريصبلا كلتو رصبلا كلذب نودتهيف نورصبتسيف
 لع ةكلوشباو + علا لع بلغ كلو فلا
 ىلإ اورظن امنإو «لاجرلا رصب كلذ يف اورصبي ملف «ةلفغلا
 .ريخلل اوقفوي ملف «ةداعلا درجمو «ةلفغلا رظن كلذ

 و + 2
 اننه یم ووشو (۲۸-۳۰) 35 هلأ

 خالو مکی انک ايل مم اک عتتلا مب لث ٠ تهد

 الهج «بيذكتلا ىلع هب اودعو يذلا باذعلاب نومرجملا

 اننيب حتفي يذلا «ُمْنَمْلَأ ادله ىم ىولوشو# ةدناعمو مهنم
 لسرلا اهيأ 4ْرْشُك' نإإ# مكمعز ىلع انبيذعتب «مكنيبو
 . مكاوعد يف نود

 هب نوديفتست ال «مکباقع هب لصحي يذلا (مّتَمْل ي لف
 ام اوكردتستل «مكلاهمإ لصح «لصح اذإ ناك ولف ءاّئيش
 نكلو «هجو كلذل ناكل ءاتيقي مكدنع رمألا راص نيح «مكتاف

 الإ ف لحم ةنحملل قبي ملو ءرمألا ىضقنا «حتفلا موي ءاج اذإ

 مم الو ةرورض ناميإ راص هنأل هسي ارك نيا حق
 نوكردتسيف «باذعلا مهنع رخؤيف .نولهمي :يأ تورت

 «لهجلا ةلاح ىلإ مهباطخ لصو امل مَع ضرع
 ال هنإف مهب لحي يذلا رمألا # َرِظَناَوأل باذعلا لاجعتساو

 مّن رخأتي الو مدقتي .ال ءاج اذإ لجأ هل نكلو «هنم دب
 ءءوسلا رئاود مكب نوصبرتمو «نونملا بير كب #َنوُرِظَمَسُم
 . ىوقتلل ةبقاعلاو

 لامك ىلاعت هلف «هتمو هللا لوب ةدجسلا ةروس ريسفت مت

 .دجملاو ءانثلاو دمحلا

 ےک و
 2 نإ

 )١( ملعأ هللاو - باوصلاو .مزجي مل ٍةلاح ىلع :أ يفو ءب يف اذك -
 .(مل) فذح



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 بازحألا ةروس ريسفت

 هينذم یهو

 دي كلا للا عاد

 هللا تإ نیول ترك لآ علم او هلآ نتا يلا امتی (۳-۱)

 4 ےب ذي نب کیا یی ام یئ د امك ایت تاک

 : يأ «اليكو هاب نڪو ٿا لع لڪ وو © اح َنوُلَمَكَت امي ناک

Eê O 

 يتلا «هاوقت لامعتساب كيلع كبر ةمعن ركشا «قلخلا رئاس
 RE E «كريغ نم اهب ىلوأ تنأ

 هدابع ىلإ ٌّدأو «هتالاسر غلبو «هيهاونو هرماوأ لثتماف «كاوس

 .قلخلل ةحيصنلا لذباو «هيحو
 «دار هنع كدري الو «داص دوصقملا اذه نع كندصي الو

 دق قفانم الو ءهلوسرو هلل ةوادعلا رهظأ دق رفاك لك عطت الف

 .هدض رهظأو ءرفكلاو بيذكتلا نطبتسا

 ضعب يف مهعطت الف «ةقيقحلا ىلع ءادعألا مه ءالؤهف

 .مهءاوهأ عبتت الو ءاهضقانتو ىوقتلا ضقنت يتلا رومألا
 . باوصلا نع كولضي

 ىدهلا وه هنإف «َّكْيَر ني كَل حسب اَم عبّلا» نكل و
 «ريبخ نولمعت امب هنإف «كبر باوث كلذب ْحْراَو ءةمحرلاو

 .رشلاو ريخلا نم مكنم هملعي ام بسحب مكيزاجي
 ءةلضملا مهئاوهأ يف مهعطت مل نإ كنأ «ءكبلق يف عقو نإف

 «قلخلا ةياده يف صقن لصح وأ ءررض مهنم كيلع لصح
 وهو «هريغ مواقيو همواقي ام لمعتساو «كسفن نع كلذ عفداف

 كلمي ال ْنَم دامتعا كبر ىلع دمتعت نأب ءيا ىلع لكوتلا
 ىف ءاّروشن الو ًةايح الو اتوم الو ءاّعفن الو اًدض هسفنل

 قثو هب ترمأ يذلا نيدلا ةماقإ يفو ءمهرش نم كتمالس

 .ناك لاح ٍّيأ ىلع رمألا كلذ لوصح يف هللاب

 وه امبو اهب موقيف ءرومألا هيلإ لكوت 4اَليِكو رَ گو
 ملعي ال ثيح نم «هدبع حلاصمب هملعل كلذو «دبعلل حلصأ

 اهيلع ردقي ال ثيح نم «هيلإ اهلاصيإ ىلع هتردقو «دبعلا

 نم هب فأرأو «هيدلاو نمو هسفن نم هدبعب محرأ هنأو «دبعلا

 «هربب مهيبري لزي مل نيذلا هديبع صاوخ اًصوصخ «دحأ لك
 ءاقلإب هرمأ دقو اًصوصخ «ةنطابلاو ةرهاظلا هتاكرب مهيلع ٌردُيو

 . هدعوو هيلإ هرومأ

 «لهسي بعصو «رسيتي رمأ لك نع لأست ال كانهف

 ه-١ :تايآلا «بازحألا ةروس ريسفت -۳ اا

 ‹یضقت جئاوحو لاوحأو «لوزت بوركو «نوهت بوطخو
 دبعلا ىرت كانهو .عفرت رورشو عفدت مقنو «لزنت تاكربو
 ةمأ اهب موقي ال رومأب ماق دق «هديسل هرمأ ضوف يذلا فيعضلا

 لوحف ىلع بعصي ناك ام ''![هيلع] هللا لهس دقو «سانلا نم

 .ناعتسملا هللابو لاجرلا
7 

oَلَعَج امو ءهِفوَج ىف تبق نس لجل  

 N له ا E ىلا“
 د يلا يهم رو علا شب هَل كوب كلا 1
 مش اباء وسلمت مل ن ا َدنِع طا وه مهيب موعدا

 ا اميف حاتج متاع شاو مکرم نب نيّدلأ ىف نم

 ىلاعت بتاعي انی اک ها لكسر کا تدع ا كل
leهلعجي ملو «لاوقألا نم هل ةقيقح ال امب ملكتلا نع  

 بترتي ءروزو بذك مكنم لوقلا كلذ نإف ءاولاق امك ىلاعت هللا
 لك يف ملكتلا يف ةماع ةدعاق هذهو . عرشلا نم تاركنم هيلع

 . ىلاعت هللا هلعجي مل ام دوجوو عوقوب رابخالاو ءءيش
 ةدشو ءاهعوقول ةروكذملا ءايشألا هذه صخ نكلو

 ىف يبق نم لرل هلا َلَعَج اي :لاقف اهنايب ىلإ ةجاحلا

 نيبلق هل نإ :دحأ نع اولوقت 3 نأ مكايإف ءدجوي ال اذه 4 يِوَوَج

 . ةيهلالا ةقلخلا ىلع نيبذاك اونوكتف «هفوج يف

 مكدحأ لوقي نأب ی نوره ىلا کوز لج امو#

 هللأ نهلعج امف «يمأك وأ 0 رهظك يلع تنأ» : هتجوزل

 كيلع "ءاسنلا مظعأ تراصو «كتدلو ْنَم كمأ 4هم

 دحأ هش فيكف كل ءاسنلا لحأ كتوزو ءاّميرحتو ةمرح

 ؟رخآلاب نيضقانتملا

 ني مکن نوري یا : یلاعت لاق امك ءزوجی ال رمآ اذه

 وول ملو هدو ىلا لإ هشم نإ روکا ےش اک ہھبا

 . 4 ًاروزو لولا َنِي ڪش

 ناك يذلا دلولا ءايعدألاو 4 لح كي لج اًمو#

 «هايإ هينبت ببسب هيلإ ىَعَذُي وأ ءهل سيل وهو ءهيعّدي لجرلا
 .مالسالا لوأو ةيلهاجلاب رمألا ناك امك

 عرش يف دجوي ال بذكو لطاب لکو «بذکو لطاب هنأو «هحبق

 . هللا دابع هب فصتي الو « هللا

 وأ « مهنوعدت نيذلا ءايعدألا لعجي مل هللاف : ىلاعت لوقي

 مهومتدلو نم ةقيقحلا يف مكءانبأ نإف «مكءانبأ ءمكيلإ نوعدي
 هللا لعج الف «مكريغ نم ءايعدألا ءالؤه امأو .مكنم اوناكو

 )١( ب نم ةدايز (۲) ب نم ةدايز .



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 . اذهك اذه
 نالف نبا هنإ :يعدلا يف نولوقت يذلا لوقلا مكد

 ال لوق :يأ *«مْكِوْمأِب مكر نالف هدلاو وأ ماعدا يذلا
 :هل يعم ال وزال ةقيقح

 مكرمأ مكلذلف «قدصلاو نيقيلا : يأ قحا لوب هلو

 لاوقألاو «قح هعرشو «قح هلوقف «هعرشو هلوق ىلع هعابتاب

 نم تسيلو «هوجولا نم هجوب هيلإ بسنت ال ةلطابلا لاعفألاو
 قرطلاو «ةميقتسملا ليبسلا ىلإ الإ يدهي ال هنأل ؛هتياده

 . ةقداصلا

 دجو ام لكل ةماع هتئيشمف «هتئيشمب اًعقاو كلذ ناك نإو

 .رشو ريخ نم
 لطابلا لوقلل ةنمضتملا «ىلوألا ةلاحلا كرتب مهل حّرص مث

 مهودلو نيذلا هيب ءايعدألا : يأ «مُموُعَدَآ# :لاقف

 . ىدهأو موقأو لدعأ : يأ ا نع لس ٌرْهل
 نبدأ ىف منيف » نييقيقحلا مهاب أ ًاوملغت 9 نقل

 كلذ يف مكيلاومو هللا نيد يف مكتوخإ : يأ 4كيلو

 كلذ ىلع ةالاوملاو ءةقداصلا ةيناميإلا ةوخألاب مهوعداف

 . اهلعف زوجي ال متح مهانبت ْنَم ىلإ ةوعدلا كرتف
 مل نإو «مهيلإ اوعد ءاوملع نإف «مهئابأل مهؤاعد امأو

 ©[نيدلا] ةوخأ وهو ءمهنم ملعي ام ىلع رصتقا اوملعي
 يف رذع مهئابآب مكملع مدع ةلاح نأ اونظت الف «ةالاوملاو

 .كلذب لوزي ال روذحملا نأل «مهانبت ْنَم ىلإ مهتوعد
 ىلع قبس نأب «.هب رثأطخأ ايف حاج مع شول

 وأ «هب ذخاؤم ريغ اذهف «هانبت ْنَم ىلإ هتوعد «مكدحأ ناسل

 «هيبأ ريغ نطابلا يف وهو [هيلإ هومتوعدف] ءاّرهاظ هوبأ ملع
 . أطخ ناك اذإ ءجرح كلذ يف مكيلع "سيلف

 امب مالكلا نم کوا ت دمعت امب مكذخاؤي نکو ل
 مل ثيح «مكمحرو مكل رفغ كامي اًروُفَع هلا َنَكَو## . زوجي ال

 مكمحرو «هب متأطخأ امب مكل حمسو «فلس امب مكبقاعي

 ا
 ر ا ر عروب مسك

 الواو مهنه ا EA مهسفنأ نم َنيِنمؤمْلاِ لوا 2 0 003(

 يلا ةي هللا بكيس ف نتي لأ بي ديلا
0 

 ىف َكِلَذ تاك اوري اورم كيلو لإ اَت نأ الإ نجمنا

 ةلاح هب نوفرعي اًربخ نوا ىلاعت ربخي 4اَيوْطَس"' بسلا
 :لاقف «ةلاحلا كلت ىضتقمب هنولماعيف «هتبترمو ءب لوسرلا
 ام ىلوأو «ناسنإلل ام برقأ 4ّس نم مومل وأ ُنّيلآ»
 ةالصلا هيلع هنأل ءهسفن نم هب ىلوأ لوسرلاف .هسفن هل
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Eميال  

 هب ناك ام «ةفأرلاو ةقفشلاو حصنلا نم مهل لذب «مالسلاو

 نم مهيلع ةنِم قلخلا مظعأ هللا لوسرف «مهفأرأو قلخلا محرأ

 عفدنا الو «ريخلا نم ةرذ لاقثم مهيلإ لصي مل هنإف دحأ لك

 . هببسبو هيدي ىلع الإ ءرشلا نم ةرذ لاقثم مهنع

 دارم وأ «ءسفنلا دارم ضراعت اذإ هنأ هيلع بجو كلذلف

 لوسرلا دارم مدقي نأ ءاي لوسرلا دارم عم «سانلا نم دحأ

 هتبحم اومدقيو «مهدالوأو مهلاومأو مهسفنأب هودفي نأو «ناك

 اومدقتي الو «لوقي ىتح اولوقي الأو ‹مهلك قلخلا ةبحم ىلع

 . هيدي نيب
 ءةباحصلا ضعب ةءارق ىف امك «نينمؤملل بأ لب وهو

 .هدالوأ دلاولا يبري امك مهيبري

 يف : : يأ :مهتاهمأ راست ناک نأ ةوبألا هذه. ىلع ترف

 نأكو «ةيمرحملاو ة ةولخلا يف ال «ماركالاو مارتحالاو ةمرحلا

 ُلْبَق ناك يذلا ةئراح نب ديز ةصق يف يتأيس امل ةمدقم اذه

 .ب نم ةدايز (۲) .ب نم ةدايز )١( فرح ةدايز انه تعقو أ يف (۳)

 .هل لحم الو (يف)



 نورشعلاو يداحلا ءزحلا

 اك ايم هللا لزنأ ىتح «دمحم نب ديز» ىَعُدُي
 رر را

 . هنم هباستناو هبسن عطقف کلا

 «لوسرلل دالوأ مهلك نينمؤملا نأ «ةيآلا هذه ىف ربخأف

 باستنا مهدحأ نع عطقنا نإو .دحأ نع دحأل ةيزم الف

 الو نزحي الف «هنع عطقني مل يناميالا بسنلا نإف ءةوعدلا

 تف ا

 ال نهنأ «نينمؤملا تاهمأ لوسرلا تاجوز نأ ىلع بترتو

 3 7 ص هللا امك «هدعب نم دحأل 0
og ر 1 2 

 . © ادبأ هودعب نم ةجاوزأ

HYمصب اودعب وأ اوبرق «براقألا : يأ 4راا أ  

 مهضعب ثريف «همكح يف 1: يأ] هلأ بك يف ضعي لأ
 .ةرصنلاو فلحلا نم ىلوأ مهف ءاّضعب مهضعب ربيو ءاًضعب

 نود «بابسألا هذهب نوثري لبق نم اوناك نيذلا ءايعدألاو

 «براقألل هلعجو تالي كرز ایا علقت «ماخرألا يوذ

 ةقباسلا ةداعلا ىلع رمتسا ول رمألا نإف ةه و هته اًمطل

 نم براقألا نامرحل ليحتلاو رشلاو داسفلا نم لصحل
 ريك ءيش تارا

 نينمؤم براقألا ناك ءاوس : يأ تجهل يملأ نم

 يف نومدقم ماحرألا يوذ نإف «نيرجاهم ريغو نيرجاهم
 عيمج يف ماحرألا يوذ ةيالو ىلع ةجح ةيآلا هذهو .كلذ

 ا ا ل

 قح مهل سيل يأ اورم مكيايلوأ كِإ العض نأ الإ
 اًعربت مهل اوعربتت نأ متئش نإ E a « ضورفم

 يف# روكذملا مكحلا كلذ #40٤ کنم اًفورعم مهوطعتو

 نم دب الف a : يأ *«اروُطَسم تكلا
 . هذوفن

 مه جف نيو كلن مم عيل اذ ڈو (۸۷)
 ب ورح 01104

 َنيِقِدِدَّصلا َلَمْسسِل ه 0 اي اقشيت مهن انذخأو م تنس یا ىو وَ

 نم ذخأ هنأ ىلاعت ربخي اني اًبَدَع فكل َّدَعأَو مهِقْدِص نع
 ةسمخلا ءالؤه مهو - مزعلا يلوأ ¿ نمو ءاّمومع نييبنلا

 ليقثلا مهدهعو ظيلغلا مهقاثيم ءاًصوصخ - نوروكذملا

 اذه نأو «هليبس يف داهجلاو هللا نيدب مايقلا ىلع ءدكؤملا
 مهديسب اومتخ ىتح «نومدقتملا ءايبنألا ىشم دق ليبس

 . مهب ءادتقالاب سانلا رمأو  ةيدمحم مهلضفأو

 له ءظيلغلا دهعلا اذه نع مهعابتأو ءايبنألا هللا لأسيسو

 مهبذعيف ءاورفك مأ ؟ميعنلا تانج مهبيثيف ؟اوقدصو هيف اوفو

 أوُدَهَع ام أوُقَدَص لار َنيِيْوَمْلا نم : ىلاعت لاق ؟ميلألا ٠ باذعلا
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 2 کک | اوما يل هيا
 وک ر هدد ا 0 < ع روو

refs 2چ ا حم <  
 ألا دق م ه لفسأ نمو م يرق نير ه اًيِصَب

 بأ كلاته ه 5 لاب نوتظتو رجاكحلا ثوُُقْلا تي

 هتمعن نينمؤملا هدابع ىلاعت ركذي ك4اَديِدَّس اراز وراز ووو
 ةكم لهأ دونج مهتءاج نيح ءاهركش ىلع مهثحيو ؛مهيلع

 اودقاعتو «مهنم لفسأ نم دجن لهأو «مهقوف نم زاجحلاو

 ةعقو يف كلذو «ةباحصلاو لوسرلا لاصئتسا ىلع اودهاعتو

 «ةنيدملا يلاوح نيذلا دوهيلا "[فئاوط] مهتألامو .قدنخلا
 . ةريثك ممأو ةميظع دونجب اوءاجف

 «ةنيدملا اورصحف «ةنيدملا ىلع ي هللا لوسر قّدنخو

 نم نظلا غلب ىتح ءرجانحلا بولقلا تخلبو ءرمألا دتشاو
 «ةمكحتسملا بابسألا نم اوأر امل «غلبم لك سانلا نم ريثك

 «ةليوط ةدم ةنيدملا ىلع راصحلا لزي ملف «ةديدشلا دئادشلاو
 ورحب 2000 و

 فثرولقلا ِتغلبو صل ِتَّعاَر إو : هللا فصو امك رمألاو

 ب نم ةدايز (9) .ب نم ةدايز () .كلذب حر هر امك :ب يف )١(



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 ال هللا نأ «ةئيسلا نونظلا :يى

 0 الو هنيد رصني

 كارل لرلو ةميظعلا ةنتفلا هذهب 4 توئيؤنلا لبا كمل
 ديزيو مهناميإ نيبتيل «عوجلاو قلقلاو فوخلاب #اَديِدَس

 ام «مهنيقي ةدشو مهناميإ نم - دمحلا هلو - رهظف «مهناقيإ

 .نيرخآلاو نيلوألا هيف اوقاف
 مهناميإ را ءدئادشلا تمقافتو ؛بركلا دتشا امدنعو

 ام اده لاک بارلا نب نورما ار امو نيقيلا نيع

 . السو اًنْنميِإ ̂ إ | ْمُهَداَر 9 و هلأ یو 0
 ر ا ام نهظوس ا و و

 مف مصر

 هلأ ندعو ام

 : ىلاعت لاق
 هلأ ادعو ام ضر مهول ف َندلاَو نوفل لوقي لوا )١0(

 . ادور الإ :كأوُسَرَو
 «هناميإ تبئي ي ال «ةنحملاو ةدشلا دنع قفانملا ةداع هذهو

 ا 1 رصاقلا ةلاحلا ىلإ رصاقلا هلقعب رظنيو

 َّلقو اوعزج امدعب «نيقفانملا نم ةا تك لو ١1١١(
 ءمهسفنأب اوربص الف «نيلَّذَحملا نم اًضيأ اراض « مهربص
 لَهَا :ةفئاطلا هذه تلاقف ءمهرش نم سانلا اوكرت الو

 نطولا مساب مهودانف .«ةنيدملا لهأ اي» نوديري بر
 ةوخألاو نيدلا نأ ىلإ ةراشإ هيف )[ةيمستلا نع] ءىبنملا

 ىلع مهلمح يذلا نأو ءردق مهبولق يف هل سيل «ةيناميالا
 .يعيبطلا روخلا درجم كلذ

 متجرخ يذلا مكعضوم يف : يأ يل ممم ال براي لهي
 جراخو قدنخلا نود اوركسع اوناكو «ةنيدملا جراخ هيلإ

 نع لذخت ةفئاطلا هذهف ءةنيدملا ىلإ وعنا ةنيدملا

 كرتب مهنورمأيو ءمهودع لاتقب مهل ةوق ال مهنأ نيبتو «داهجلا
 . اهرضأو فئاوطلا رشأ ةفئاطلا هذهف «لاتقلا

 نأ اوبحأو «عزجلاو نبجلا مهباصأ «مهنود ىرخأ ةفئاطو

 ءةلطابلا راذعألاب نورذتعي اولعجف «فوفصلا نع اولزخني

 نإ ووم َّنَيلا منم قرف نسو : مهيف هللا لاق نيذلا مهو
 اهيلع مجهي نأ اهيلع فاخنو ءرطخلا اهيلع : يأ # ٌةَروَع اتوب

 ءاهسرحنف اهيلإ عجرن انل ْنّدَأَف ءاهنع ّبِّيَغ نحنو ءءادعألا
 . كلذ يف ةبذك مهو

 4ر الإ مهدصق ام :يأ كثير نإ ومب یه اول
 ّلق ءالؤهف .[مهل] اًرذعو ةليسو مالكلا اذه اولعج نكلو
 . نحملا دادتشا دنع توبث هل سيلو «مهناميإ

 ول :يأ 4اَمِراَلَمَأ نيم ةنيدملا مك كي ولوو )١5(
 كلذ ناك ال - اهيلع اولوتساو ءاهيحاون نم اهيلإ رافكلا لخد

226 

VVo 1 :تايآلا «بازحألا ةروس ريسفت ككاوA-1۲ 

CE `مهنيد نع بالقنالا : يأ هَل ءالؤه لئس 4 من ت ا  

 :يأ مول نيبلغتملا نيلوتسملا نيد ىلإ عوجرلاو
 . نيردابم اهوطعأل

 ٌبْلصَت الو ةعنم مهل سيل :يأ ابيب الإ يب أت اً
 ام مهنوطعي «ءادعألل ةلودلا نوكت ام درجمب لب «نيدلا ىلع

 1 . مهلاح هذه ءمهرفك ىلع مهنوقفاويو ءاوبلط

 تيوب ال ل ني هللا اُدَهدَعط دق مهنأ لاحلاو (15)
 دولا كلذ نع: لا الرسم هَل هع نك رينا
 ؟مهبرب اذِإ مهنظ امف ‹هوضقن دق مهدجيف

 ال مهنأ اًريخمو «مهرارف ىلع اًمتال مهل زُ (15)
 وأ ِتْوَمْلا تبق مكرم نإ رفا مْكَمَهَي نَل» اًئيش كلذ مهديفي
 ىلإ لتقلا مهيلع بتك نيذلا زربل «مكتويب يف متنك ولف «ٍِلَنَعْل

 ءاج اذإف ءردقلاو ءاضقلا اهضراعي مل اذإ «عفنت بابسألاو

 اهنظ ةليسو لك 2*”تلطبو «ببس لك ىشالت ءردقلاو ءاضقلا
 .هيجنت ناسنالا

 اومعنتلو «لتقلاو توملا نم ارد د نيح 4او

 مكرارف یوسي ال اًعاتم اليك لإ وع مث الإ مكنإف ايندلا يف

 يف «يدبألا عتمتلا مكسفنأ ىلع مكتيوفتو هللا رمأ مككرتو
 . يدمرسلا ميعنلا

 اذإ ءاّئيش دبعلا نع ينغت ال اهلك بابسألا نأ نّيِب مث )١0(

 مكعب : يأ 4 ٌكَدِصْمَي یا اد نم ل : لاقف ءءوسب هللا هدارأ

 هناف 4هم ب را زل ارش :يأ ونس مكي درا نإ لأ نیل
 الإ ريخلاب يتأي ال يذلا «عفانلا راضلا «عناملا يطعملا وه
 .وهالإ ء ءوسلا عفدي الو ءوه

 58 بلجيف «مهالوتي 4لو هَل هلأ نود نم مهل نودي رو

 . راضملا مهنع عفديف «مهرصني : يأ ایت ا (”'عفتلا

 «هتئيشم تذفن يذلا اقلك رود ا دولا ا اوُلئَتْمَيْل

 .رصان الو ّيِلَو هترصنو هتيالو كرت عم عفني ملو ءهردق ىضمو

 مهددهتو «نيقوعملا نيلذخملا ىلاعت دّعوت مث (1)
 '””[مل] نمل «جورخلا نع ركن َيِووعملأ هلل راعي دق :لاقف

 : يأ اإ مو اوجرخ نيذلا «جهنوإل يلياقلو ل اوجرخي
 يكل مام ال برب لها :مهلوق نم مدقت امك را

 لاتقلا سابا وأي ال مهليذختو مهقيوعت عم مهو

 ىلع اًصرح سانلا دشأ مهف #اليلق الإ مهسفنأب داهجلاو

 اذك (:) . ب نم ةدايز (۲) .ةرضاحلا :ب يف )١(

 . عفانملا : ب يف (5) . لطب :أ يفو «ب يف

 . ب نم ةدايز (۳)

 .ب نم ةدايز (5)



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

 دوجوو «ربصلاو ناميالا نم «كلذل يعادلا مدعل «فلختلا

 . ناميالا مدعو قافنلا نم نبجلل يضتقملا

 دنع مهلاومأو «لاتقلا نع مهنادبأب کم دش ڈا (۱۹)

 وَلا هج ادق مهسفنأو مهلاومأب نودهاجي الف «هيف ةقفنلا

 نم ِتْرَمْلا تيل هيلع يشغملا رظن 4كَلِإ يرطب مما
 افوخو «مهلهذأ يذلا قلقلاو E E ةدش

 . لاتقلا نم نوهركي ام ىلع مهرابجإ نم
 ةنينأمطلاو نمألا لاح يف اوراصو فرا بهذ و

 مالكب مكعم اوملكتو «مكوبطاخ :يأ «ِةَسِيأِب مك دوس

 . ةحيحص ريغ ىواعدو «ديدح

 َكَع ََّمِشَأ9 مادقالاو ةعاجشلا لهأ مهنظت « «مهعمست نيحو

 نوكي نأ ءناسنالا يف ام رش اذهو «مهنم داري يذلا ريل

 اًحيحش «ههجو يف هقفني نأ هلامب اًحيحش «هب رمأ امب اًحيحش
 اًحيحش اورا هللا ءادعأ دهاجي نأ هندب ىف

 و ا

 مدع ببسب 4 ايمو لل ةلاحلا كلتب نيذلا كيا
 . ارب نأ لع كلَ ناكر مهلامعأ هللا طبحأ مهناميإ

 لذبل مهقفوو «مهسفنأ حش هللا مهاقو دقف «نونمؤملا امأو

 ءالعإو ءهليبس يف لاتقلا يف مهنادبأل لذب نم ءهب اورمأ ام

 . مهملعو مههاجو «ريخلا قرط يف ةقفنلل مهلاومأو «هتملك

 ءالؤه نأ نونظي : يأ « اعزب مل باتل سک (۲۰)

 مل هباحصأو يي هللا لوسر برح ىلع اوبزحت نيذلا بازحألا

N EEE 
 يف توذاب مُهَنَأ ول اودوی ىرخأ ةرم 4ُباَرَحَحْلا تاي نول

 ةيناث ةرم تاوحألا ىتأ ول“: يأ كيان نع توتي بارق
 ةنيدملا يف اوسيل مهنأ «نوقفانملا ءالؤه دو ءةرملا هذه لثم

 ءةيدابلا يف بارعألا عم مهنأو ءاهنم برقلا يف الو

 لصح اذام «مكئابنأ نع نولأسيو مكرابخأ نع نوربختسي

 ؟مكيلع
 رَ مهروضحب ؟''ىلابي نمم اوسيلف ءاّدعبو مهل ابف
 اوسأت الو «مهولابت الف ايق لإ الم ام مكيف اڪ

 يب ع 2 . مهيلع

 رضح ثيح 4 ٌةَئَسَح هوسا ولا لوسر یف كَل ناک َدََّل# )3١(

 فيرشلا وهو «برحلا فقوم رشابو «ةميركلا هسفنب ءاجيهلا
 داج رمأ نع مكسفنأب نوحشت فيكف «لسابلا لطبلا «لماكلا

 .هريغو رمألا اذه يف هب اوسَأنَق !!؟هيف هسفنب ال هللا لوسر

 لاعفأب جاجتحالا ىلع ءةيآلا هذه يف ةيتدسالا لدتساو

 ام الإ «ماكحألا يف هتوسأ هتمأ نأ «لصألا نأو هلل لوسرلا

et 

 ۱۹-۲۲ :تايآلا بازحألا ةروس ريسفت -۳ ۷۷٦

 2 لجوال 5 | 0
 ت مو رص لس س تي

 نإَوِلْتَقْلاو ت وملآ تيرنر نیر و گس
 نوا SEE OEE م و

 2 أ ر ورت ر د

 هللا يود مط دودو ةا دارو
 م

 ل 7
 ص

 يق دوما سيم # (7 اصايل
 -4 عل ہرا م ہور

 هش ©9 داال سابا دوناي کو سيم هنو
 ما e رن م هتد فول هاج ادق کی

 ڪوس ف قو بهدا تملا 20 ا هورس ا م

 A هو كيلو ارب الة ا دادا

 ا

 ا أ ا بارلا تين ًاوبهذيمل

 يف ا ڪس ڑکو کیان وکی ف

 ل
NEرک ورحل م ویلو کاور ناك  © 

EE 

 وسوم اھا تکل تك

 9€ يتوب ال )مشدارامو
 . هب صاصتخالا ىلع يعرشلا ليلدلا لد

 ا ا ناعون ةوسألاف

 كلاس هب يّسأتملا نإف ل لوسرلا يف ةنسحلا سالاق

 . ميقتسملا طارصلا وهو « هللا ةمارك ىلإ لصوملا قيرطلا

 لوقك «ةئيسلا وسأل وهف ءهفلاخ اذإ هريغب ةوسألا امأو

 دمو اإل : "1[مهب] يّسأتلل لسرلا مهتعد نيح “رافكلا

 . 4ده مراء لع اَنِإَو ةَ لع

 و اا و ل ذو

 ا نإف ءرخآلا مويلاو هللا وجري

 لوسرلاب يسأتلا ىلع هثحي «هباقع فوخو «هباوث ءاجرو « هللا

 لاح ركذ «فوخلا دنع نيقفانملا ةلاح ركذ امل (۲۲)

 ءاوبزحت نيذلا *َباَرحْخْلا َنَوبِمْومْلا ار امو :لاقف «نينمؤملا
 هلا دعو ام اده ْاوُلَك# فوخلا ىهتناو «مهلزانم اولزنو

 0 ْلَتَم ماي امل انکو و ةا اولد نأ منيح ما : هلوق يف لوس ملوسرو

 .نيكرشملا :ب يف (۲) .يلاغي :ب يف (۱)
 . هعم ام كلذ نإف : ب يف

 ةلوسر و هللا قدصو

 فوخو «ناميالا نم

 د حم

 2 . ب نم ةدايز (۳)



 نورشعلاو يداحلا ءزجلا

i îلوسا لوف ی اولد اَضاَو اسأل ا بس هتم مد ني اول ر يم يب ريس ع هى جرار بيا عرس  
 .# برف هلأ رص َّنإ هلا ا رن قم مسام ل روع 2 0 ر ايلا ينبح

 شدا امو هياتريخأ ام اار اا 4 وو هنأ َّقَدِصَو

 مهحراوج يف السو مهبولق يف انمي الإ رمألا كلذ
 .هللا رمأل اًدايقناو

 نولوي ال هللا اودهاع نيقفانملا نأ ركذ املو (75)

 :لاقف ءهب نينمؤملا ءافو ركذ ا كلذ اوضقنو «رابدألا

 هب اوفو : يآ دي هلا أوُدَهَْع اَم ْاوُهَدَص لار َنيِنمومْلا سل
 مهسقتأ اولّبسو «هتاضرم يف مهجهم اولذبف هولمكأو هومتأو

 . هتعاط يف

 نم هيلع امو هبولطمو هتدارإ : يأ 4ُمَبْحَت ئَصَق نم مُهْنِص#
 هصقني مل هقحل اًيدؤم تام وأ للا ليبس يف لتقف «قحلا

 ام ءاضق يف عراش وهف «هيلع ام ليمكت 4رظ 0

 يف عاس «هلیمکت ءاجر يف وهو «هلمکی املو هبحن ءافوو «هيلع
 .دجم كلذ

 ىلع اولازي مل لب «مهريغ لّدب امك 4ای الدب اًمو#
 ىلع لاجرلا مه ءالؤهف «نوريغتي الو نوولي ال «دهعلا

 تافصلا امأو «لاجر روص مهروصف مهادع نمو .ةقيقحلا

 .لاجرلا تافص نع ترصق دقف

 مهقدص ببسب : : يأ 4 مهِقْدِصِب َنيِقِدَّصلَ هنأ رجل (۲۵

 مهرهاظ ءاوتساو هللا عم مهتلماعمو مهلاوحأو مهلاوقأ يف

 مل مق فا قلما 35 موي اته :ىلاعت هللا لاق مهنطابو

 . ةيآلا ي ابف لَ ْرهْنَْلا اه نم یر تج

 «لزالزلاو نحملاو نتفلا هذه نم انردق ام انردق : يأ

 مهقدصب نيقداصلا يزجيف «بذاكلا نم قداصلا نيبتيل

 لولح دنع مهلامعأو مهبولق تريغت نيذلا *َيِتِفَتسْلا بْزَمِيَو#

 . هيلع هللا اودهاع امب اوفي ملو «نتفلا

 ال مهنأ ملع لب «مهتياده أشي مل نأب «مهبيذعت اس نإ#

 ةبوتلل مهقفوي نأب 4مِتلَع بوب ْأ# مهقفوي ملف مهيف ريخ
 ةيالا متخ اذهلو «ميركلا مرك ىلع بلاغلا وه اذهو «ةبانالاو
 َّنإ# :لاقف ءناسحالاو لضفلاو ةرفغملا ىلع نيلاد نيمساب

 ءمهسفنأ ىلع نيفرسملا بونذل اًروفغ امسي ومع نك هلأ

 ثيح مهب اي باتملاب اوتأ اذإ «نايصعلا نم اورثكأ ولو

 ا ی عبو مهم اهلبق مل ترعا مهتنو
 : يأ 4 الا رک َمهظْيَعِ أورفك ن سل هلأ رول (080)

 هيلع نيقنح اوناك يذلا رمألا مهل لصحي مل «نيبئاخ مهدر

 دق «ةرئادلا مهل نأب «نيمزاج "”[هيلع] نيرداق نيظاتغم

VY ۳- ۲۳-۲۷ :تايآلا «بازحألا ةروس ريسفت 

 ْمهِدَّدَعِب اوحرفو «مهبزحتب اوبجعأو ءمهعومج مهترغ
 . مِهِدَّدَعو

 ءابصلا حير يهو «ةميظع اًحير مهيلع هللا لسرأف

 مهرودق تأفكو «مهمايخ تضّرقو «مهزكارم تعزعزف

 اذهو ءمهظيغب اوفرصناف «بعرلاب هللا مهبرضو .مهتجعزأو
 . نينمؤملا هدابعل هللا رصن نم

 بابسألا نم مهل عنص امب لاَ َنيِمْؤملا هلأ قر
 الإ دحأ هبلاغي ال ع ايو هلا ساكو# ةيردقلاو ةيداعلا
 ا يحس لون وكلم
 هتوقب هللا مهنِعُي مل نإ «مهتزعو مهتوق ةزعلاو ةوقلا لهأ عفني

 .:هترغو

 لَهَا نيل مهونواع :يأ 4رُهورهظ َنِلا لَو ۲١(
 نم مهلزنأ : يأ * مهصايَص نم# درهيلا : يأ 4 بتکلآ

 مالسإلا مكح تحت نيلوعجم «مهب اًروفظم اًلوزن «مهنوصح

 لب ءلاتقلا ىلع اووقي ملف بَل ٌمِهِبوُنُق يف َفَدَعَو#
 لاجرلا مهو (تولتَقت اتو اولذو اوعضخو اوملستسا

 .نايبصلاو ءاسنلا نم مهادع ْنَم كايرو وُرِأَبَو# نولتاقملا

 وما مهَركيدَو مهضرأ# مكمّتغ :يأ مکرر )۷(
 اهتزعو اهفرش نم «لبق نم تناك اًضرأ : يأ اموت هَل اسر
 «مهلذخو هللا مكنّكمف ءاهئطو نم نونكمتت ال ءاهلهأ دنع

 لع هلل تناكو# مهومترسأو «مهومتلتقو «مهلاومأ متمنغو
 .رّدق ام مكل رَّدق هتردق نمو :ءيش هزجعي ال 4 ارم ءَ لڪ

 نم ةظيرق ونب مه «باتكلا لهأ نم ةفئاطلا هذه تناكو

 لَك يبنلا ناكو .دّيعب ريغ ةنيدملا جراخ ةيرق يف «دوهيلا

 مهلتاقي ملف «مهنداهو مهعداوو «ةنيدملا ىلإ رجاه '*”[نيح]

 . اًئيش مهيلع ريغي مل «مهنيد ىلع نوقاب مهو «هولتاقی ملو
 لوسر ىلع اوبزحت نيذلا بازحألا قدنخلا موي اوأر املف

 نولصأتسيس مهنأ اونظو «نيملسملا ةلقو «مهترثكو هللا

 ضعب “[ليجدت] «كلذ ىلع دعاسو «نينمؤملاو لوسرلا

 هللا لوسر نيبو مهنيب يذلا دهعلا اوضقنف «مهيلع مهئاسؤر
 . هلاتق ىلع نيكرشملا اوألامو ا

 «مهلاتقل ال4 هللا لوسر غرفت «نيكرشملا هللا لذخ املف
 يضر داعم نب دعس کج ىلع اولزتف « مهنضح يف هرصاحق
 «مهيرارذ ىبستو «مهتلتاقم لتقت نأ «مهيف مكحف «هنع هللا

 . مهلاومأ منغتو

 (۳) .ب نم ةدايز (0)

 نم ةدايز (5)

 .هتبثأ ام باوصلا لعلو «مهادع امو :أ يف )١(

 .ب نم ةدايز (4) .هتبثأ ام باوصلا لعلو « وهو :أ يف

 . بل



 نورشعلاو يداحلا ءزحلا

 ‹ةمعنلا مهيلع غبسأو «ةنملا نينمؤملاو ةلونول هللا متأف
 ءاولتق ْنَم لتقو «مهئادعأ نم لذخنا نم نالذخب 5 | هوو
 . اًرمتسم نينمؤملا هفاتغي هللا فطل لزي ملو ا او

 ةؤَيَحْلا ت ذرت 26 نإ كيال لع أ باك )4.۲۸(

 شک نیو © الي امارس ضعرسأو ییا اتم اھو ي

 نبل س كيش ا 7 ةَرحَأْلا رال موس هلا سدر

 نبلطو «ةريغلا يف هيلع ةي هللا لوسر ءاسن عمتجا امل «اًيِظَع
 «تقو لك يف هيلع ردقي ال اًرمأ هنم نبلط .ةوسكلاو ةقفنلا هنم

 شف «تاتتعتم نهدارم يفو «تاقفتم نهبلط يف نلزي ملو

 نهنم ىلآ هنأ ىلإ لاحلا هب تلصو ىتح «لوسرلا ىلع كلذ
 .اًرهش

 ةجرد عفري نأو ءهلوسر ىلع رمألا لهسي نأ هللا دارأف

 نأ هلوسر رمأف «نهرجأ صقني رمأ لك نهنع َبِحْذُيو «هتاجوز
 ترک نش نإ كيوتل لق نيل اما لاق خب
 نترصو «بلطم اهريغ يف نكل سيل :يأ اند َةيَحل

 برأ نكيف يل سيلف ءاهدقفل نبضغتو ءاهدوجول نيضرت
 .لاحلا هذهب نتنأو «ةجاحو

 رسو ايندلا نم يدنع امم ايش يما تاع
 لب «ةمتاشم الو ةبضاغم نود نم كيج اس نكقرافأ يأ

 يوب ا ار سات وشم

 هذه : يأ ةَرخآلا َراَدلأَو مورو هلا ت ترت ر نک نو

 هللا كَل لصح اذإو «نكدوصقم ةياغو «نكدارم ءايشألا
 اهرسيو ءاهقيضو ايندلا ةعسب نيلابت مل ءةنجلاو هلوسرو

 ام هنم نبلطت ملو ءرسيت امب هللا لوسر نم نتعنقو ءاهرسعو
 رجألا بتر اًميِظَع ارجل كم تسيل دك هلآ ن هيلع قشي
 ال «كلذل بجوملا ببسلا هنأل ءناسحالاب نهفصو ىلع

 ال لب «يفكي ال كلذ درجم نإف «لوسرلل تاجوز نهنوكل
 «كلذ يف لي هللا لوسر نهرّيخف «ناسحالا مدع عم اًنيش ديفي
 نهنم فلختي ملو «نهلك ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا نرتخاف

 . نهنع هللا ىض

 :ةديدع دئاوف رييختلا اذه يفو

 قشي ةلاحب نوكي نأ «هيلع هتريغو هلوسرب ءانتعالا : اهنم

 . ةيويندلا هتاجوز بلاطم ةرثك هيلع

 «تاجوزلا قوقح ةعبت نم رييختلا اذهب يب هتمالس : اهنمو

 ناك امل عنم ءاش نإو «ىطعأ ءاش نإ «هسفن ةيرح يف ىقبي هنأو

 . م أ رق ايف جرح نم يلا ل م

 هللا ىلع ايندلا رثؤت نم نهيف ناك ول نع ههيزنت :اهنمو

 . اهتنراقم نعو اهنع «ةرخآلا رادلاو ءهلوسرو

 ىضر «ةدحاأو

VA ۳- ۲۹۰۲۸ :ناتيآلا «بازحألا ةروس ريسفت 

 : يا وعد ے اع ل و ر سول اس ل طخ اس ا جو ص

 نم مهنمف ولع هللا اود هلع اماوقدص لاجِر َنيِنِمْؤَمْل ا نم
 ل ےس رجب ےک حالم ل كيس رے رام نس ل م الخادم ی تلا ١ يح
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 © ارال 00100 1
 ضرعتلاو مثالا نع نهنع هللا ي

 ی م تاسى ا
 ےک ےک رک ےک ایک

 لاذ حر اكنيَفَعَص ُباَدَمْلااَهَل

 دة دشبم وسحب ص

 يضر هتاجوز ةمالس :اهنمو

 .هلوسرو هللا طخسل

 «لوسرلا ىلع طخستلا نهنع رييختلا اذهب هللا مسحف

 :ةياقعل لاهه رل طلا ها علا
 ‹نهممه ولع نايبو «نهتجرد ولعو نهتعفر راهظإ : اهنمو

 نود «نهدوصقمو نهدارم ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ناك نأ

 .اهماطحو ايندلا

 لوصولل ءرايخلا رمألل ءرايتخالا اذهب نهدادعتسا : اهنمو

 .ةرخآلاو ايندلا يف هتاجوز َّنُكَي نأو «ةنجلا تاجرد رايخ ىلإ

 «قلخلا لمكأ هنإف «نهنيبو هنيب ةبسانملا روهظ :اهنمو

 تاييط ءتالمكم تالماك '”ءؤاسن نوكت نأ هللا دارأو

 . تبي قرا نيل ُتاَبيْطلا# تابيطم

 نئمطي يتلا ةعانقلل بجومو « عاد رييختلا اذه نأ :اهنمو

 «صرحلا عشج نهنع لوزيو ءردصلا اهل حرشنيو «بلقلا اهل
 .همغو همهو «هبارطضاو بلقلا قلقل بجوملا اضرلا مدعو

 .ءاسن :أ يف )١9( .نهربخي :أ يف )١(



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 نهرجأ ةدايزل اًببس اذه نهرايتخا نوكي نأ :اهنمو

 اذهلو ءءاسنلا نم دحأ اهيف سيل ةبترمب َّنُكَي نأو ‹هتفعاضمو

 : لاق

 وسيم زب ی تا س یا شی ۳١
 مو م اب هنأ ىلع فید ترا یف ٌُباَدَعْلا اھل فعلی

 رد ر و س و ا

 انَدَتعََو نيم اهرجأ الس لمَ ءولوسرو هلل کنم

 . امرك اقر اه
 ةفعاضم ركذ «ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا نرتخا امل

2 

 دادزيل «نهنم ىرج ول نهمثإو نهرزو ةفعاضمو «نهرجأ

 ةشحافب نهنم ىتأ نم لعجف «ىلاعت هللا نهركشو «نهرذح

 نش نادل اهل ما

 السم َلَمْصَتَو ءولوسرو هليا عيطت : يأ ىكى تثق نمو

 اهريغ يطعن ام لثم : يأ 4م امرأ آَهتْؤن ٠ اًريثك وأ اًليلق

 هلل نتنقف «ةنجلا يهو «اًيرَڪ ابر ال اَنَدَتَعأَو# نيترم

 a كلت داق اًحلاص نلمعو «هلوسرو

 لقا نإ اسلا نم رعاك سل يلا ښي 084-95

e۵ اًهوُرعَم ٠ لو نع  

 وصلا ىم لوألا ةيهجلا جك ت او کی يف قو
 بهذي هَل 7 د ةةلوسرو هللا َنعِلأَو هولا تاكو

 لَ ام طن ه يهل لَو تي لأ سخا مُكحنَع
 بَ اًنيِطَل تاك هلآ نإ مڪو هلآ تدا نم ڪو یف

 ًافدلا» نهلك نهل باطخ ئ سي :ىلاعت لوقي
 ءءاسنلا نقفت كلذب نكنإف ءثا قنا نإ هنأ َنَم ِرَسَك

 اهلئاسو عيمجب ىوقتلا نلمكف «ءاسنلا نم دحأ نكقحلي الو

 .اهدصاقمو

 الف :لاقف «مرحملا لئاسو عطق ىلإ نهدشرأ اذهلف

 نوعمسي ثيحب وأ «لاجرلا ةبطاخم يف : يأ لوقا َنعَصْخَت

 ىف یا عمطيو وعدي قيقر مالكب نملكتتو «كلذ يف َّنِلَتف

 ىندأ رظني «دعتسم هنإف ءانزلا ةوهش ضرم : يأ ٌضَرَم هل
 2”[حيحصلا بلقلا نإف] «حيحص ريغ هبلق نأل «هكرحي كرحم

 هكرحت الو هلیِمَت داكت ال كلذ نإف ءهللا مرح امل ةوهش هيف سيل

 . ضرملا نم هتمالسو هبلق ةحصل «بابسألا
 ‹حيحصلا لمحتي ام لمحتي ال يذلا بلقلا ضيرم فالخب

 ىلإ هوعدي «دجوي ببس ىندأف «هيلع ربصي ام ىلع ربصي الو
 نأ ىلع ليلد اذهف . هيلع ىصاعتي الو «هتوعد بيجي «مارحلا

 نيللاو لوقلاب عوضخلا نإف .دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا

 عنم مرحملا ىلإ ةليسو ناك امل نكلو .حابم لصألا يف «هيف
 مهل نيلت ال نأ «لاجرلا ةبطاخم يف ةأرملل يغبني اذهلو «هنم

 ۳۰-٠٤ :تايآلا «بازحألا ةروس ريسفت -۴۳ ۷۷4
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 َنيِقّدَصَتِم 00 او نیش ِترِدَّصْلَاَو
IS EAر 3  

 تيظفتللو تسیتَصل ِتلَميَسصلاو َنِميَّصلَاَو تق دَصَنِمْلاَو

 رک کت رسا قولو اح

 ©9 اًميِظْعاَرْجَلَوةَْفَم مطل دعأ ترڪ لاو

 ۰ .لوقلا

 نهنأ مهوت امبرف «لوقلا يف عوضخلا نع نهاهن املو
 ورم ر نو :هلوقب اذه عفد «لوقلا ظالغإب تارومأم
 جماح ناب ينل هنأ اك تاع درا يأ

 نلت الف» : لقي ملو للاب َنْمَصَْع القل :لاق فيك لمأتو
 عوضخ هيف يذلا نيللا لوقلا هنع يهنملا نأل كلذو «لوقلاب

 عمطي يذلا وه عضاخلاو . هذنع اهراسکناو «لجرلل ةأرملا

 تنل هلآ ا 08 ج : لاقف «نيللاب هلوسر هللا غا اذهلو

 ه هَ نل نوَ لإ آَبَمْدآأظ :نوراهو ىسومل لاقو هَ
 . ى َرَأُركدَتي ملم ان الو مل الوقف

 ظفحب هرمأ عم شرم وبل ىف ىلا حطي :هلوق ّلدو
 نع هيهنو «تاظفاحلاو مهجورفل نيظفاحلا ىلع هئانثو جرفلا

 هنأو ءةلاحلا هذه هسفن نم ىأر اذإ دبعلل ىغبني هنأ ءانزلا نابرق

 )١( اهنودب مالكلا ميقتسي ال «ب نم ةدايز .



 نورشعلاو يناثلا ءزحلا

 ءهاوهي ْنَم مالك عمسي وأ «ىري امدنع مرحملا لعفل “شهي
 كلذ نأ ٌفرْعَيْلَف .مارحلا ىلإ تفرصنا دق هعمط يعاود دجيو

 رطاوخلا مسحو ضرملا اذه فاعضإ يف ُدِهَتْجَيْلَف . ضرم

 ءرطخلا ضرملا اذه نم اهتمالس ىلع هسفن ةدهاجمو «ةيدرلا

 جرفلا ظفح نم كلذ نأو «قيفوتلاو ةمصعلا هللا لاؤسو

 .هب رومأملا

 ظفحأو ملسأ هنأل ءاهيف نررقا :يأ کیر ىف َنَرَقَو#
 نرثكت ال :يأ لرل ةَبلهَجْلا ج د الو يک 24

 «ىلوألا ةيلهاجلا لهأ ةداعك «تابيطتم وأ تالمجتم جورخلا

 .هبابسأو رشلل عفد اذه لكف «نيد الو مهدنع ملع ال نيذلا

 صن «ىوقتلا نم تايئزجبو ءاًمومع ىوقتلاب نهرمأ املو
 ءةعاطلاب نهرمأ كلذك ءاهيلإ ءاسنلا [ةجاحل] اهيلع
 لك امهيلإ رطضيو امهجاتحي ناتللا «ةاكزلاو ةالصلا اًصوصخ

 ةالصلا يفو «تاعاطلا ٌلجأو «تادابعلا ربكأ امهو ءدحأ
 . ديبعلا ىلإ ناسحالا ةاكزلا يفو ءدوبعملل صالخالا

 «”هلوسرو هللا َنعلياَو#» :لاقف ءاًمومع ةعاطلاب نهرمأ 5

 وأ باجيإ رمأ هب اَرَمأ رمأ لك «هلوسرو هللا ةعاط يف لخدي

 . بابحتسا

 “اب نكيهنو «هب َّنُكَرَمَأ امب نكرمأب ل دیر املا
 رشلاو ىذألا :يأ سجَل ڪڪ به بهل # هنع اهن

 اونوكت ىتح اھت يو منو تيا لهأ# اي «ثبخلاو

 . نيرهطم نيرهاط
 رماوألا هذه ىلع هوركشاو مكبر اودمحاف :يأ

 «مكتحلصم ضحم اهنأو اهتحلصمب مكربخأ يتلا «يهاونلاو
 ىكزتتل لب «ةقشم الو اجرح كلذب مكيلع لعجي نأ هللا دري مل

 مظعيو ءمكلامعأ نسحتو «مكقالخأ رهطتتلو ءمكسوفن
 . مكرجأ كلذب

 ملعلاب نهرمأ «كرتو لعف وه يذلا لمعلاب نهرمأ املو
 تدل نب نتي ىف ل امرأ : لاقف هقيرط نهل نيبو
 :ةمكحلاو «نآرقلا : هللا تايآب دارملاو 4دو هل

 ءهظفل ركذ لمشي ءهركذب نهرمأو .هلوسر َةَنُس وأ «هرارسأ

 هماكحأ جارختساو «هیف ركفتلاو هربدتب «هانعم ركذو «هتوالتب

 بخ اًنيِطَل تاک هلأ ل هليوأتو هب لمعلا ركذو «همکحو

 تاوامسلا ايابخو ءرودصلا ايافخو ءرومألا “رارسأ كردي

 .رستو نيبت يتلا لامعألاو «ضرألاو

 رارسإو صالخالا ىلع نهثح يضتقي هتربخو هفطلف
 .لامعألا كلت ىلع هللا ةازاجمو ءلامعألا

 ءريخلا ىلإ هدبع قوسي يذلا «فيطللا» يناعم نمو
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 )١( هتبثأ ام برقألاو «يهتشي :أ يفو «ب يف اذك .

 ۳٠٣۰۳۰ :ناتيآلا «بازحألا ةروس ريسفت -۳

 نم هيلإ قوسيو ءاهب رعشي ال ةيفخ قرطب ءرشلا نم همصعيو

 ام سوفنلا اههركت يتلا بابسألا نم هيريو «هيردي ال ام قزرلا

 .لزانملا عفرأو تاجردلا ىلعأ ىلإ '”1[هل] اًقيرط كلذ نوكي

 نيمو تِمْؤمْلاَو َنيِِمْؤُمْلاَو يدَسْلاَو َقِملَتُمْلا ى (۳)

 7-0 وصلا 00 ا

 مل أ لع حلاو 2 هلأ كا ت تشيلو اا مور

 لك لوسرلا تاجوز باوث ىلاعت ركذ امل ی اجو هرم
 نم دحأ نهلثم سيل هنأو (لاغتمالا مدع ردق ول] نهباقعو
 . نهريغ ءاسنلا ةيقب ركذ ءءاسنلا

 . ؟رتشم مكحلا لعج ءاّدحاو لاجرلاو نهمكح ناك املو

 عئارشلا يف اذهو ٍتكلسلو َنييِلَسمْلَ نإ :لاقف

 رومألا يف اذهو «ِتمْوْملاَو كيمو اهب نيمئاق اوناك اذإ
 .هلامعأو بلقلا دئاقع نم «ةنطابلا

 ِتَدِيَفْلَه# هلوسرلو هلل نيعيطملا :يأ *4تييقلاو#
 درسا تقصو مهلاعفو مهلاقم يف 4َنِقِدَملَأَو
 عيمج يف #َنيعثَحْلاَو ترسو بئاصملاو دئادشلا ىلع

 مهتاولص يف اًصوصخ «مهتادابع يف اًصوصخ «مهلاوحأ

 َنيِمِيكَّصلاَو تيل اًلفنو اًضرف 4ندْيَصْْلَمل 0 ٠
 هور يظفر لفنلاو ضرفلا كلذ لمش 4ير
 [f لَ ةر 4كيلو هتامدقمو انزلا نع
 داروألا تاقوأ اًصوصخ ءتاقوألا رثكأ يف “ا: يأ

 تابوتكملا تاولصلا رابدأو ءءاسملاو حابصلاك «ةديقملا

 . 4 تركّتلو#
 تافصلا كلتب نيفوصوملا ءالؤهل :يأ 4 هلأ دعا

 «تاداقتعا نيب ام يه يتلا ةليلجلا بقانملاو «ةليمجلا

 دعتم عفنو ءناسل لاوقأو «حراوج لامعأو «بولق لامعأو

 «نهب ماق نم يذلا رشلا كرتو «ريخلا لاعفأ نيب امو ءرصاقو

 ناميالاو مالسالاب «هنطابو هرهاظ ءهلك نيدلاب ماق دقف

 .ناسحالاو

 تانسحلا نأل ؛مهبونذل ةرفغملاب مهلمع ىلع مهازاجف

 يذلا الإ هردق ردقي ال 4اَميِظَع ارجو .تائيسلا نبهذي
 ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال امم ءهاطعأ

 . مهنم انلعجي نأ هللا لأسن «رشب بلق

 نأ ما :هلوُسرو هنا ىصَق اذل وم اک نیول ناک امو ()

 حلاو 2 ت
 سد

 «ةرهاظلا

 . ب نم ةدايز 0020

 ةدايز (5) .ب نم ةدايز (9) .رئارس : :ب يف (6) .اًمع : :ب يف (9)

 .ب نم ةدايز (۷) .ب نم



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 ر هر هب وي وسم روم حس رر سك حا عيش عم وو + وس

 اللض لص دقف ملوسرو هللا صعب نمو مِهرَمأ نم هربا مه نکي

 الإ ناميالاب فصتا نمم قيلي الو يغبني ال :يأ كاني

 هللا طخس نم برهلاو .هلوسرو هللا ةاضرم يف عارسالا

 . امهيهن بانتجاو امهرمأ لاثتماو ءهلوسرو

 نم مآ :هلوسرو هلا ىَصَق اإ ةنمؤم الو نمؤمب :قيلي الف

 دهرا نم يلا مه ني نأ هب امزلأو هب امّنحو ءرومألا
 نأ ةنمؤملاو نمؤملا ملعي لب ؟ال مأ هنولعفي له «رايخلا : يأ

 اًباجح هسفن ءاوهأ ضعب لعجي الف هسفن نم هب ىلوأ لوسرلا
 .هلوسرو هللا رمأ نيبو هنيب

 هنأل ؛ ايب : يأ ام الض لص دقه ملوسرو هللا صعب نمو#

 نم اهريغ ىلإ «هللا ةمارك ىلإ ةلصوملا ميقتسملا طارصلا كرت

 بجوملا ببسلا ءاّلوأ ركذف «ميلألا باذعلل ةلصوملا قرطلا

 ةبوقعلا ىلع لادلا لالضلاب فيوختلا وهو «كلذ نم

 .لاكتلاو
 ر حت کد وارحم اهو ضن تر عقم حار

 كيما ِهَيَلَع َتَمَمْنَأَو ِهْيَلَع هلأ معنأ ىِذَلِل لوقت ذلو# (۷)
 ر حاير 5 2 ع تيك ر و ع يمس بس حض ص يل

 سانلا ىثخو ددم هللا ام تلی ىف ىقختو هللا قتاو كجوز كّبلع
Fr 

 ال یل اهني طو اهنج دیر یس ان ہت نأ نح ُّنلَ

 هللا نأ تايآلا هذه لوزن ببس ناكو ومف ِهَّلَأ رم تاکو

 اوسيل ءايعدألا نأ «نينمؤملل اًماع اًعرش عرشي نأ دارأ ىلاعت

 ال مهجاوزأ نأو «هوجولا عيمج نم ةقيقح ءانبألا مكح يف

 . نهحاکن مهانبت ْنَم ىلع حانج
 الإ لوزت داكت ال يتلا ةداتعملا رومألا نم اذه ناكو

 هلوسر نم اًلوق عرشلا اذه نوكي نأ دارأف «ريبك ثداحب

 . اًببس هل لعج اًرمأ هللا دارأ اذإو ءالعفو

 يبنلا هانبت دق (دمحم نب ديز» ىعدي ةثراح نب ديز ناكو

 : هل ليقف مهبل ْمُهوُعَدَآ# :لزن ىتح هيلإ ىعدي راصف كي
3 

 رو

1 

 . «ةثراح نب ديز»

 اي هللا لوسر ةمع ةنبا «شحج تنب بنيز هتحت تناكو

 ديز اهقلط ول ديلي لوسرلا بلق يف عقو دق ناك دقو
 ءاج نأ ىضتقا ام ديز نيبو اهنيب نوكي نأ هللا ردقف . اهجّوزتل

 . اهقارف يف يب يبنلا نذأتسي ةثراح نب ديز

 مالسإلاب : يأ وَ هَ َمعْنَأ ىل لوف ذلو :هللا لاق

 : اهقارف يف اًرواشم كءاج نيح قتعلاب 4ّ تنمو
 : كبلق يف اهعوقو عم '"”هتحلصمب اًريخمو اًحصان :هل تلقف

 كءاج ام ىلع ربصاو ءاهقرافت ال : يأ (َكَبَْد كع كيل
01 

 كجوز رمأ يفو «ةماع كرومأ يف ىلاعت هنأ اول اهنم

 ۳۷ :ةيآلا «بازحألا ةروس ريسفت -۳ ¥۸1

 . هب رمأتو ربصلا ىلع ثحت ىوقتلا نإف «ةصاخ

 ول هنأ «هافخأ يذلاو هيد هلأ ام لیفت ف ینو

 يف ام ءادبإ مدع يف سلا ىَتمتَم» ب اهجوزتل «ديز اهقلط
 . ايش مهيلابت ال نأو "4ست نأ نأ هلو كسفن

 بغرو «هسفن تباط :يأ «اَرَطَو اس دَر ىضق اسفل
 ةميظع ةدئافل كلذ انلعف امنإو امك اهقرافو ءاهنع
 4ع جوتأ ف ٌجيَح يملا لع کی ال کلا : يهو
 لبق نم ناك يذلا «ةثراح نب ديز جوز تجوزت كوأر ثيح

 جون ذي جرَح َنيِنؤُمْلا لع کي ال كل :هلوق ناك املو
 ال ام لاوحألا نم ناكو «لاوحألا عيمج يف اًماع 4مهِيعدَ
 :هلوقب كلذ ديق ءاهنم هرطو ءاضقنا لبق ىهو «كلذ زوجي

 «هلعف نم دب ال : يأ اوم هلأ رم كو ارو ني اوس ادل
 . عنام الو هل قئاع الو

 :دئاوف ةصقلا هذه ىلع تالمتشملا تايآلا هذه يفو

 :نيهجو نم كلذو «ةثراح نب ديز ىلع ءانثلا :اهنم
 ةباحصلا نم مسي ملو «نآرقلا يف هامس هللا نأ :امهدحأ

 ةمعنب :يأ هيلع معنأ هنأ ربخأ هللا نأ :يناثلاو .هريغ همساب

 نمؤم ملسم هنأ هل هللا نم ةداهش هذهو «ناميالاو مالسالا

 نأ ال ول «ةمعنلاب هصيصختل هجو الف الإو ءانطابو اًرهاظ
 .ةصاخلا ةمعنلا اهب دارملا

 . قِتْعَملا ةمعن يف قّتْعَملا نأ : اهنمو

 .هب حّرص امك «ّيِعّدلا ةجوز جوزت زاوج : اهنمو
 اذإ اًصوصخ «يلوقلا نم غلبأ يلعفلا ميلعتلا نأ :اهنمو

 .رون ىلع رون كلذ نإف «لوقلاب نرتقا
 هتجوز ريغل ءدبعلا بلق يف يتلا ةبحملا نأ :اهنمو

 اهيلع مثأي ال ءروذحم اهب نرتقي مل اذإ «همراحمو هتكولممو

 اهجوزتل اهجوز اهقلط ول نأ «هتينمأ كلذب نرتقا ولو «دبعلا

 «ناك ببس يأب ببستي وأ ءامهنيب ةقّرُق يف ىعسي نأ ريغ نم
 . هسفن يف كلذ ىفخأ يي لوسرلا نأ ربخأ هللا نأل

 اًئيش عدي ملف «نيبملا غالبلا غلب دق يي لوسرلا نأ :اهنمو
 .هباتع هيف يذلا رمألا اذه ىتح «هغلبو الإ هيلإ يحوأ امم

 الو «هيلإ يحوأ ام الإ لوقي الو هللا لوسر هنأ ىلع لدي اذهو

 . هسفن ميظعت ديري

 يف ريشتسا اذإ - هيلع بجي «نمتؤم راشتسملا نأ :اهنمو

 اهل امدقم :ب شماه يف (۲) .ميلعتلاو داشرإلاو :ب شماه يف )١(
 نم [ةعنام] «ريخ لكل ةبلاج هتيشخ نإف :ب شماه يف (۳) .كتبغر ىلع
 . (لصألا يف ةحضاو ريغ ةعنام ةملك نأ عم) رش لك



 نورشعلاو يناثلا ءزحلا

 لل لما هب ا ريا نأ ورم الا نم ر آ
 هسفن ىوه ىلع ريشتسملا ةحلصم مدقتف «سفن ظح هل ناك
 . هضرغو

 هتجوز قارف يف راشتسا نمل نسحلا يأرلا نم نأ : اهنمو
 نم نسحأ وهف «لاحلا حالص نكمأ امهم اهكاسمإب رمؤي نأ

 . ةقرفلا

 ةيشخ ىلع هللا ةيشخ دبعلا مدقي نأ "![نيعتي هنأ] : اهنمو

 .ىلوأو اهنم قحأ اهنأو «سانلا

 ثيح «نينمؤملا مأ اهنع هللا يضر بنيز ةليضف :اهنمو
 ءدوهش الو ةبطخ نود نم « ة٤ هلوسر نم اهجيوزت هللا ىلوت
 :لوقتو هلك هللا لوسر جاوزأ ىلع كلذب رختفت تناك اذهلو

 .تاوامس عبس قوف نم هللا ينجوزو «نكيلاهأ نكجوز
 ءاهحاكن زوجي ال جوز تاذ تناك اذإ ةأرملا نأ : اهنمو

 ءاهنم هرطو اهجوز يضقي ىتح «هبابسأ يفو هيف يعسلا الو
 ءاضقنا لبق اهنأل ءاهتدع يضقنت ىتح هرطو يضقي الو

 ولو ءاهيلإ رطو هل يذلا هقح يف وأ «هتمصع يف يهو ءاهتدع

 .هوجولا ضعب نم
 ناك امه )۳۹ 7 م)

 ل د

 م اَميِف جرح نم يتلا لع
 رص ساس

 ها

N3 0 3  
 تينا ه اوم ادق ها شا نو ل نم اََلَح نيرا يف يآ
 3 000 روسو

 لإ | ادخل نوش و موس 1 تكسر نوغلس

 اك لوسرلا يف نعط نم نعطل عفد اذه #ابييح

 31 0 0 ل ءهجاوزآ

eهللا هحابأ دق ة اذه ا  eلاق 3 لبق  : 

 رم نو ْلَبق نم اول نیلا يف هلآ ةا

 .هعوقو نم دب ال
 مهتنس هذهو ءاولخ دق لبق نم نيذلا مه نم ركذ مث

 مهنأو «مهتداعو

 هللا تايآ دابعلا ىلع نولتيف 4لآ تسر وغلب تلا

 ال هدحو # هوس هللا ىلإ

 000 ا

 هللا ىلإ قلخلا ةوعد وهو م متأ اهب اوماقو اهودأ

 لك كرتو .رومأم لك لعف ىضتقت ةت يتلا هدحو هنم ةيشخلاو

 N هنأ ىلع كللذ لو ودعم

 ملعو .مهلامعأ اًيقارم ءهدابع اًبساحم «اَبيِسَح سب کول
 . نيلسرملا ننس نم حاكنلا نأ ءاذه نم

 اوسر نكلو ْمُكِلاَبَر نم دَ ابا دمحم نك ات (40)

 هب ٤ هلأ
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 : يأ ؛اًوُدَقَم ادق هَ

2 a هججحو 

VAY ۳- ۳۸-٤٤ :تايآلا «بازحألا ةروس ريسفت 

 5 سا مر

 527 7 را حصاة سوما ينل 582
 06 >2 ريحا روع دباب ملكا خ0 ل مو

TS 0الل ضلضدقف»  
 و ب 006 ا رس وام ه6

 ےس

AA 

 ا ا 7 ار

 فح ب
 ما 0

 5 ارطواپتت

 اأرمأ ت E 0 نأسف يآ جون

 2ان حيد ©
 لاو

 ل 9 ار لق ردك كارم نولي

 و کک وب ورک تحرس هس

e 1 

 E ع ناکا © ساب

 ايراد 20 21
 کی وسو ا کارد د هللا ورك داوم نبا
 زيني ثكبكت امو يعل ص 0 السا

 7 كت نيمو اورول

 لوسرلا نكي مل : يآ #اًميلع ِءْىَش ٤
E Eباستنا عطقف . ةمألا اهيأ کک  

 . بابلا اذه نم «هنم ةثراح نب ديز

 لمح نإ «لاوحألا عيمج يف اًماع يفنلا اذه ناك املو

 «ءاعدا ةوبأ الو «بسن ةوبأ ال : يأ «هرهاظ ىلع ظفللا رهاظ

 «مهلك نينمؤملل بأ يَ لوسرلا نأ مدقت اميف ررقت ناك دقو

 مومعب عونلا اذه يف لخدي نأ زرتحاف «مهتاهمأ هجاوزأو

 : يأ نعي متا هلأ وسر نكتو :لاقف روكذملا ىهنلا

 هل نمؤملا ءهب ىدتهملا «عوبتملا عاطملا ةبترم هتبترم هذه
 يذلا حصانلا ءدحأ لك ةبحم ىلع هتبحم ميدقت بجي يذلا

 . مهل ٌبأ هنآك '"[هحصنو] هرب نم «نينمؤملل :يأ « ا

 عيمجب هملع طاحأ دق :يأ «اًسيَع ءىس لكي ُهَّنَأ ناول

 ْنَمو هلضفل حلصي ْنَمو «هتالاسر لعجي ثيح ملعيو «ءايشألا

 ال

0 E 

 وحس © رک کد هلأ اورکذآ وماء سرلا اات )٤۱-٤٤(

o 

 . ب نم ةدايز )( .ب نم ةدايز مز



 نورشعلاو يناثلا ءزحلا

 دي رر گیل خلع لس كِل رھ ه البيقت کپ
 متولي ld اًميحَر َنيِنمْؤمْلاب ّناكَو رولا کل . تظل

 اًركذ هركذب نينمؤملا ىلاعت رمأي امرك بَل م دعو مس
 لك نم «كلذ ريغو ريبكتو حيبستو ديمحتو ليلهت نم «اًريثك

 داروأ ناسنالا مزالي نأ كلذ لقأو ءهللا ىلإ ةبرق هيف لوق

 ضراوعلا دنعو «سمخلا تاولصلا رابدأو ءءاسملاو حابصلا

 . بابسألاو
 عيمج ىلع تاقوألا عيمج يف كلذ ةموادم يغبنيو

 «حيرتسم وهو «لماعلا اهب قبسي ةدابع كلذ نإف «لاوحألا

 ناسللا فكو ءريخلا ىلع نوعو «هتفرعمو هللا ةبحم ىلإ عادو

 . حيبقلا مالكلا نع

 امهلضفل ءهرخآو راهنلا لوأ : يأ اَّيِصَلَو كب هيس
 . امهيف لمعلا ةلوهسو ءامهفرشو

 لإ تشل ني رل ةثكيتمو مک یس یر وڈ
 نينمؤملاب هتمحر نم :يأ اًح َنيِْؤْنلِب داك رل
 هتكئالم ةالصو «هئانثو مهيلع هتالص نم لعج نأ «مهب هفطلو

 رون ىلإ لهجلاو بونذلا تاملظ نم مهجرخي ام ءمهئاعدو
 اهب معنأ ةمعن مظعأ هذهف .لمعلاو ملعلاو قيفوتلاو ناميالا

 ركذ نم راثكالاو ءاهركش مهنم يعدتست «نيعئاطلا دابعلا ىلع

 لضفأ هشرع ةلمح لعجو «مهمحرو مهب فطل يذلا هللا

 نيذلل نورفغتسیو مهبر دمحب نوحبسي هلوح نمو «ةكئالملا

 رفع اًمَلِعَو ةَ ءيت لڪ َتَعيَو اير :نولوقيف اونمآ
 چو نو رک 1 ا ” 2 هو 00
 هلأ انير ه ملأ ب ا نيذلل

 < ا ےھت ص
 مهجر مهاب نم حلم نّمَو ْمُهَّندَعَو لآ ٍنْذَع تج

 نب نَمَو تاسلا م موق | 0 ريحا د يزعل تن ا کن و ا

 هذهف ملا رتل ره ادو ةا نفت ٍذِيَمْوَي تاسلا

 . ايندلا يف مهيلع هتمعنو هتمحر

 ء«باوث لضفأو «ةمحر لجأف «ةرخآلا يف مهب هتمحر امأو

 ةيؤرو «ليلجلا همالك عامتساو «هتيحتو مهبر اضرب زوفلا وهو
 الو يردي ال يذلا ريبكلا رجألا لوصحو «ليمجلا ههجو

 موي مُهَتِيحَت# :لاق اذهلو «هايإ مهاطعأ ¿ن ْنَم الإ ههنك فرعي

 . يك اب رك كلو اكس هَ
CG} (A-o)ه اًريِذَيَو رمو ادهش كتلسرأ اإ تلا  

 هلأ نو ناي َنيِنمّرَمْلا ر و اَ اجارسو هندي هلآ َلِإ اًنيعاَدَو

 لڪ وو مهند عدو ني نويَ نرفكلا عن الو ٥ ایک اش

 اهب هللا  فصو يتلا ءايشألا هذه «اليكحو هاب قكَو هلآ لع

 اهلوصأو اهتدبزو هتلاسر نم دوصقملا يه فيي اًدمحم هلوسر

 : ءايشأ ةسمخ يهو ءاهب صتخا ىتلا

VAY ۳- ٤١-٤۸ :تايآلا «بازحألا ةروس ريسفت 

 4 وو ا
 ص

 ١ املي( امي كال دوس وقلب وی مھ 2
 يعدو( مذ بو مما د هش كسر ا اتیا

 هل ر 2 س

 منار ملا كَ (© ایمی هما
 0 و 2 رع ع 2

 نيمو نر فَلا عطل © اريك الضم هَلَنَم
 دس لص ات رو صاع دير 0 < مسمع |

 قرا نکرد هللا لع لڪ وتو

 ومقلط ةن تانمؤملا م تحك تاد اونم اء زل اات
 ا لج وى ور

 زا 1ا6 كفرت لقدم

 يىا ھيا @ جام شورو
 ماو ا ا لازا لاتا

 مرر رک

 | كيم تاسو كمع تاتو ملا افا امم كتم

 موك عم نجاه لآ كيك وک ناب کلک تا

 کتیا یتا تیک نکی

 اَ امال دد ٌنيِِمْؤُمْلا نود نم كل ےک صاع
 07 SS 9 00 ف

 الکل مهنيا ٽڪ مام و مهجور

 @ یتا ےک ڈک عوز
 هولمع امب هتمأ ىلع اًدهاش : يأ ادهش هنوك : اهدحأ

 سالا َلَع َءاَدَبُش اووُكَنِلا» :ىلاعت لاق امك ءرشو ريخ نم

 مَ لک نم اک اَدإ | تكن «ًاديِهَس ع ٌلوُسرلا َنوُْكَيَو

 لدع دهاش يع وهف )اديس الوت لع كب انجو یھب

 . لوبقم
 ركذ مزلتسي اذهو ايدي رشم هنوك :ثلاثلاو يناثلا

 .كلذل ةبجوملا لامعألاو رذنيو هب رشبي امو «رذنملاو رشبملا

 ناميالا نيب اوعمج نيذلا نوقتملا نونمؤملا مه < رَّشبملاف

 ةايحلا يف ىرشبلا مهل «يصاعملا كرتو «حلاصلا لمعلاو

 «ىوقتلاو ناميالا ىلع بتر «ينيدو يويند باوث لكب ءايندلا

 . ميقملا ميعنلاب ىرخألا يفو
 ليصافت نم روكذملا ليصفت ركذ مزلتسي هلك كلذو

 .باوثلا عاونأو ىوقتلا لاصخو لامعألا

 «لهجلاو ملظلا لهأ «نوملاظلا نومرجملا مه رّدْنُملاو

 ةبترملا ةينيدلاو ةيويندلا تابوقعلا نم ءايندلا يف ةراذنلا مهل

 باذعلاو ليبولا باقعلاب ىرخألا يفو .ملظلاو لهجلا ىلع

 . ليوطلا

 ميك ذأ حو
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 . هللا ليبس ةّئسلاو باتكلا نم لل هب ءاج ام اهليصفت ةلمجلا هذهو

 عدو مهعطت ال لبا «مهاذأ اذه يضتقي ال نكلو . كلذ ىلع لمتشملا

 قلخلا وعدي هللا هلسرأ :يأ هلأ َلِإ اًيِعاَد# هنوك : عبارلا

 اوقلخ يتلا هتدابعب مهرمأيو «هتماركل ''”مهقوسيو «مهبر ىلإ
 ليصافت ركذو «هيلإ وعدي ام ىلع هتماقتسا مزلتسي كلذو . اهل

 ال اًمع ههيزنتو «ةسدقملا هتافصب مهبرل مهفيرعتب «هيلإ وعدي ام
 برقأب هللا ىلإ ةوعدلاو «ةيدوبعلا عاونأ ركذو «هلالجب قيلي

 صالخإو ءهقح قح يذ لك ءاطعإو «هيلإ لصوم قيرط
 كلذ ضرعي دق امك ءاهميظعتو هسفن ىلإ ال «هللا ىلإ ةوعدلا

 هل ىلاعت هللا نذإب هلك كلذو .ماقملا اذه يف سوفنلا نم ريثكل

 .هردقو هتدارإو هرمأو ةوعدلا ىف

 قلخلا نأ يضتقي كلذو «اَريُِم اًجاَرِس# هنوك : سماخلا ١

 ملع الو ءاهتاملظ يف هب ىدتهي رون ال «ةميظع ةملظ يف
 ميركلا يبنلا اذهب هللا ءاج ىتح .2"'اهتالاهج يف هب لدتسي

 ىدهو .تاالاهجلا نم هب ملعو «تاملظلا كلت هب هللا ءاضأف

 . ميقتسملا طارصلا ىلإ ال الض هب
 فلخ اوشمف «قيرطلا مهل حضو دق ةماقتسالا لهأ حبصأف

 لهأ نم ةداعسلا لهأو ءرشلاو ريخلا هب اوفرعو ماماإلا اذه

 هفاصوأب هوفرعو «مهدوبعم ةفرعمل هب اورانتساو «ةواقشلا

 . ةديشرلا هماكحأو «ةديدسلا هلاعفأو «ةديمحلا

 يف ركذ اريك الض هلأ ني مل أد نيمو رسو :هلوقو
 ناميإلا ركذ دنعو «نونمؤملا مهو ءرشبملا ةلمجلا هذه

 .ةحلاصلا لامعألا هيف لخدت «هدرفمب

 ليلجلا ميظعلا : يأ «ريبكلا لضفلا وهو هب رّشبملا ركذو

 «بولقلا ةيادهو ءايندلا يف رصنلا نم «هردق رداقي ال يذلا

 ءةّرادلا قازرألا ةرثكو «بوركلا فشكو .«بونذلا نارفغو

 نم ةاجنلاو «هباوثو مهبر اضرب زوفلاو «ةراسلا مَحّنلا لوصحو
 . هباقعو هطخس

 ىلع هللا باوث نم مهل ركذي نأ «نيلماعلا طشني امم اذهو

 اذهو «ميقتسملا طارصلا كولس ىلع نونيعتسي هب ام «مهلامعأ

 ماقم يف ركذي نأ «همكح نم نأ امك «عرشلا مكح ةلمج نم

 انوع نوكيل «هنم بهري ام ىلع ةبترتملا تابوقعلا «بيهرتلا
 . هللا مّرح اًّمع فكلا ىلع

 نيعادلا دصب مايقلل ةدعتسم «سانلا نم ةفئاط مَن ناك املو

 اورهظأ نيذلا «نوقفانملا مهو «مهعابتأو لسرلا نم ءهللا ىلإ
 رافكلاو «نطابلا يف ةرجف ةرفك مهو «ناميالا يف ةقفاوملا

 كلذ هرذحو «مهتعاط نع هلوسر هللا ىهن ءاتطابو اًرهاظ

 نع دصي رمأ لك يف : يأ 4ٌنِِفكْلاَو نيكل علي الهال : لاقف

 «مالسإلا لوبق ىلإ عادو ءمهل بلاج .كلذ نإف 4هذ

 ولا

 ٌقَكَو# كودع نالذخو .كرمأ مامتإ يف لآ لع کوکو

 ىلغ اهلهبسيو اهب ءوقيق تمهملا نومألا هيلإ لوت اك ها
 .هدبع

 وشق دث تؤم متحكم اإ اوما نیلا ایف )٤۹(

 اق اود e نأ ل ني

E NEاره  
 يف نهيلع سيلف «نهوسمي نأ لبق نم نهوقلط مث «تانمؤملا
 “نهعيتمتب مهرمأو .نهيلع نهجاوزأ ““اهدتعي ةدع كلذ

 ربج هيف نوكي يذلا ءايندلا عاتم نم ءيشب .ةلاحلا هذهب

 نم اًليمج اًقارف نهوقرافي نأو «نهقارف لجأل «نهرطاوخل
 . كلذ ريغ الو «ةبلاطم الو ءةمتاشم الو «ةمصاخم ريغ

 دعب الإ نوكي ال قالطلا نأ ىلع «ةيآلا هذهب لدتسيو

 اا قلع وأ د اوسكاب اذ لم وو «حاكنلا

 4شوا رت تلتمؤملا ُمُتَحكَن ادل :هلوقل «عقي مل ءاهحاگن
 .هل لحم ال كلذ لبق هنأ ىلع لدف . حاكنلا دعب قالطلا لعجف

 عقي ال «مات ميرحتو «ةمات ةقرف وه يذلا قالطلا ناك اذإو

 نم «هوحنو ءاليإ وأ راهظل ءصقانلا ميرحتلاف «حاكنلا لبق
 يلْؤَق حصأ وه امك «حاكنلا لبق عقي ال نأ ءىرحأو ىلوأ باب

 .ءاملعلا

 «نينمؤملا نع هب ربخأ هللا نأل «قالطلا زاوج ىلع لديو

 باطخب ةيآلا ريدصت عم «مهبنؤي ملو هيلع مهملي مل هجو ىلع
 ةيآلا يف لاق امك «سيسملا لبق هزاوج ىلعو .نينمؤملا

 ىلعو *َنْهوُسمت م ام هلا مقلع نإ رک حاج ال :ىرخآلا
 زوجي اهقالط درجمب لب ءاهل ةدع ال لوخدلا لبق ةقلطملا نأ

 دعب ةدعلا اهيلع نأ ىلعو «عنام ال ثيح «جوزتلا اهل
 .لوخدلا

 عَّمْجُم وه امك ءءطولا سيسملاو لوخدلاب دارملا لهو

 امك ءءطو اهعم لصحي مل ولو «ةولخلا كلذكو -وأ- ؟هيلع
 لخد نمف .حيحصلا وهو «نودشارلا ءافلخلا كلذب ىتفأ

 .ةدعلا اهيلع بجو ءاهب الخ اذإ ءال مأ اهنطو ءاهيلع

 «هردق عسوملا ىلع «عتمت سيسملا لبق ةقلطملا نأ ىلعو“

 . اهتاهج :أ يفو ءب يف اذك (۲) .مهقوشي :ب يف )١(

 «ب يف اذك (0) .اهدتعت :باوصلا لعلو «نيتخسنلا يف اذك () .ب
 . نهعتمتب :أ يفو

 نم ةدايز ()



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 ناك نإف «رهم اهل ضرفي مل اذإ اذه نكلو «هردق رتقملا ىلعو

 ءرهملا فَّضَتَت «لوخدلا لبق قلط اذإ هنإف «ضورفم رهم اهل

 لبق هتجوز قراف نمل يغبني هنأ ىلعو .ةعتملا نع ىفكو

 امهنم لك هيف دمحي « اًليمج قارفلا نوكي نأ «هدعب وأ لوخدلا
 بترملا رشلا نم كلذ يف نإف «ليمج ريغ نوكي الو .رخآلا

 .ريثك ءيش رخآلاب امهنم لك حدق نم «هيلع

 ودع نم َنهِنْلَع كَل ا : هلوقل جوزلل قح ةدعلا نأ ىلعو
 اهيلع هل ناك يالا .هموهفم لد

 :هلوقل ءاّقلطم دتعت ةافولاب ةقرافملا نأ ىلعو] .ةدع

 لوخدملا ريغ ادع نم نأ ىلعو 1 ”[ةيآلا 4 شوقا 6

 نهيلع «ةايح وأ تومب «تاجوزلا نم تاقرافملا نم ءاهب

 .ةدعلا

 َتتَ ىل كجورأ كل اتا اإ نأ اهات )١(

 تاسو كع كمع يع تاتو کک ا 56 م كنيم کلم و ا

 دسم داو كلم لَم یا َكيََح ابو كلا تاتو كوع

 نم تكلل صا اکیس نأ لآ دا ا

 ابو َمهِجْونَأ ل ان ا كي ردنا ا ول
 اوف هللا تاکو رح َّ ےک نکی الکل هسا ٽڪکم

 ءلحأ ام E OE اًنتمم 58 لوقي 0

 امنا :صتخيو هب درفتي امو «نونمؤملاو وه كرتشي
 نهتيطعأ : يأ رح َتيَباَ يلا َكَجوْرَأ ك اَنَلَلَح 3 9

 نيبو هنيب ةكرتشملا رومألا نم اذهو . تاجوزلا نم ءنهروهم
 نهوتآ 2 مهل حابي «كلذك "[نينمؤملا نإفإ «نينمؤملا

 . جاوزألا نم نهروجأ

 ءامالا :يأ كنيم ت تكلم امل كل انللحأ كلذك #و#

 ل هنأ فأ امم تكلُم يتلا

 .نهل جوز ال ْنَمو 2« مهتم جوز نهل نم رارحألاو ۰ مهدیبع

 ك تش رتشم اًضيأ اذهو

SNلَم تاو يع كمع تاتيو# : هلوق  

 لاخلاو «ةمعلاو معلا لمش كول تاسو كلا تاسو

 . تاللحملا رصح اذهو «نيديعبلاو نيبيرقلا «ةلاخلاو

 « للحم ريغ «براقألا نم نهادع ام نأ هموهفم نم ذخؤي

 نم براقألا نم حابي ال هنإف ءعاسنلا ةروس يف مدقت امك

 ءاّقلطم عورفلا نم نهادع امو «عبرألا ءالؤه ريغ ءعاسنلا

 ْنَم عورفو ءاولزن نإو ءمألاو بألا عورف ءاقلطم شالا

 . حابي ال هنإف «هبلصل مهقوف

 امك «لوسرلل ءالؤه لحل ديق كَم َنَْباَه یتا :هلوقو
 هيلع هريغ امأو .ةيآلا هذه ريسفت ىف نيلوقلا نم باوصلا وه

VAo 010° ۳- ناتيآلا «بازحألا ةروس ريسفت: 

e aفلا  

 « يبل اَبَسْقَت َتَبَعَو نإ ٌةَسْيُم ةأّرما# كل انللحأ 4ول
 تدع اذه« ياك هين د ض1 a اهنع دروب
 ةحابإ : ينعي نيمو نوذ نم كلل صلاح ةبغرلاو ةدارالا
 ةأرما اوجوزتي نأ مهل لحي الف «نونمؤملا امأو .“*”ةبهوملا

Eد  I 

 ْتَكَلَم امو هجكرأ ف مه اَنْضْف ام اتل دقو

 «مهل لحي امو «نينمؤملا ىلع ام انملع دق : يأ 4ّس
 «كلذب مهانمّلع دقو . نيميلا كلمو تاجوزلا نم لحي ال امو

 . هضتارف انّيبو

 «كل صاخ هنإف كلذ فلاخي امم «ةيآلا هذه يف امف

 نإ ىلا اًهّيَأكِي# :هلوقب هدحو لوسرلل اًياطخ هلعج هللا نوكل
 . ةيآلا رخآ ىلإ 4ك الل

 انحبأو 1: يأ] «نيِِمْؤمْلا نوذ نم كلل دصلاَحط :هلوقو
 ىلع عسون مل ام كل انعسوو «مهل حبن مل ام يبنلا اهيأ اي كل

 هللا ءانتعا ةدايز نم اذهو 4 لع نکی الکل # كريغ

 .245 هلوسرب ىلاعت
 ةرفغملاب اًمصتم لزي مل :يأ ءاَمِيحي اًروُنَع ها نول

 هدوجو هتمحرو هترفغم نم هدابع ىلع لزنيو «ةمحرلاو
 اا ولو يي حبا يدعو

 ٌتيعتبأ نم سو ءا نَم َكِلِإ ۍوشو نسم ماش نم ٥ یر 261(

e lT 

 هَل ناڪ ر مكیوأف ىف ام ملي هلو

 هتمحرو هلوسر ىلع هللا ةعسوت نم اًضيأ اذهو «اَمِيِلَح اًميِلَع
 «بوجولا هجو ىلع «هتاجوز نيب مسقلا كرت هل حابأ نأ «هب

 لَك ناك دقف كلذ عمو .هنم عربت وهف كلذ لعف نإ هنأو

 اذه مهللا» :لوقيو «ءيش لك يف نهنيب مسقلا يف دهتجي

 .«كلمأ ال اميف ينملت الف «كلمأ اميف يمسق

 نم تدرأ نم رخت :يأ] 4ع نت يي :انه لاق
 29[اهدنع تيبت الو «كيلإ اهيوؤت الف كتاجوز

 . اهدنع تيبتو اهمضت : يأ ها نس

 : يأ يَا نمل رمألا اذه نيعتي ال كلذ عم «و#

 كلذ يف كديب ةريخلا نأ ىنعملاو 4ّ تع حاج الق اهيوؤت

 . هلك

 هل «تابهاولاب صاخ اذه نإ :نيرسفملا نم ريثك لاقو]

 ْنَم لبق ءاش نإ :يأ .ءاشي ْنَم يوؤيو «ءاشي ْنَم يجري نأ

 َنهلڪ هناء آمي تارو

 .ب نم ةدايز (۲) .ب نم ةدايز )١(

 .ةيوهوملا :ب يف (6)

 .نم :ب يفو أ يف اذك (۳)

 .ب نم ةدايز (5) .قايسلا اهيضتقي ةدايز (0)



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 .[ملعأ هللاو ءاهلبقي مل ءاش نإو هل اهسفن تبهو
 ةعسوتلا :يأ 4كلذ# :لاقف كلذ يف ةمكحلا نّيب 7

 كنم ءاج ام نوكو «كديبو كيلإ اًعجار رمألا نوكو «كيلع

 رو تر الو عا رقت نأ قدا اًعربت 8
 طرفت ملو اجاز كرف ل كأ ن هلل ك َنهلڪ َّنُهَتباَ انب

 . مزال قح يف

 ءادأ دنع اهل ضرعي ام :يأ مكيوأف ىف ا معي نوو

 ‹قوقحلا يف ةمحازملا دنعو «ةبحتسملاو ةبجاولا قوقحلا

 بولق نئمطتل «هللا لوسر اي ةعسوتلا كل عرش كلذلف
 .كتاجوز

 ريثك «ملعلا عساو :يأ «اَميِلَخ اًميِلَ هلا ناكر

 رثكأو «مكرومأل حلصأ وه ام مكل عرش نأ هملع نمو .ملحلا

 امو ءمكنم ردص امب مكبقاعي مل نأ هملح نمو . مكروجأل

 .رشلا نم مكبولق هيلع ترصأ
 ي ا ر طز.” اےس ا ی ر ر

 جيوذأ نم نهي لدبت نأ الو دعب ل ا

 بوز رع قو لح عسل هع رس
 ءىش لك لع هللا ناو كسی ب گا جتنا كوت ككَببعَأ وکو
 تاجوزل اًروكش لزي 0 يذلا هللا نم ركش اذهو و كنق

 رادلاو هلوسرو هللا نرتخا ثيح «نهنع هللا يضر ءهلوسر

 ك لیت الل : لاقف نهيلع هلوسر رصقو «نهمحر نأ «ةرخآلا

 نم ن لدي نأ لو تادوجوملا كتاجوز4ُدَعَب نم اسلا

 . اهلدب ذخأتف « نهضعب قلطت الو : يأ 4ر
 هللا نأل «قالطلا نمو ءرئارضلا نم نهنمأ ءاذهب لصحف

 . 0 نهنيبو هنيب نوكي ال «ةرخآلاو ايندلا ىف هتاجوز نهنأ ىضق

 نللحي الف «نهريغ نسح :يأ 4ّس كّبجعأ ؤو
Ieكل زئاج كلذف «يرارسلا : يأ كتب 28 » 

 تاجوزلا ةلزنمب نسل «تاجوزلا ةهارك يف تاكولمملا نأل

 : يأ اَ وئ لک ع هلآ نئ تاجوزلل رارضالا يف
 ىلع اهريبدتب اًمئاقو «لوؤت هيلإ امب اًملاعو رومألل اًيقارم

 . ماكحإ نسحأو ماظن لمكأ

 نأ لإ نينا تي الدب ال أوما ےیل اکی (ه ؛ ,ه0)

 و أولد يعد اإ نكلَو هنت تب هيلي رع واط لإ كل تقي

 لا ذوب ناك کلک َّن تيد نيسم الو أوُرِشنَه رمعط
 و 9 رس دعو ا و

 انتم نواس او قلا نم یس اک لو مڪنم ۔يجتسیف

 وع ءو

 0 رور 32 72 ا

 كراك او نهتم كيوتل وقل رهطأ ْمُكَحِلَد باح ءآرو نم شول
 رج ا ا ر چ وک 1

 ادبأ ءورعب نم مورا اوحكست نأ او ولأ وسر أودْؤُت نأ مْكحل
Eہا ا د  

 آن ءو وأ اًنيَس اود نإ © اًميِظَع هَ دنع ناڪ زذ نِ

 عم بدأتلاب «نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي امل ِءَْش لکی تاک

YA" ۳- ٥۲-٥٤ :تايآلا «بازحألا ةروس ريسفت 

 وو ك و4 برجام
 0 وج مسار رس 5

 تيغلبأٍن مو ءان كيل عون م ءاشت نمىجرت %# تا ا
HGا 56  

 ني عأرقت نأ دن اكل د تکلیلع حاجا نعنمم ي ا و
 مس

 7 e ےک و نم یا اان

 کک ا کک

 42 2( اعا ناک فم ترو

 ابرق لعەللاناكو

 خا 2

 و < 3 2a ر ددر 5
 ا ميدان وهل هتد رطب رع ر اعط لإ : دود

 aa رج وب < هود 3و ر

 نإ ثيدحل نيس ل
 012 و < < و اک

 ا ا رج ا ر اا و هم

 | نة هولتسفاعلتم شوا ىحتسل

 007 ا 5 سرر

 O PE .ولقلرهطأ مكحلد باج ارو
e کک A و 

 ءهجلوزاأ نأ الووتلا_ٌلوسر أوذؤتن امك
 ر 5

SS 2 10 

 نإ @ اً کک لب اهبعب نم

 ١ 6 اًميِلَع ین کب تاک
 EES ا 2 عدو

 اعيشاودبت

 الأ اونم لآ امی : لاقف Eg ا هللا لوسر

 ال :يأ رياعط ىلإ ل تذوب تأ لإ يتلا توي اولد

 ال اًضيأو .ماعطلا لجأل اهيف لوخدلل نذإ ريغب اهولخدت

 ءهجضن راظتنال نينأتمو «نيرظتنم : يأ 4ُهلَتِإ َنِرظن# اونوكت

 . هنم غارفلا دعب ردص ةعس وأ

 نذالا :نيطرشب الإ يبنلا تويب اولخدت ال مكنأ : ىنعملاو

 اذهلو «ةجاحلا رادقمب مكسولج نوكي نأو «لوخدلاب مكل

 نييس او اورشتناف رممعط اذ أ اودا يع يعد اذإ نو # : لاق

 e يأ 4 ٍتيِدَخِ

 *«كلك ٤ل :لاقف هتدئافو يهنلا ةمكح نّيِب مث

 «َنَتلأ ىِذرُي َناك# ةجاحلا ىلع دئازلا مكراظتنا

 هلاغتشاو هتيب نوؤش نع هايإ مكسبح هيلع قشيو هنم فلكتي

 وه امك «اوجرخا» :مكل لوقي نأ منم خَبْسسِقل هيف
 - مهنم مركلا لهأ اًصوصخو - سانلا نأ ءةداعلا يراج

 . مهنكاسم نم سانلا اوجرخي نأ نويحتسي

 يأ

 يأ

 نم اهبيوصت متو «حوضو مدع تاملكلا ضعب يفو ب شماه نم ةدايز )١(

 . ةيفلسلا ةعبطلا



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 . ولا ني یتتش ل ها نکل 4و
 ًءایحو اًيدأ هكرت يف نأ مهوتي ناك ولو «يعرشلا رمألاف

 ام نأ مزجي نأو «يعرشلا رمألا عابتا ءمزحلا لك مزحلا نإف
 نأ يبحتسي ال ىلاعت هللاو .ءيش يف بدألا نم سيل «هفلاخ

 .ناك ام اًنئاك هلوسرل قفرلاو «مكل ريخلا هيف امب مكرمأي
 يف هعم مهبدأ امأو «هتويب يف لوخدلا يف مهبدأ اذهف

 جاتحي ال مآ كلذ ىلإ جاتحي نأ امإ هنإف ءهتاجوز باطخ

 نإو «هكرت بدألاو «هيلإ ةجاح الف ءهيلإ جتحي مل نإف «هيلإ

 وأ تيبلا يناوأ نم هريغ وأ ءاّعاتم نلأسُي نأك ءهيلإ جيتحا

 مكنيب نوكي :يأ 4با ءار ءارو نم# نلأسُي نهنإف ءاهوحن

 . هيلإ ةجاحلا مدعل «رظنلا نع رتسي رتس نهنيبو
 هيف نهمالكو «لاح لكب اًعونمم نهيلإ رظنلا راصف

 مكلد# : هلوقب كلذ ةمكح ركذ مث . هللا هركذ يذلا ليصفتلا

 دعب املكو .ةبيرلا نع دعبأ هنأل دهب کیو رولقل رهطأ

 رهطأو «هل ملسأ هنإف ءرشلا ىلإ ةيعادلا بابسألا نع ناسنالا

 نم اًريثك هللا نِّيب يتلا ةيعرشلا رومألا نم ءاذهلف

 «ةعونمم «هتامدقمو هبايسأو رشلا لئاسو عيمج نأ ءاهليصافت

 . قيرط لكب اهنع دعبلا عورشم هنأو
Eاي ڪل تك ام موو  

 وه لب «مكنم نسحتسم الو قئال ريغ :يأ «نينمؤملا رشعم
 «ةيلعف وأ ةيلوق ةيذأ : يأ 4أ َكوُسَر أودت نأ .ءيش حبقأ

 اذه < نبأ کت نأ لو هب قلعتي ام عيمجب
 «ماركالاو ةعفرلاو ميظعتلا ماقم هل ي هنإف ءهيذؤي ام ةلمج نم

 . ماقملا اذهب لخم < «'[هدعب] هتاجوز جوزتو

 ها طولا «ةرخآلاو ايندلا يف هتاجوز نهنإف < اًضيأو

 هتمأ نم دحأل «هدعب هتاجوز حاكن لحي ال كلذلف «هتوم دعب

 اذه ةمألا هذه تلثنما دقو د اح ميك لو

 .ركشلاو دمحلا هللو «هنم هنع هللا ىهن ام تبنتجاو رمألا

 مر وأ هورهظت : يأ كاَنِيَس اودي نإ» : ىلاعت لاق مث

 امو ءمكيولق يف ام ملعي ايڪ ِءْيَش لب تنك هلأ ن

 .هيلع مكيزاجيف «هومترهظأ

 کک نهنوخإ و نهيب و نيس يف نع حاج هل (05)

 0 ندم تَكحلم ام الو نها الو َنِهَتَوَأ سل لَو نينو كَ

 ال نهنأ ركذ امل اديس ِءْىَّش رد َنيَقنَأَو

 ا 0

 ل أ دعب نم مجلوزأ أ

E 

 ق 7 اک هنأ ا 1 ا

 لكل ]اًماع ظفللا ناكو E ءارو نم الإ اًعاتم نلأسي

 «مراحملا نم نوروكذملا ءالؤه هنم ىنثتسي نأ جيتحا '"”[دحأ

 . مهنع باجتحالا مدع يف ىلع حاج ال هنأو
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 نبجتحي مل اذإ نهنأل «لاوخألاو مامعألا اهيف ركذي ملو
 «تاوخألاو ةوخالا ءانبأ نم «هتالاخ“ الو هتامع نه نّمع

 نم نهلاخو نهمع نع نهباجتحا مدعف «مهيلع نهتعفر عم
 معلا ركذب ةحرصملا «ىرخألا ةيآلا قوطنم نألو «ىلوأ باب

 . ةيآلا هذه نم مهفي ام ىلع «ةمدقم لاخلاو

 نبجتحي الأ نهيلع حانج ال :يأ 4من الو :هلوقو
 كلذ نوكيف «نيدلا يف نهسنج نم يتاللا : يأ نهئاسن نع

 نإف ءءاسنلا سنج دارملا نأ لمتحيو .رافكلا ءاسنل اًجرخم

 ماد ام ننسي َتَكَلَم ام را ةأرملا نع بجتحت ال ةأرملا

 . هعيمج مي

 موزل «هريغ يفو هيف طرش «ءالؤه نع حانجلا عفر املو

 َيقَئَول :لاقف يعرش روذحم يف نوكي ال نأو «هللا ىوقت
 اَ َهَّنأ ل لاوحألا عيمج يف هاوقت نلمعتسا : يأ 4لا

 اهرهاظ ءدابعلا لامعأ دهشي ادهش یس لك 19

 ىلع مهيزاجي مث «مهتاكرح ىريو «مهلاوقأ عمسيو ءاهنطابو
 اقوا ءازجحلا تأ كلذ

 م ر سرك ريس

 م ىلا لع 0 هڪ يمر ها نل (01)

 ل

 عفرو «هقلخ دنعو هللا دنع هتلزنم ولعو «هتجرد ةعفرو هيي

 ينثي : يأ هيلع وص تڪيو ىلاعت ها ڪلا و .هركذ
 هل ىلاعت هتبحمل «ىلعألا الملا يفو «ةكئالملا نيب هيلع هللا

 .نوعرضتيو هل نوعديو «نوبرقملا ةكئالملا هيلع ينثتو

 هللاب ءادتقا ايل ْاومَلَسَو ِهَيَلَع لص اوما لا ایا

 اليمكتو «مكيلع هقوقح ضعب ىلع هل ءازجو ءهتكئالمو

 يف ةدايزو ءاّماركإو ٌةبحمو يب هل اًميظعتو ءمكناميإل
 . مكتائيس نم اًريفكتو «مكتانسح

 ام - مالسلاو ةالصلا هيلع - هيلع ةالصلا تائيه لضفأو

 امك دمحم لآ ىلعو دمحم ىلع لص مهللا» هباحصأ هب مّلَع

 دمحم ىلع كرابو .ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلع تيلص
 «ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك دمحم لآ ىلعو

 «تاقوألا عيمج يف عورشم هيلع مالسلاو ةالصلاب رمألا اذهو

 . ةالصلا يف ءاملعلا نم ريثك هبجوأو

 الأ يف هنآ مهمل مسو هلآ ذوي نأ 0۸(4 ۷)

 رمل وذوي نو ه ايهم اباد مه دعو ةرْخآلاَو
 ا

 رمأ امل اً إو اب ا المحا دقق أ اوبستكا ام رعب ِتَسِمْؤُمْلاو

 نع ىهن «هيلع مالسلاو ة ةالصلاو ایم هلوسر ميظعتب ىلاعت

 وهو (ال) نودب :ب يف (”) .ب نم ةدايز (۲) .ب نم ةدايز )١(

 .برقألا



 نورشعلاو يناثلا ءزحلا

 اذهو وسو هلل تودي لآ َّنِإ## : لاقف اهيلع دعوتو « هتيذأ

 .هل صقنت وأ «متشو بس نم «ةيلعف وأ ةيلوق «ةيذأ لك لمشي
 : يأ [e ف سَ ممل ىذألاب هيلإ دوعي ام وأ «هنيدل وأ

 لتق تپ هنأ ,7"2[ايندلا يف] مهنعل نمو «مهدرطو 0

 .هاذآو كك لوسرلا متش َ

 نأ ءهاذأ ىلع هل ءازج ايهم اَباَدَع د او م

 هنأل ريغ ةيذأك تسيل لوسرلا ةيذأف <« «ميلألا باذعلاب ىذؤي

 نم هلو .ِةَِي هلوسرب نمؤي ىتح «هللاب دبعلا نمؤي ال - ي -
 ال نأ كلذ يضتقي ام «ناميالا مزاول نم وه يذلا ميظعتلا

 . هريغ لثم نوكي
 اذهلو ءاّميظع اهمثإو «ةميظع نينمؤملا ةيذأ تناك نإو

 « ًاوبستكا ام رعب ِتَنِمْؤُمْلاَ يمول ب توتي بدلو # : اهيف لاق

 ىلع المحا ٍرَقَق ىذألل ةبجوم مهنم ةيانج ريغب : يأ

 ثيح اسم اًمنإَوأل ببس ريغب مهوذآ ثيح كاَنَسَمْب# مهروهظ
 ناك اذهلو .اهمارتحاب هللا ّرمأ ةمرح اوكهتناو «مهيلع اودعت

 ولعو هتلاح بسحب «ريزعتلل اًبجوم نينمؤملا داحآ بس

 ءاملعلا بس ْنَم ريزعتو «غلبأ ةباحصلا بس ْنَم ريزعتف «هتبترم
 رع نم معا نيدلا لحاو

 مومل ي او كاس كيور لف 2ك ماي )1-0۹(

 و ا دو ب الك نشب نأ ذآ کلک َنهِبلَج ني نع تين

 ر 50 ن يملا هني ل نیل 5 امی اوف
 ااف تورا ال دث مهب كتير ةنيدملا ىف فجرملاو

 يع لعل مع +
 هَ ةَنْس اكتم ايفو أون اوم اهكيأ تزول ه اليل

 ةيآلا هذه «اَليِرْبَ دما نفل دي كو لك نم اع تدلل( ق

 ءاسنلا رمأي نأ «هيبن هللا رمأف «باجحلا ةيآ یمست يتلا

 نألو «نهريغ نم دكآ نهنأل «هتانبو هتاجوزب أدبيو ءامومع

 لاق امك «مهريغ لبق هلهأب أدبي نأ يغبني ' "[هريغل] رمآلا
 . ان کلھ کشت أم انماء نذل ایا : ىلاعت

 قوف نكي يتاللا نهو 4دي ني م نع تنی نأ

 اهب نيطغي :يأ «هوحنو ءادرو رامخو ةفحلم نم بايثلا

 1 . نهرودصو نههوجو

 4 الق فر 5 قد كل :لاقف كلذ ةمكح ركذ مث

 مل اذإ نهنأل كلذو «نبجتحي مل نإ «ةيذأ دوجو ىلع لد

 يف ْنَم نهل ضرعتيف «تافيفع ريغ نهنأ نظ امبر «نبجتحي
 ءءامإ نهنأ نظو «نهب نيهتسا امبرو «نهيذؤيف ضرم هبلق
 عماطمل مساح باجتحالاف .رشلا ديري ْنَم نهب نواهتف
 نيف والا

 «مکمحرو فلس ام مكل رفغ ثيح امسح اًروُفَع ها نگو #
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  4 Nقال ⁄
 انوا ونبات لو نيب ف نلع حاتح ج اال

 تكلم

 دىل ا یتا

 E یس لك لکت اک

 2 O E ا ا ا

 ا 0 لدحر

 وذوي بدل 9ای كلم سيو هيلع ارا
 A صر مد م رس ا

 ب ادعم دعوة رضوا امت سرو

 ١ ٍتدئمْؤُمْلاو نمْوْمْلا تدوين لاو © انيهت
 © انوا اوُلَمَتحَأِرَفف اوبستکآ ام ريم 5-5

 تيدي نموا اسو كياتبو كورلا أَ

 ا و رع ما م د

 تاکو ندوب الق شرعی ناف دآ كلذ د نهج نم منع

 ناو نوقف Af این # @ اً ےک فا

 اروم ع هللأ
 ل i 2 وی سدس

 تارا ٍةَنيِدَمْلأ 00

 برمل 9 القال ابف ورا نب
 فَلاَ @ تارا ا

 انآ

 © 10 ل

 دس اذهف «مارحلاو لالحلا حضوأو «ماكحألا مكل نّيب نأب

 . ٌنهتهج نم بابلل
 هيَ نيل :هلوقب مهدعوت دقف رشلا لهآ ةهج نم امأو

 ةوهش وأ كش ضرم :يأ ُضَرَم مهبول يف َندلاَو َنوُفِفَتْمْل
 ءءادعألا نوبهرملا نوفوخملا : يأ «ةَئيِدمْلا ف فلو

 .نيملسملا فعضو «مهتوقو مهترثكب '' نوئ دخملا

 ام لك كلذ معيل ءهنع نوهتني يذلا لومعملا ركذي ملو

 نم «رشلا نم هيلإ وعدتو هب سوسوتو مهيلإ مهسفنأ هب يحوت
 «نيملسملاب فاجرالاو «هلهأو مالسالا بسب ضيرعتلا

 ريغو «ةشحافلاو ءوسلاب تانمؤملل ضرعتلاو ءمهاوق نيهوتو
 .ءالؤه لاثمأ نم ةرداصلا يصاعملا نم كلذ

 كطلسنو «مهلاتقو مهتبوقعب كرمأن : يأ هب كرش ل

 ةوق مهل سيلو «كب مهل ةقاط ال كلذ انلعف اذإ مث .مهيلع

 : يأ «دايلق لإ ابف َكَيوبراحي ال دث :لاق اذهلو «عانتما الو

 . مهيفنت وأ مهلتقت نأب « اليلق الإ ةنيدملا يف كنورواجعي ال

2 GS 

 هانی او نهن

 )٤( .ب شماه نم ةدايز () .ب نم ةدايز (1)

 . نوثدحتملا : ب يف



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 نيب مهتماقإب ررضتي نيذلا ءرشلا لهأ يفنل «ليلد هيف اذهو

 نونوكيو «هنم دعبأو رشلل مسحأ كلذ نإف «نيملسملا رهظأ

 نس یا ج انتر ذيل اهي ا ترتد
 ءرارق مهل "رقي الو .نمأ مهل لصحي ال ءاودجُو “ني

 .اوبقاعي وأ ءاوسبحُي وأ ءاولتقُي نأ نوشخي

 يف ىدامت ْنَم نأ 4َ ني الع يآ ين هلل دنس
 ةيوقع بقاعي هنإف «هنم هتني ملو «ىذألا ىلع أرجتو «نايصعلا
 هللا ةتس لب ءاّريبغت :يأ ايت هلأ ٍةَكَسِل دي نو ةغيلب
 5” اجمل ةيضتقملا بابسألا عم ةيراج هتداعو ىلاعت

arم  

 کک و دعاس نع ساتل کسی (18-7)

 2 0 نو ا ل 00 0 نكت َةَعاَملأ لمل كردي

 1 0 ا ا 7-5 ولوم راتلا يف
 هع ب وع وف

 ِنِيَمْعِض معا آر © اليل سا ایکو اداس ایا اإ ر

 ةعاسلا نع سانلا كربختسي يأ بك اس ملا بام

 ربخأ يذلل اًريجعتو ءاهعوقول اًبيذكت مهضعبو ءاهل ا

 هللا الإ اهملعي ال : يأ أ دنع اَهُمَلِع امن : مهل نف اهب
 . اهوئطبتست الف ءاذه عمو .ملع اهب يريغل الو يل سيلف

 «ةعاسلا ءيجم درجمو ابرد بوكت ماسلا لعل كيرذي اًموإ#

 «ةجيتنلا امنإو «ةدئاف الو ةجيتن هتحت سيل ءاّدعبو اًبرق

 دبعلا قحتسي له «ةداعسلاو “اقشلاو «حبرلاو راسخلاو

 فصأو ءاهب مكربخأس هذهف ؟باوثلا قحتسي ,دأ «باذعلا

 فصولا نأل «باذعلا فصوو «باذعلا قحتسم فصوف

 هلا َّنِإ# :لاقف «ةعاسلاب نيبذكملا ءالؤه ىلع قبطنم روكذملا

 مهتقيرطو مهبأد رفكلا راص نيذلا "''[:يأ] 4َنِرْفَكْلا نم
 يف يف مهدعبأف هللا دنع نم هب اوءاج امبو «هلسربو هللاب رفكلا

 . اًباقع كلذب ىفكو «هتمحر نم ةرخآلاو ايندلا

 ءمهماسجأ يف رعست «ةدقوم اًران : يأ امس مه دمو

 باذعلا كلذ يف نودلخيو «مهتدئفأ ىلإ باذعلا غلبيو

 . ةعاس مهنع رتفي الو «هنم نوجرخي الف «ديدشلا

 اري الو هوبلط ام مهيطعيف الو مهل دودج اللو
 .باذعلا مهنع عفدي

 ىلخت دق لب
 مي :لاق اذهلو ل ل «ريعسلا
 ا مهيلع دتشيو ءاهرح نوقوذيف 4 راتلا يف مُههوَجَو

 . اوفلسأ ام ىلع نورسحتيو
 وی مدد چ

 اذه نم انملسف لوسا اَنعطَأَو هلا اتعطأ ات نووي

 باذع مهب طاحأو ءريصنلاو يلولا مهنع
 ا و

 ٦۳-۷١ :تايآلا «بازحألا ةروس ريسفت -۳ ۷۸۹

 نكلو .باوثلا ليزج - نيعيطملاك - انققحتساو «باذعلا

 ءاًّمغو ءاّمهو ءاّمدنو ًةرسح الإ مهدفت ملف ءاهتقو تاف ةينمأ

 الأو
 ىلع و 46کو اداس اما نإ اسر اواو

 ملاش ي مو :ىلاعت هلوقك اليسا اا مهلالض
 رع ع 550

 رل یت قليوب © اليم لوس ا عد لف

 .ةيآلا 4 نَا ذإ دعب رڪ نع ىس ْدَقَل ه بلڪ انف ذأ

 اودارأ «باقعلل نوقحتسم مهءاربكو مه مهنأ اوملع املو

 تري ِنيَمْعْض ماء ابر :اولاقف ءمهولضأ نمم اوفتشي نأ
 مكلكف .ٌفعِض لكل : هللا لوقيف « اريك امل معلو باعا

 نإو «باقعلا يف نوكرتشتف «يصاعملاو رفكلا يف متكرتش
 لل دي ع

 هلأ ابق یوم ودا نك وک ال انما زا ايكيا (19)

 نع نينمؤملا هدابع ىلاعت رذحي كابو لَا دنع نو اولا اس
 «ميحرلا فوؤرلا «ميركلا يبنلا يب دمحم مهلوسر ةيذأ

 ال نأو «مارتحالاو ماركالا نم هل بجي ام دضب هولباقيف

 «نمحرلا ميلك «نارمع نب ىسوم اوذآ نيذلا لاحب اوهبشتي

 .هتءارب مهل هللا رهظأ يأ «ةيذألا نم اولاق امم هللا هأربف

 ءةيذألاو ةمهتلا لحم سيل «مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ لاحلاو

 «نيلسرملا صاوخ نم «هيدل اًبرقم «هللا دنع اًهيجو ناك هنإف
 نع لئاضفلا نم هل ام مهرجزي ملف ؛نيصلخملا هدابع نمو
 نأ «نونمؤملا اهيأ اورذحاف ءهركي امب هل ضرعتلاو هتيذأ

 . كلذ يف مهب اوهبشتت

 امل « ””ىسومل ليئارسإ ينب لوق يه اهيلإ راشملا ةيذألاو
 هنأ الإ كلذ نم هعنمي ام هنإ» :مهنع هرتستو هئايح ةدش اوأر

 ألا دارأف «مهدنع كلذ رهتشاو «نيتيصخلا ريبك : يأ «ردآ أ هلل

 رجحلا رفف ءرجح ىلع هبوث عضوو ءاّموي لستغاف «مهنم هئربي

 ىلع هب ٌرمف «هبلط يف مالسلا هيلع ىسوم ىوهأف «هبوثب
 ام هنع لازف هللا قلخ نسحأ هوأرف «ليئارسإ ىنب سلاجم

 . هب هومر

 ه ايس وق ولوو هلآ وقنا اوما نزلا اپا (۷۱۰۷۰)

 ا دق اوشو هلل علف سو مکی كل رن گلم كل خلت
 «مهلاوحأ عيمج يف ناره نق را ىلع نا

 وهو «ديدسلا لوقلل بدنيو ءاهنم صخيو «ةينالعلاو رسلا يف

 يف اذك (۳) .ررقي الو : أ يفو «ب يف اذك (۲) . ثیح :ب يف (۱)

 «ب يف اذك () . اهتابيسمل ةيضتقملا - ملعأ هللاو - هلعلو 000

 : ب يف (۷) ب نم ةدايز () .ةواقشلاو : ب ىف (0) دق :أيفو

 . ىسوم نع



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 «نيقيلا رذعت دنع ءهل براقملا وأ «باوصلل قفاوملا لوقلا

 ملع ملعتو «ركنم نع يهنو «فورعمب رمأو «ركذو «ةءارق نم

 لئاسملا يف «باوصلا ةباصإ ىلع صرحلاو «هميلعتو

 نيعُت ةليسو لكو «كلذل لصوم قيرط لك كولسو «ةيملعلا
 . هيلع

 ءمانألا ةبطاخم يف هفطلو مالكلا نيل «ديدسلا لوقلا نمو

 . حلصألا وه امب ةراشالاو حصنلل نمضتملا لوقلاو

 :لاقف ديدسلا لوقلا لوقو هاوقت ىلع بترتي ام ركذ مث

 اًقيرطو ءاهحالصل اًببس كلذ نوكي : يأ معا كل لص

 لاق امك «لامعألا هب لبقتت ؛ىوشلا لامعتسا نأل ؛ 0

 ناسنالا هيف قفويو .4َنيِقَنَمْلا َّنِم هلأ ُلّبَمَتِي اََنِإ :ىلاعت
 اًمع اهظفحب ء[اًضيأ] لامعألا هللا حلصيو «حلاصلا لمعلل

 ىوقتلاب لالخإلا نأ امك «هتفعاضمو اهباوث ظفحو ءاهدسفي

 مدعو «اهلوبق مدعو «لامعألا داسفل ببس ديدسلا لوقلاو

 اي امرا رت

 يف ببسلا يه يتلا «ْوَبْوُد اًضيأ 4ک رني
 لك اهب عفدنيو ءرومألا اهب ميقتست ىوقتلاف 0

 لَ د6 دق مشو هلل حليب نوا :لاق اذهلو ءروذحم
 . 4اب ا

a 

 لاَبجْلاو ٍضراْلاَو تولا لع ةنامدلا اتسع ات ۳۳

 ه وج امو 6 ْوَمِإ ٌركنالا ال اهني نقشو اہلی نأ یا
 لع هَ بوو وارشاد جرش تهت نييس هلا بعل
 نأش ىلاعت مظعي ابحت اَروُفَع هَل ناو ا تتِمْرمْلاَو نمم

 لاثتما يه يتلا «نيفلكملا اهيلع هللا نمتئا يتلا «ةنامألا

 لاحك ا رسلا لاح يف «مراحملا بانتجاو «رماوألا

 «ةميظعلا تاقولخملا ىلع اهضرع ىلاعت هنأو «ةينالعلا

 ِكنأو «ميتحت ال رييخت ضرع «لابجلاو ضرألاو تاومسلا

 مل نإو «باوثلا ِكلف ءاههجو ىلع اهيتيّدأو اهب ٍتمق نإ

 .باقعلا ِكيلعف «[اهيدؤت ملو] ءاهب يموقت

 امب نمقي ال نأ اًقوخ يأ هَ َّنَفَمْسَأَو الص نأ يبت
 .هباوث يف اًدهز الو «نهبرل اًنايصعال ءَنْلمُح

 ءروكذملا طرشلا كلذ ىلع «ناسنالا ىلع هللا اهضرعو

 لمحلا اذه لمحو «هلهجو هملظ عم اهلمحو ءاهلبقف
 ةثالث ىلإ - همدعو اهب مهمايق بسحب - سانلا مسقناف . ليقثلا

 ءاّنطاب ال اًرهاظ اهب اوماق مهنأ اورهظأ :نوقفانم :ماسقأ

 اهب نومئاق :نونمؤمو ءاّنطابو اًرهاظ اهوكرت :نوكرشمو
 . اًنطايو اًرهاظ

 نم مهل امو «ةثالثلا ماسقألا هذه لامعأ ىلاعت هللا ركذف

 ۷۳۰۷۲ :ناتيآلا «بازحألا ةروس ريسفن - ۳ ۹۰

 7 بجاش ۷ ل
 كب لبر دیام رونال ماسلا نسال کاسب | و ص ر ےس

 EET | اًسيِرَف َنوُكَت دعاس ام

 ASKERE أ اف 9 0

 ْ كلاب بولو الاف مهجر و بقي 9

 نار کوا داساتعطا اتا راول اکو € © اوسر انَعطَأَو
١ E 7 

 | بانعلا سم ِنرَفْعِضع يا اير كيسا ابوُلْصأَ
 ْ راو تال اما« ايي © | ارگاسم
 اا ۾ عيت )ميس وتار هک همسي @ اَول ا

 8-2 رسم ر > صر ر ر راتو

 ورو هللا عطب نمو م نود کل رفع :و كل امعأ مل ا

 ل تامل اتضرعات 0 86 اًميِظَْعاَوَْراَدَفَف |
 | اا 001 > سس

e 

  €9نية هما بعل ٠
 2 ل و ر

 هللا بوتيو ت ا س ایگ

 ع @ اهيا كو تنئمّؤمْلاو نايم يو

 سلو َنيِقفَكمْلا د برع :لاقف «باقعلاو باوثلا

 نق تتبرملاو نييمْؤَمْلا لع هللا بوو :تكرتملاو نيكل

 نيب يل هذه محح ثيح :ىلاعت دعا هل ی ل

 مامت ىلع نيلادلا «نيميركلا نيمسالا

 مل مهنم ريثك «مهيلع موكحملا نأ عم «هدوج مومعو «هتمحر
 .هكرشو هقافنل «ةمحرلاو ةرفغملا قحتسي

 . هنوعو هللا دمحب بازحألا ةروس ريسفت مت
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 دعو دف
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 را ص

 مع حمم
 الال ضال

 رهون
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 ةعسو هللا ةرمغم



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 هلو ألا ىف ام تكلا ف ام م ىلا ب دنیا )١01(
 1 و لا

eT4 ثنا ديل  
 هّللف «ةنسحلا لاعفألاو «ةديمحلا تافصلاب ءانثلا :دمحلا

 تافص اهنوكل ءاهيلع دمحي هتافص عيمج نأل ءدمحلا ىلاعت

 يذلا لضفلا نيب ةرئاد اهنأل ءاهيلع دمحي هلاعفأو ءلامك

 هتمكحب فرتعيو هيلع دمحي يذلا لدعلاو ءركشيو هيلع دمحي

 . هيف

 4« ضرألا ىف و توسل ىف ام مل نأ ىلع « انه هسفن دمحو

 ا ف دلا ُهَلَ# هدمحب مهيف فرصتي ءاديبعو اكلم

 . ايندلا يف نوكي ال ام هيلع ءانثلاو هدمح نم رهظي «ةرخآلا يف

 سانلا ىأرو مهلك قئالخلا نيب ىلاعت هللا ىضق اذإف

 «هيف هتمكحو «هطسقو هلدع لامكو «هب مكح ام مهلك قلخلاو

 ءرانلا اولخد ام باقعلا لهأ ىتح .كلذ ىلع مهلك هودمح

 «مهلامعأ ءارج نم اذه نأو ءهدمح نم ةئلتمم مهبولقو الإ

 . مهباقعب همكح يف لداع هنأو

 دق ءيش كلذف «باوثلاو ميعنلا راد يف هدمح روهظ امأو

 .يلقعلاو يعمسلا ليلدلا هيلع قفاوتو ءرابخألا هب تدراوت

 ةرثكو «هريخ راردإو هللا مَعِن يلاوت نم نوري «ةنجلا يف مهنإف

 «ةينمأ ةنجلا لهأ بولق يف قبي مل يتلا «هاياطع ةعسو «هتاكرب

 نم نوطعي لب ءدارأو ىنمت ام قوف يطعأ دقو الإ «ةدارإ الو

 . مهبولقب رطخي ملو «مهينامأ هب قلعتت مل ام ريخلا
 ةنجلا يف نأ عم «لاحلا هذه يف مهبرل مهدمحب كنظ امف

 هللا ةفرعم نع عطقت يتلا ءعطاوقلاو ضراوعلا لحمضت
 لك نم اهلهأ ىلإ بحأ كلذ نوكيو «هيلع ءانثلاو «هتبحمو
 .ةذل لك نم مهيلع ذلأو «ميعن

 ءمهل هباطخ دنع همالك اوعمسو «ىلاعت هللا اوأر اذإ اذهلو

 ةنجلا يف مهل ركذلا نوكيو ءميعن لك نع كلذ مهلهذأ

 .تاقوألا عيمج يف اًلصاوتم ءسّمّئلاك
 ةنجلا يف ءةنجلا لهأل رهظي هنأ ىلإ كلذ تفضأ اذإ اذه

 ام ءهلامك ةعسو هلامجو هلالجو مهبر ةمظع نم «تقو لك

 هيلع ءانثلاو دمحلا لامك مهل بجوي

 :تايآلا ءأبس ةروس ريسفت ٤- ١-ه ۷۹۱

 مسرعا 1
 وے

 ا ایفا تولا نام هلال
 | ضل يامي (©) 0 وهو وريال

 وهي جمیامو ءال امل 0 جامو
yT GOA 

 ا البي لع مڪو يرو بل رر +

 1 لذ نیر الو ضل آف داو توسلی 3

a AEا  

 کا یک تحيد عواوشسا

 دبل وجاف رى یا ©9 مديرك

 َمْلِعْل ات وأ زل ىَريو ل میلا زر ناد ا oS س س ر وک
 ص س ی ص ر

 ك ا
 لر لعل دنور كيلو دیاری رمل
 ا EIS رزم ادل هک تب

 هيهنو هرمأ يف ميكحلا «هريبدتو هكلم يف مكي وه

 اوو نار لع سما 3

 نم : يأ ضال ف خيب ام ملي :هلوقب هملع لصف اذهلو

 «تاتابنلا عاونأ نم ابنِ جري امو ناويحو ءرذبو ءرطم

 كدلمألا نم الا كرم لري ارو .تاناويحتلا فاتضأر

 حاورألاو ةكئالملا نم ايف س جرعي امو رادقألاو قازرألاو

 .كلذ ريغو

 ركذ ءاهلاوحأب هملعو ءاهيف هتمكحو هتاقولخم ركذ املو

 يذلا :يأ وَلا مجرا وهو :لاقف ءاهل هتمحرو هترفغم

 لك هدابع ىلع لزنت امهراثآ لزت ملو ءهفصو ةرفغملاو ةمحرلا

 ينام دم ارزاق اذان تفر

 يرو لب لق ةعاسلأ. اتات ال اورفك سلا لاو (ه-")

 د نوكأ ىو لک ےس كلج ل نا ريع کا 256

 © نيب يڪ ين لر ڪا هلو كلذ ني رکا آو الا

 <” ور حس 44 م

 زرو فم مْ كلهتزأ تكلم ًاولمعو أ اوما سلا کرل

 س ُباَدَع مم کيو َنيرجلعم اتیا ف ومس نیو ه ٌميرك

 ناكو «هسفن هب فصو امب هتمظع «ىلاعت نيب امل * ٌميلَأ ِرَجَن



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 فانصأ نم نأ ركذ «هب ناميالاو هسيدقتو هميظعتل اًبجوم اذه

 قح همظعت ملو «هردق قح اهّبر ردقت مل ٌةفئاط «سانلا

 «تاومألا ةداعإ ىلع هتردق اوركنأو «هب اورفك لب «هتمظع

 َنبِدلا َلاَكَوظ :لاقف ءهلسر كلذب اوضراعو «ةعاسلا مايقو

 ببسب اولاقف «هب اوءاج امبو «هلسربو هللاب : يأ «ًاررنح

 ةايحلا هذه الإ ءيه ام :يأ «ٌةَعاَلأ اات ال» : مهرفك

 ءهلطبيو مهلوق دري نأ .هلوسر هللا رمأف .ايحنو تومن «ايندلا

 ليلدب كلذ ىلع لدتساو « مهيتأيس هنأو «ثعبلا ىلع مسقيو

 ىلاعت هملع وهو «ةرورض ثعبلاب قدصي نأ همزل «هب ّرقأ نم

 : يأ بيلا يلع :لاقف ماعلا عساولا

 ! ؟ةداهشلاب فيكف ءانملع نعو انراصبأ
 هملع نع بيغي ال : يأ دع برع ال :لاقف هملع دكأ مث

 ءايشألا عيمج : يأ (ِْضْرَأْلا ىف الو ِتومَسلا يف رد لاقل
 وهو «ءازجألا نم نوكي ام رغصأ ىتح ءاهئازجأو اهتاوذب
 اهنم ليقاثملا

 نيب بڪ ىف دلل ربڪ لو كللذ نم ر ا
 باتكلا هنمضتو «هملق هب ىرجو «هملع هب طاحأ دق : يأ

 هملع نع ىفخي ال يذلاف . ظوفحملا حوللا وه يذلا «نيبملا

 صقنت ام ''”ملعيو «تاقوألا عيمج يف «هنود امف ةرذلا لاقثم

 ىلع رداق «مهداسجأ نم ىقبي امو ؛تاومألا نم ضرألا

 ملعلا اذه نم بجعأب مهثعب سيلو «ىلوأ باب نم «مهثعب
 . طيحملا

 «أوثما نأ رجل » : لاقف «ثعبلا نم دوصقملا ركذ مث
 اوليصو# اًمزاج اًميدصت هلسر اوقدصو هللا اوقدص «مهبولقب

 ءمهبونذل 4ُةَرِفَعَم مهل َكِيَلْوأل مهناميال اًقيدصت تحلل
 تررو# باقعو رش لك اهب عفدني .مهلمعو مهناميإ ببسب

 بوغرمو بولطم لك هب مهل لصحي «مهناسحإب 4ٌةيرك
 . ةيتمأو

 ءاهب اًرفك اهيف اوعس :يأ #َنيرجاَعُم اا٤ ىف َوَمَس و

 يف هوزجع امك ءاهلزنأ نمل اًريجعتو اهب ءاج نمل اًريجعتو
 : يأ « ريل ِزَجَي نم ُباَذَع ق كيلو توملا دعب ةداعالا

 .مهبولقو «مهنادبأل ملؤم

 َرْه کیر نم تإ دا یا منهل اوا بلا ىريَو# (5»
 ْنَم راكنإ ىلاعت ركذ امل 4ديا زیزعلا طع لإ َىِدَهَيَو َّقَحْل
 ركذ «قحب سيل هلوسر ىلع لزنأ ام نوري مهنأو «ثعبلا ركنأ

 ام نوري مهنأو ءملعلا لهأ مهو ءدابعلا نم نيقفوملا ةلاح

 نم هيلع لمتشا امو .باتكلا نم هلوسر ىلع هللا لزنأ

 هضقانو هفلاخ امو «هيف رصحنم قحلا :يأ قحلا وه ءرابخألا

 نع ةبئاغلا رومألا

 ٤- :تايآلا ءأبس ةروس ريسفت ٦-۹ 4۲

 .نيقيلا ةجرد ىلإ ملعلا نم اولصو مهنأل «لطاب هنإف

 طم لإ يِدْهَي# هيهاونو هرماوأ يف هنأ اًضيأ نوري «وإ»

 هوجو نم هب ربخأ ام قدصب اومزج مهنأ كلذو 4دي ٍزِيِرَعْل
 : ةريثك

 .هب ربخأ نم قدصب «مهملع ةهج نم

 ةقباسلا بتكلاو «ةعقاولا رومألل هتقفاوم ةهج نمو
 . اًنايع عقت يتلا اهرابخأ نم نودهاشي ام ةهج نمو

 يف اهيلع ةلادلا ةميظعلا تايآلا نم نودهاشي ام ةهج نمو

 . مهسفنأ يفو «قافآلا

 . هفاصوأو ىلاعت هؤامسأ هيلع تلد امل اهتقفاوم ةهج نمو

 طارصلا ىلإ يدهت اهنأ «يهاونلاو رماوألا يف نوريو
 يمنتو «سفنلا يكزت ةفص لكب رمألل نمضتملا «ميقتسملا

 ربو صالخالاو قدصلاك هريغو لماعلا ديفتو ءرجألا
 «قلخلا مومع ىلإ ناسحالاو «ماحرألا ةلصو «نيدلاولا

 طبحتو « سفنلا سندت «ةحيبق ةفص لك نع ىهنتو . كلذ وحنو
 ءابرلاو ءانزلاو .ءكرشلا نم رزولاو مثالا بجوتو ءرجألا

 .ضارعألاو «لاومألاو ءامدلا يف ملظلاو

 املك هنأو ءمهل ةمالعو ءةليضفو ملعلا لهأل ةبقنم هذهو

 «لوسرلا هب ءاج ام رابخأب اًقيدصتو اًملع مظعأ دبعلا ناك

 نيذلا ملعلا لهأ نم ناك «هيهاونو هرماوأ مكحب ةفرعم مظعأو

 ىلع مهب هللا جتحا «لوسرلا هب ءاج ام ىلع ةجح هللا مهلعج

 . اهريغو ةيآلا هذه يف امك «نيدناعملا نيبذكملا

 نإ کیت ل لع کلن له أوم لا لو 9-0 0
 17 ل06 رت اہ درک یک یت کا ل

 ب أري رف ه دعبل ٍلكَّصلاَو ِباَدَمْلا ىف ةا 5

 مهب فخ اَت نإ ْضَرَأْلاَو للا ےس ترق مُهَقْلَخ اَمَو مهدي ب

 لكل هيل تلد ف َّنِإ ء اسلا ترم اكن نیم طيش أ كيل

 بيذكتلا هجو ىلع 4اوُرَدَك َنبلا َلاَكَوم :يأ بيم دبع

 لاق :يأ .داعبتسالا هجو ركذو داعبتسالاو ءارهتسالاو

 هرم لك رثفزم اإ کب ل لع ملت لک : ضعبل مهضعب
 لك هللا لوسر ءلجرلا كلذب نونعي ديدم يلح ىن نإ
 ةجرف - مهمعزب ىتأ لجر هنأو
 :لوقي فيك هنأو «هنم نورختسي ةبوجعأو «هيلع نوجرفتي

 ءمكلاصوأ تقرفتو «ىلبلا مكقزم ام دعب «نوثوعبم مكنإ»

 !؟مكؤاضعأ تلحمضاو

 ذك هلا لع یری » له .كلذب يتأي يذلا لجرلا اذهف

 = راض ىتح «هنم برغتسي امب

 )١( ملعو :أيفو «ب يف اذك .



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 ءهنم برغتسي الف ؟ 4 وب مال «لاق ام لاقو هيلع أرجتف

 . نونف نونجلا نإف

 هنأ اوملع دقلو «ملظلاو دانعلا هجو ىلع مهنم اذه لكو

 اوداعأو اودبأ مهنأ مهملع نمو «مهلقعأو هللا قلخ قدصأ

 ؛هنع سانلا دص يف «مهلاومأو مهسفنأ اولذبو «مهتاداعم يف

 ةيكازلا ريغ لوقعلا لهأ اي - مكل غبني مل اًنونجم اًبذاك ناك ولف

 «نونجملا نإف .هتوعدب اولفتحت نأ الو «لاق امل اوغصت نأ -

 . غلبم لك هنم هلوق غلبي وأ «هرظن هيلإ تفلي نأ لقاعلل يغبني ال

 «هتوعد متيَّبلو «هتباجال متردابل «مکملظو مكدانع الولو

 لاق اذهلو «نونمؤي ال موق نع رذنلاو تايالا ينغت ام» نكلو

 كلت اولاق نيذلا مهنمو 4ةَرخأْلا نوم ال نيا لبا : ىلاعت
 «ميظعلا ءاقشلا يف : يأ «ديعبلا ٍلكَّصلاَو باعا ين# ةلاقملا

 ءاقش يأو .باوصلا نم بيرقب سيل يذلا «ديعبلا لالضلاو

 مهبيذكتو «ثعبلا ىلع هللا ةردقل مهراكنإ نم غلبأ لالضو

 اوءاج ام نأب مهمزجو «هب مهئازهتساو «هب ءاج يذلا هلوسرل

 اًمح لالضلاو لطابلاو ءالطاب قحلا اوأرف «قحلا وه هب
 .ىدهو

 داعبتسا مدع ىلع لادلا «يلقعلا ليلدلا ىلع مههبن مث

 مهيديأ نيب ام ىلإ اورظن ول مهنأو «هودعبتسا يذلا «ثعبلا

 ام ءامهيف هللا ةردق نم اوأرف ضرألاو ءامسلا نم مهفلخ امو

 نأو «لوحفلا ءاملعلا لهذي ام هتمظع نمو «لوقعلا رهبي

 ةداعإ نم مظعأ «تاقولخملا نم امهيف امو امهتمظعو امهقلخ
 كلذ ىلع مهل لماحلا امف «مهروبق نم - مهتوم دعب - سانلا

 ؟هنم ربكأ وه امب قيدصتلا عم «بيذكتلا

 اوبذك كلذلف «هودهاش ام «نآلا ىلإ يبيغ ربخ كاذ «معن

 6ع
RS 4 اًمَمك مَع طق وأ َضَرَأْلا مهب فخ أَن نإ# : هللا لاق 

 تخ اشار لا د هياتم نم ةيعا 5
 ىلع مكرارصإ اورذحاف ءايصعتسي مل امهانرمأ ن

 قلخ : يأ ل5 يف نإ ةبوقعلا دشأ مكبقاعنف < 0

 لحل ةي تاقولخملا نم امهيف امو ءضرألاو تاومسلا

 تايآلاب هعافتنا ناك « هللا ىلإ ةبانإ مظعأ دبعلا ناك امّلكف

 هتامهو هتادارإ تهجوت دق «هبر ىلإ لبقم بينملا نأل «مظعأ

eهبر نم اًبيرق راصف قواك | » 

 «تاقولخملل هرظن نوكيف «هتاضرمب لاغتشالا الإ مه هل سيل

 5 م يل

 ريَطلاَو ُمَعَم ِقْوَأ لابتي الضم ني واد اني دقو ۰ 0(

 ٤- :ناتيآلا ءأبس ةروس ريسفت ١٠١٠١ ۷4۳

 ل اوت 4 توال
aeرم 00-6 2  

mm ركفأ 

 ميديم اورق يل د ل ديعبلاٍلكَصلاَو باَدعْلا ف
 ما < ے حرم ہسر ے ا

 مهب فيضان نإضرألاو املا

 كِل دق ا 2 تاك تل طيش سرا
 سا صور ر وا سو هل رك

 الضفادع # 600 ِيُمِرَبِعُل 1

 لایا © 1
 - ا 50 و صر اع < 04

 0 E شر © ® 2
 جو رر مور و معد ر ی و 2 ر

 ندي يدي ب لمم نم رجلا نور طلاع هلانلسأو

 )رسل ادع نونا انعم عین و یر

 باوک ناقجولیشمتو بیرم نم هشيم ن ولمعي

 E ا راسا ل رد

 5 وتوم ل داَمَتوملاهاَسصفاَملَم 0 كفل

 هلآ ي رخ امف هتان ي لڪ ات ضر دلا ةا دد |
61 10 579 

 02 نها اَدعلا فاو ام بيع ومل عيناك نأ

 ا او ا ن كفيت عبس لما نأ ٥ ديد ُهَل الأو

 O دي لس ام دف رعب : يأ هيم ولت امي ف

 لمعلاو «عفانلا ملعلا نم اًلضف هانيتآو ءمالسلاو ةالصلا هيلع

 هصخ ام «هيلع همّعِن نمو .ةيويندلاو ةينيدلا مَعّنلاو «حلاصلا

 نم تاناويحلاو ؛لابجلاك «تادامجلا ىلاعت هرمأ نم هب

 ةبواجم اهبر دمحب حيبستلا عّجَرُتو «هعم ٍبّْوَوُت نأ ءرويطلا
 .هل

 يتلا هصئاصخ نم كلذ ناك نأ «هيلع ةمعنلا نم اذه ىفو

 هريخلو هل اًضهنم نوكي كلذ نأو «هدعب الو هلبق دحأل نكت مل
 بواجتت «تاناويحلاو تادامجلا هذه اوأر اذإ حيبستلا ىلع

 امم كلذ ناك «هدیمحتو «هريبكتو «هديجمتو ءاهبر حيبستب
 . یلاعت هللا ركذ ىلع جيهي

 برط هنأ ءءاملعلا نم ريثك لاق امك كلذ نأ :اهنمو

 ام توصلا نسح مواطني ىلا هللا نإف ءدواد توصل

 كلذب ديمحتلاو ليلهتلاو حيبستلا حجر اذإ ناكو «هريغ هب قاف

 نم هعمس ْنَم لك برط «برطملا ّيجشلا ميخرلا توصلا
 .اهبر دمحب تحبسو «لابجلاو رويطلا ىتح «نجلاو سنالا



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 «كلذ ببس هنأل ءاهحيبست رجأ هل لصحيل هلعل هنأ : اهنمو

 .هل اًعبت حبستو

 عوردلا لمعيل «ديدحلا هل نالأ نأ ءهيلع هلضف نمو

 ءدرسلا يف هردقي نأب «هتعنص ةيفيك ىلاعت هملعو «تاغباسلا

 E RE E هيأ

 ن مکتصخل كس سول َهَصْنَص ُهَنئَكَعَو» : ىلاعت لاق
e E E 

 هيف ىلاعت هللا اوبقاريو ءاححلاص اولمعي نأو ءهركشب هرمأ

 علطم «مهلامعأب ريصب هنإف «تادسفملا نم هظفحو هحالصإب

 . ءيش اهنم هيلع ىفخي ال «مهيلع

 ا سلا ا

 ري نمو ہور ِنْذِإب ِهِّيَدَي نيب لمعي نم نجلا نمو رطل ني 3

 نم ءا ام مل زب ه ريل بع يهم أ 2 ع
Eوالا  

 اد لاء اولمعا تيسر روو باوک ناتو ل لیمو تر

 ت أ يَ ايم امل © وکلا یوا ن یو کش
 نأ نم بس ا امي نجا سرلا ةكاد لإ يوم

TT CEE N LE 
 هيلع «ناميلس هنبا ىلع هلضف ركذ ءمالسلا هيلع دواد ىلع

 هرمأب يرجت حيرلا هل رخس هللا نأو «مالسلاو ةالصلا
 ءاذج ةديعبلا ةفاسملا عطقتو ءهعم ام عيمج لمحتو «هلمحتو

 . نيرهش ةريسم مويلا يف ريستف «ةريسي ةدم يف
 هارو 00 ىلإ راهنلا لْوأ :يأ «ٌدْبَم هود

 : يأ 4 رطل ع مل اَنلَسأَول راهنلا رخآ ىلإ «لاوزلا نم دب
 E «ساحنلا نيع هل انرخس

 . اهريغو يناوألا نم اهنم جرختسي

 نأ نوردقي ال ءنجلاو نيطايشلا اًضيأ هل هللا رخسو

 باع نم هِن اا نع مم عي نَمَوإل ءهرمأ نع اوصعتسي
 نيإ» هولمع ناميلس ءاش ام لك “"ہهلامعأو رسل

 ركذ هيف اذهف «ةينبألا هب مكحتو دقعي ءانب لك وهو برت
 . ةمخفلا ةينبألا

 ناقتإ نم «تادامجلاو تاناويحلا روص : يأ «َليِثمَتَو »

 ناقحجوو# ناميلسل مهلمعو كلذ ىلع مهتردقو «مهتعنص

 ماعطلل ناميلسل اهنولمعي ءرابكلا كربلاك :يأ باراك
 اًرودق هل نولمعي «و# هريغ هيلإ جاتحي ال ام ىلإ جاتحي هنأل
 . اهمظع نم اهنكامأ نع لوزت ال تايسار

 لا لسع # :لاقف ءاهركشب مهرمأ «مهيلع هتنم ركذ املف

 ‹ عيمجلا ىلع َّنِملا نأل ءهلهأو هدالوأو دواد مهو دود

 ام ىلع هلل شط مهلكل دئاع حلاصملا هذه نم ريثكو

 ٤- :تايآلا ءأبس ةروس ريسفت ۲۱-۱۲ ۷۹٤

 روکا یوا ن ليفو# مهالوأ امل ةلباقمو ءمهاطعأ

 عفدو «همعن نم مهالوأ ام ىلع ىلاعت هللا اوركشي مل مهرثكأف

 اًراقتفا اهيقلتو ءىلاعت هللا ةنمب بلقلا فارتعا :ركشلاو

 يف اهفرص نع اهنوصو «ىلاعت هللا ةعاط يف اهفرصو ءاهيلإ
 . ةيصحملا

 «مالسلاو ةالصلا هيلع ناميلسل نولمعي نيطايشلا لزي ملف

 مهنأ مهوربخأو «سنالا ىلع اوهوم دق اوناكو ءءانب لك

 ىلاعت هللا دارأف . تانونكملا ىلع نوعلطيو «بيغلا نوملعي

 ىلع نولمعي اوثكمف «ىوعدلا هذه يف مهبذك دابعلا يري نأ

 أكّتاو «مالسلا هيلع ناميلس ىلع توملا هللا ىضقو «مهلمع

 ءىكتم وهو هب اورم اذإ اوراصف «ةأسنملا ىهو هاصع ىلع

 .هوياهو ءاّيح هونظ ءاهيلع
 ىتح «ليق ام ىلع ةلماك ةنس كلذك مهلمع ىلع اودغف

 تداب ىتح ءاهاعرت لزت ملف «هاصع ىلع ضرألا ةباد تطلس

 نيطايشلا تقرفتو - مالسلا هيلع - ناميلس طقسف تطقسو

 ىف اوبا ام َبْيَمْلا ملي لاك وَلا نجلا نأ سنالا تنيبتو
 «بيغلا اوملع ولف «مهيلع قاشلا لمعلا وهو هلأ باد
 اوملسيل « هيلع ءيش صرحأ مه يذلا «ناميلس توم 00

 نيمي نع ناتج هياء جه e مهم اع 2
 ووري ر غم ام 7

 ٥ روفغ برو ةبيط ةدلب مل 17 أو مكين قر نه أولك ول أولك لامشو

 رسا رک کج میک قلا میل ت یک مشا 3
 لهو ارتك امي مهرج فلک يليق ونس : ني ءَ لنو لح
 7 ارب ىلا یرقان جبتي السو © روفكْلا الإ یر
 اولاَقَق ت نماء مو لاَ ابف اس 2 ايف ائَرَدََو ره

 اأ َمُهَنلمَجَم مهس شا راس یب ذب ابر

 . مِهئلَع َقَدَص 7 كرش تيد كلذ يف َّنِإ رم

 ريت کم انو + يلا يال کک ل شيلي

 ىلع كيو س ىف اهني وه نمم ةرْخآْلاِب نمو نم مَع الإ نعاس
 مهتحسمو «نميلا ينادآ يف ةفورعم ةليبق امس « يوت یک لك
 .«برأم» اهل لاقي ةدلب

 ءاًصوصخ برعلابو ءامومع سانلاب هفطلو هللا معن نمو

 ناك نمم «نيبقاعملاو نيكلهملا رابخأ نآرقلا ىف ىف صق هنأ

 نوكيل «هرابخأ سانلا لقانتيو «هراثآ دهاشيو سلا رواجي

 نك دل : لاقف ءةظعوملل برقأو «قيدصتلا ىلإ ىعدأ كلذ

 ی

 له مهتقرمو َتيِداَحَ
 اا: نا ا و

 .هلامعأو :أ يفو «ب يف اذك )١(



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 . 4ٌةَياَدإل هيف نونكسي يذلا مهلحم : يأ 4َجهِتَكْسَم يف إس

 نم مهنع فرصو «مَّعَنلا نم مهيلع هللا ٌردأ ام : انه ةيآلاو

 مث .هوركشيو هللا اودبعي نأ ءمهنم كلذ يضتقي يذلا ءمّقنلا

 داو مهل ناكو اشو نيمي نع ناََتج# :هلوقب ةيآلا رشف

 نوكي ءاّمكحم اًدس اونب اوناكو «ةريثك لويس هيتأت « ميظع

 «ميظع ءام كانه عمتجيف «هيتأت لويسلا تناكف ءءاملل اًعمجم

 .هلامشو يداولا كلذ نيمي نع يتلا ء مهنيتاسب ىلع هنوقرفيف

 ءمهيفكي ام رامثلا نم «ناتميظعلا ناتنجلا كلت مهل ُلِغّتو

 يتلا «همعن ركشب هللا مهرمأف «رورسلاو ةطبغلا هب مهل لصحيو

 :ةريثك هوجو نم مهيلع اهَّردأ

 . امهنم مهتاوقأ بلاغ ناتللا ناتنجلا ناتاه : اهنم

 ةلقو ءاهئاوه نسحل «ةبيط ةدلب مهدلب لعج هللا نأ : اهنمو

 مهل رفغي نأ - هوركش نإ - مهدعو ىلاعت هللا نأ :اهنمو

 ثول ب :لاقاذهلو ؛مهمح وتو

 ىرق] اهنأ رهاظلا - ةكرابملا ضرألا ىلإ «مهبساكمو

 - ماشلا [اهنإ :ليقو «فلسلا نم دحاو ريغ هلاق ءءاعنص

 ءةلوهسلا ةياغب ءاهيلإ مهلوصو رسيتي هب ام «بابسألا نم مهل
 «اهئيبو مهنيب 0 0 «فوخلا مدعو .نمألا نم

 یف ابف ارب ىلا یرقلآ قو م اك ی9 :لاق اذهلو
 تور ارم [ ريا! + يل 4 راقلا انك ديم رهط

 «َنينمإَ اًمَلَو لاي هنع نوهيتي ال ثيحب «هیلع نومكحيو
 ريغ «مايألاو يلايللا كلت يف ءريسلا يف نينئمطم :يأ

 نم مهمآ نأ «مهيلع هللا ةمعن مامت نم اذهو .نيفئاخ

 .فوخلا

 ءةمعنلا اورطبو «هتدابع نعو «ِمُِعْنّملا نع اوضرعأف

 كلت نيب مهرافسأ دعابتت نأ ءاونمتو اوبلط مهنإ ىتح ءاهولمو

 . اًرسيتم اهيف ريسلا ناك يتلا ىرقلا

 ىلاعت هللا مهبقاعف «هتمعنبو هللاب مهرفكب 4 مسمن أ اوملظو#

 ليس اهيلع لسرأف «مهيلع اهدابأف «مهتخطأ يتلا ةمعنلا هذهب

 فلتأو «مهدس برخ يذلا ءرعوتملا ليسلا :يأ «مرعلا

 . مهنيتاسب بّرخو « مهتانج
 راجشألاو «ةبجعملا قئادحلا تاذ تانجلا كلت تلدبتف

 :لاق اذهلو ءاهيف عفن ال راجشأ اهلدب 00 «ةرمثملا

 نم ليلق ءيش :يأ لڪ اود نتج ميڪ هَلَدَي»
 ٍرْدِس نم ءْىَشَو لٿو طل ل لكألا

740 1-1o -تايآلا ءأبس ةروس ريسفت ٤: 

AA &و 4  
 لاتو نت نواب اک ف قال “راک
 وقع زو ةدلي,هلأ نر قدر نمأولک r 9 م ا وو 2 ووو

 1 رو 6

 ا ا ر

 © نکلا ر یرغل لووك کلک ©

 ةع یرفاپ فاکس رب یا یرقان مهندياتلعجو
 © نماء امي ىلا افا رسل افاد

 وو ہک ے و ےک E ا

eT 
 ےک ےک م ج م س2۵ ل

E 

  Aهم و  Eاًيَصْلْخْل تب

 ال كلذ يفَنِِقَّرَمَم مهلنقزمو ثيداحأ

 01 شین َقَدَص قَد کک
 کک لان

9 51 

 ق 2 2

 هر ر ر

 دراز ےھت 9 یی 7

 فاَلَوٍت وعملا فورد لامن تو

 © يظن نم امو لرش نما هيف مامو ضر
 . مهلمع سنج نم اذهو «فورعم رجش هلك اذهو 4ٍلِيِإَق

 سلا كارلو ي ار باسل ا لا اولدب امكف

 لإ ر لَو ًارفک امي مترج كل :لاق اذهلو ءركذ امب
 الإ - قايسلا ليلدب - ةبوقعلا ءازج يزاجن لهو : يأ 4 َريَكْل
 . ةمعنلا رطبو هللاب رفك ْنَم

 اوناك امدعب ءاوقزمتو اوقرفت «مهباصأ ام مهباصأ املف

 اًدامسأو «مهب ثدحتي ثيداحأ هللا مهلعجو «نيعمتجم

 «أبس يديأ اوقرفت» :لاقيف «لثملا
EE 

 كلذ يف نل : هللا لاق ْنَم الإ مهيف ة ةربعلاب عفتني ا

 ءدتادشلاو هراكملا ىلع راّبص «ٍرْوكَش رابص ٍراَيَص م لحل ي

aA aةمعنل روكش <  

 اهفرصيو ءاهالوأ ْنَم ىلع ينثيو «فرتعيو اهب ُرِقُي ىلاعت هللا
 . هتعاط يف

 فرع «مهيلعو مهنم ىرج امو «مهتصقب عمس اذإ اذهف
 لعف ْنَم نأو « هللا ةمعن مهرفكل ءازج «ةبوقعلا كلت نأ كلذب

 ظفاح ىلاعت هللا ركش نأو .مهب لعف امك هب َلِعُف «مهلثم

86 
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 مهب برضي ناكو «سانلل



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 ءهب اوربخأ اميف نوقداص هللا لسر نأو «ةمقنلل عفاد «ةمعنلل

 . ايندلا راد يف هجذومنأ ىأر امك «قح ءازجلا نأو

 ءهنظ سيلبإ مهيلع قَّدص نيذلا نم بس موق نأ ركذ مث

 مهني داع الإ ٠ يخ هَل َكيّروق» :هبرل لاق ثيح
 ملعي ال هنأل ؛يقب ال «سيلبإ نم نظ اذهو .#َنِصَلْخَمْل

 نَم الإ «نيعمجأ مهيوغيس هنأ هللا نم ربخ هتأي ملو «بيغلا
 یتا

 مهاعدو «هنظ سيلبإ هيلع قدص نمم <« «مهلاثمأو ءال وهف

 ةمعنب رفكي مل نمم كيرلا َنَم اًقيرف لإ وعنف مهاوغأو
 . سيلبإ نظ تحت لخدي مل هنإف «هللا

 َّنإ 8# :هلوق دنع تهتنا ءابس ةصق نأ لمتحيو

 . روکش رص لحل
 سنج ىلع :يأ ع َقَدَص دتلو :لاقف أدتبا مث

 .هعبتا نم لك يف ةماع ةيالا نوكتف «سانلا

 نِي مولع سيلبال :يأ مل ناك ايو :ىلاعت لاق مث

 نكلو ؛مهنم هديري ام ىلع رسقو ءرهقو «طلست :يأ 4ِنَّطْلُس
 . مدآ ينبل هليوستو هطيلست تضتقا ىلاعت هللا ةمكح

 موقيل : يأ يس ىف اهن ٌوُه نَه ةرخألاب نمو نم ملعتل
 نَم فرعيو «بذاكلا نم قداصلا هب ملعيو «ناحتمالا قوس

 ءاقلإو ءرابتخالاو ناحتمالا دنع تبثي ءاًحيحص هناميإ ناك

 «ةهبش ىندأب لزلزتي «تباث ريغ هناميإ نمم «ةيناطيشلا هبشلا
 ءاناحتما هلعج ىلاعت هللاف «هدض ىلإ هوعدي عاد لقأب لوزيو
 ا نجلا رهظلو ا هب سمي

 مهيلع ظفحيو ءدابعلا ظفحي 4 ظْيِفَح ءى لك لع كرو
 . ةرفوم ةلماك اهايإ مهيفويف ءاهءازج ىلاعت ظفحيو «مهلامعأ

 ) )۲۳١۲۲نود ني متع تي أ دا لقط 0

 انك يي نم امه می امو ضزألآ الو تولا ف ور لَن

 يح مل 1 تأ نسی الإ نص ةا مق ال © .رهلع ني مند

 لعل وهو سلا اول6 کیر لاق ادام اولا رهيو نع عف اإ

 نم هّريغ هللاب نيكرشملل «لوسرلا اهيأ اي 4لُقط : يأ ريكا
 ءاهزجعب مهل اًمزلم ءرضت الو عفنت ال يتلا «تاقولخملا

 نود نم معز ترد وعدا : اهتدابع نالطب مهل اًئيبمو 4

 دق مهنإف .عفني مكؤاعد ناك نإ هلل ءاكرش مهومتمعز : يأ

 .هجو لك نم ءاعدلا ةباجإ مدعو ءزجعلا بابسأ مهيف ترفوت
 ف وَرَ لقي َدوُكِنْيَي الط ف كلم ىندأ مهل سيل مهنإف

 هجو ىلع الو «لالقتسالا هجو ىلع ضر ىف الو ِتوَّْسلَ
 نيذلا ةهلآلا كلتل :يأ رل امو :لاق اذهلو «كارتشالا

 *« دبش نمل ضرألاو تاوامسلا يف :يأ (امهف# متمعز

 يدلل ۷ 0

 ٤- :ناتيآلا ءأبس ةروس ريسفت ۲۳۰۲۲ ۷۹٦

 ةكرش الو كلم مهل سيلف «ريثك الو ليلق كرش ال :يأ

 . كلم

 «كلاملل اًناوعأ نونوكي دقف «كلذ عمو :لاقي نأ يقب
 ةجاح ببسب - مهنأل ءاعفان نوكي مهؤاعدف ءهل ءارزوو

 هذه ىلاعت ىفنف ءمهب قلعت نم جئاوح نوضقي - مهيلإ كلملا
 راهقلا دحاولا ىلاعت هلل :يأ هل امر :لاقف ةبترملا

 نواعم : يأ # ٍريهظ نّيإظ نيدوبعملا ءالؤه نم : يأ مُني
 .ريبدتلاو كلملا ىلع هدعاسي «ريزوو

eSدنع ُةَعفَشلا عقل الو :  

 اهب قلعتي يتلا «تاقلعتلا عاونأ هذهف . 4مل تأ نمل الإ

 ‹مهريغو رجشلاو رشبلا نم مهناثوأو مادا نوكرشملا

 اًعطاق كرشلا داومل اًمساح اًنييبت اهنالطب نيبو هللا اهعطق

 .ةلرصأل
 نم هنم وجري امل «هللا ريغ دبعيو وعدي امنإ كرشملا نأل

 ْنَم ناك اذإف ءكرشلا هل بجوأ يذلا وه ءاجرلا اذهف ءعفنلا

 «كلاملل اًكيرش الو ءرضلاو عفنلل الام ال «[هللا ريغ] هوعدي

 نذإ نودب عفشي نأ ردقي الو .كلاملل اًريهظو اًنوع الو

 ءلقعلا يف الالض ءةدابعلا هذهو ءاعدلا اذه ناك «كلاملا

 . عرشلا يف ةلطاب

 اهنم ديري هنإف ءهدوصقمو هبولطم كرشملا ىلع سكعني لب
 هررض شا تايآ يف نيبو «همدعو «هنالطب هللا نّيبف «عفنلا

 نعليو «ضعبب مهضعب رفكي «ةمايقلا موي هنأو «""هيدباع ىلع

 دع مه انك سالا رشح ادو رانلا مهاوأمو ءاّضعب مهضعب

 رف حدا أوك
 «لسرلل دايقنالا نع ربكتسا كرشملا نأ .بجعلاو

 ءرجحلاو ءرجشلا وعديو دبعي نأ يضرو «رشب مهنأ همعزب

 ةدابعب يضرو «نايدلا نمحرلا كلملل صالخالا نع ربكتسا

 .ناطيشلا وهو هل ودع ىدعأل ةعاط «هعفن نم برقأ هّرض نم

 أوئاَق كير لا ادام اولا رهبولف نع عرف اإ حا :هلوقو
Eaعضوملا اذه يف ريمضلا نأ لمتحي «ٌرِيَكْلا ُلَعْلَأ وهو  

 يف ةدعاقلاو ءظفللا يف نوروكذم مهنآل او

 .روكذم برقأ ىلإ دوعت نأ ءرئامضلا

 بولق نع عزفو «ةمايقلا موي ناك اذإ :ىنعملا نوكيو

 مهيلإ تعجر نيح اولئسو ءعزفلا لاز :يأ ء«نيكرشملا
 تءاج يذلا قحلل مهبيذكتو ءايندلا يف مهلاح نع «مهلوقع

 كرشلاو رفكلا نم هيلع مه ام نأ نورقي مهنأ «لسرلا هب

 لعلو ءمهمعزب :نيتخسنلا يف (؟) .اهيدباع ىلع اهررض :ب يف )١(
 .تبثأ ام - ملعأ هللاو - برقألا



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 ادبف قحلا وه «هلسر هنع هب تربخأو « هللا لاق ام نأو «لطاب

 اوفرتعاو «هلل قحلا نأ اوملعو لبق نم نوفخي اوناك ام مهل

 . مهبونذب

 «مهل هرهقو «هتاقولخم عيمج قوف «هتاذب ملا وهو
 رادقملا ةليلج ةميظعلا تافصلا نم هل امب «هردق ولعو

 ىلاعت همكح نأ «هولع نمو .هتافصو هتاذ يف «ريبكحلا»

 «نيكرشملاو نيربكتملا سوفن ىتح «سوفنلا هل نعذتو «ولعي
 . قايسلا هيلع لدي يذلا وهو ءرهظأ ىنعملا اذهو

 هللا نأ كلذو «ةكئالملا ىلإ دوعي ريمضلا نأ لمتحيو

 هلل اورخو اوقعصف «ةكئالملا هتعمس يحولاب ملكت اذإ ىلاعت

 نم هللا هملكيف «ليربج هسأر عفري ْنَم لّوأ نوكيف ءاّدجس

 لازو «ةكئالملا بولق نع قعصلا لاز اذإف «دارأ امب هيحو

 :هنم اوقعص يذلا مالكلا كلذ نع اًضعب مهضعب لأسيف عزفلا
 امإ قحلا لاق :ضعبل مهضعب لوقيف ؟مكبر لاق اذام

 لاق :اولوقي نأ امإو ءاّمح الإ لوقي ال هنأ مهملعل ءالامجإ
 . قحلا نم كلذو «هنم هوعمس يذلا مالكلل ءاذكو اذك

 هللا عم اودبع نيذلا نيكرشملا نأ : اذه ىلع ىنعملا نوكيف

 اهعفن مدعو ءاهصقنو اهزجع مكل انفصو يتلا ؛ةهلآلا كلت

 ةدابعلا صالخإ نع اوفرصو اوفدص فيك «هوجولا نم هجوب
 نأ - هلالجو هتمظع نم - يذلا «ريبكلا يلعلا «ميظعلا برلل

 عوضخلا مهب غلبي «قلخلا نم نيبرقملاو «ماركلا ةكئالملا

 هنأ هلل مهلك نورقيو «غلبملا اذه همالك عامس دنع قعصلاو

 .قحلا الإ لوقي ال

 اذه ْنَم ةدابع نع اوربكتسا «نيكرشملا ءالؤه لاب امف

 كرش نع ريبكلا يلعلا ىلاعتف «هناطلسو هكلم ةمظعو «هنأش

 . مهبذكو مهكفإو نيكرشملا

 لف شالو تولا ست مقرب نم لق (107-15)
 تولت ال لف © تیم ٍلكَص يف وا ىه مل ڪال و الو
 ب رف انوي حتت لف ہ نت اع لش الو اك ا والسب هرب درزن ملعب ول هل 00 3 1 يع
 دب رحلاتنا نيا لقا للا ٌماَنَمْل وهو يحل ع

 اًدمحم هيبن ىلاعت رمأي كلا ٌديزَمْلا هلآ وه لب الع كرش

 نم :هكرش ةجح نع هلأسيو هللاب كرشأ نمل لوقي نأ كي

 . هللا هنأ اورقي نأ دب ال مهنإف *ِْضْأْلاَو ٍتوَمَّسلا سرت كفر

 اذه عفدي نم دجت ال كنإف لأ لفل ف اورقي مل نئلو

 تاوامسلا نم مكقزري يذلا هدحو هللا نأ نّيبت اذإف .لوقلا

 رجفيو «تابنلا مكل تبنيو ءرطملا [مكل] لزنيو «ضرألاو

 مكل لعجو ءراجشألا رامث نم مكل علطيو ءراهنألا مكل
 ال ْنَم هعم نودبعت ملف .مكقزرو مكعفنل ءاهعيمج تاناويحلا

 ٤- تایآلا ءأبس ةروس ريسفت : ۲۷-۲٤ 74%۷

 . ؟اًعفن مكديفي الو ءاّئيش مكقزري

 س ٍلدَص يف وأ ىّدُه لمل ْمُكاَّيِإ وأ اتوا :هلوقو
 هيلع ةيلعتسم «ىدهلا ىلع مكنمو انم نيتفئاطلا ىدحإ : يأ

 هل نّيبت ْنَم هلوقي مالكلا اذهو «هيف ةرمغنم «نيبم لالض يف وأ

 «هيلع وه يذلا قحلاب مزجو «باوصلا هل حضتاو «قحلا
 .همصخ هيلع ام نالطبو

 هب ام «مكدنعو اندنع «ةحضاولا ةلدألا نم انحرش دق : يأ

 «لطبملا ِنَمو ءاّنم ٌقحملا نَّم هيف كش ال اًئيقي اًملع ملعي

 ال كلذ دعب نييعتلا ريصي هنإ ىتح ؟لاضلا نّمو يدتهملا نّمو
 . هيف ةلئاف

 رئاسل «قلاخلا ةدابع ىلإ وعدي ْنَم نيب تنزاو اذإ '”كنإف
 يدسملا «تافرصتلا عاونأ عيمجب اهيف فرصتملا تاقولخملا

 عفدو ءةمعن لك مهيلإ لصوأو «مهقزر يذلا ءمَعّنلا عيمج

 دحأ لكو «هلك كلملاو هلك دمحلا هل يذلا «ةمقن لك مهنع

 «هتمظعل نوللذتم «هتبيهل نوعضاخ .مهنود امف ةكئالملا نم

 يلعلا هنذإب الإ هدنع مهنم ٌدحأ عفشي ال ءهفاخت ءاعفشلا لكو

 لکو لامك لك هل يذلا «هلاعفأو هفاصوأو هتاذ يف «ريبكلا

 برقتلا ىلإ وعدي «دجمو ءانثو دمح لكو «لامج لكو لالج

 نم ةدابع نع ىهنيو «هل لمعلا صالخإو «هنأش اذه نمل

 الو قلخت ال «روبقو مانصأو ناثوأ ىلإ برقتي ْنَم نيبو «هاوس
 ءاَّرض الو اًعفن ءاهدَبَع ْنَمِل الو ءاهسفنأل كلمت الو «قزرت

 الو لقعت ال تادامج يه لب ءاّروشن الو ةايح الو اًنوم الو

 مويو «مهل تباجتسا ام هتعمس ولو ءاهيدباع ءاعد عمست

 «مهنيب نونعالتيو «مهنم نوأربتيو «مهكرشب نورفكي ةمايقلا

 الو هيف ةناعإ الو هيف ةكرش الو «كلملا نم طسق مهل سيل

 . هللا نود اهب نولقتسي ةعافش مهل

 .هنكمأ امهم هيلإ برقتيو «هفصو اذه ْنَم وعدي وهف

 نيذلا هللا لسر بذكيو «هبراحيو هلل نيدلا صلخأ ْنَم يداعيو

 «نيقيرفلا يأ كل “نيت .هدحو هلل صالخالاب اوءاج

 نأ ىلإ جتحي ملو ؟ديعسلا نم يقشلاو «لاضلا نم يدتهملا

 .لاقملا ناسل نم حضوأ لاحلا فصو نأل «كلذ كل نيعي

 اع تش الو اهرب اتع وتش لل :مهل 4ز
 نع نولأست ال [متنأ «هلمع هل «مكنمو اتم لك : يأ *َنْنَمْعَت

 نكيلف «مكلامعأ نع لسن ال نحنو ءانبنذأ ول انبونذو انمارجإ
 .فاصنالا قيرط كولسو قئاقحلا بلط مكنمو انم دوصقملا

 «قحلا عابتا نم مكل اًعنام نكي الو «لمعن انك ام اوعدو

 باوج :انه شماهلا يف درو )١( .طرشلا لعف :انه شماهلا يف درو )١(
 . طرشلا



 نورشعلاو يناثلا ءزحلا

 قحلا اهيف عبتيو ءرهاوظلا ىلع يرجت ايندلا ماكحأ نإف
 اهيف مكحي «ىرخأ راد اهلف «لامعألا امأو «لطابلا بنتجيو

 .نيلداعلا لدعأ نيمصتخملا نيب لصفيو «نيمكاحلا مكحأ

 مكحي : يأ كاني تفي رش ار انني حم لف# : لاق اذهلو
 باوثلل قحتسملاو «بذاكلا نم قداصلا هب نيبتي ءاّمكح اننيب

 . نيحتافلا ريخ وهو «باقعلل قحتسملا نم
 نورا :كبانم بان ْنَمو ءلوسرلا اهيأ اي مهل نق
 ىلإ ليبسلا نيأو ؟مه نيأ : يأ 4 ءاكرش وب رفحا ےک

 ملاع نإف ؟ءامسلا يف مأ ءضرألا يف مه لهو ؟مهتفرعم

 «كيرش هل دوجولا يف سيل هنأ انربخأ دق ةداهشلاو بيغلا
rباش 4 و ور  eغرر إ2 بر  Aبعير  

 ءالؤله نولوقيو مهعقتي الو مهرضي ال ام هللا نيود نم ترُدبْسو#

 عيسي اَمَو# ةيآلا مكعب ال امي هل

 ونا الإ ترش نإ ةكذ للا ید نع ترا تي

 . « وصرخ الإ مه نو
 نوملعي ال ءنيلسرملاو ءايبنألا نم هقلخ صاوخ كلذكو

 مكمعزب متقحلأ نيذلا ينورأ نوكرشملا اهيأ ايف ءاكيرش هل
 . 4ك إ» هللاب لطابلا

 KY} : لاق اذهلو «هنع ةباجإللا مهنكمي ال لاؤسلا اذهو

 ال يذلا هلأ وه لب دض الو «دن الو «كيرش هلل سيل : يأ

 . وه الإ دبعتلاو هلأتلا قحتسي

 روهقم وهف هاوس ام لكف ءيش لك رهق يذلا «ُريِرملآ#
 .ربدم رخسم

 مل ولو ءهعرش ام نسحأو «هقلخ ام نقتأ يذلا مك

 نيدلا صالخإو «هديحوتب رمأ هنأ الإ هعرش يف هتمكح يف نكي

 هب كرشلا نع ىهنو «ةاجنلل اًقيرط هلعجو «كلذ بحأو هل
 «كالهلاو ءاقشلل اًقيرط كلذ لعجو «هنود نم دادنألا ذاختاو

 ام عيمجو «فیکف ءهتمكح لامك ىلع اًناهرب كلذب ''”ىفكل
 !! ؟ةمكحلا ىلع لمتشم «هنع ىهنو هب رمأ

 ارزكو ايب نال ةّفاَك الإ کسر امو# (۲۸-۳۰) ر رو يح سرع ع

 روعه ہے كي ہو ررر

 تويت لق هلأ دنع اتوتعفش
1 

i fe 4تن  eرغما ص ص سل يعم  
 نإ دَعولأ اذله ىم تولوقيو ه توملعي ال سانلا راک نکللو

 ال ا دج ن ال وو ا کل یو نیو رتكح

 عيمج رشبي الإ ةي هلوسر لسرأ ام هنأ ىلاعت ربخي كيفَ

 «كلذل ةبجوملا لامعألاب مهربخيو ء«هللا باوثب سانلا

 سيلف «هل ةبجوملا لامعألاب مهربخيو «هللا باقع مهرذنيو

 بيذكتلا لهأ كيلع حرتقا ام لكو «ءيش رمألا نم كل

 . ىلاعت هللا ديب كلذ امنإ .كتفيظو نم سيلف .دانعلاو

 ‹حيحص ملع مهل سيل : يأ ثي ال سلا دكا كو
 ملع ال مهنأكف مهملعب اولمعي مل نودناعم وأ لاهج امإ لب

۷4۸ 

 چ 3ے 0 هءس 7

 تنل لوف لوقلا ضعَب لإ مه ضعب عجيب مهيد |

 ٤- :تايآلا ءأبس ةروس ريسفت ٣۰-۲۸

 ل زو 8 ت0ل `

 نعم یل سو مالهم
 ريك حلاوهو نحل أول اق میر لاقاداما واقر ھوق

 ارفض رال تولا ے ی کرس ل4 ©

 لف( نو مستامع لش الو اتم رام تو شا
 و ا ا ی کک

 ر ف اوهو یا ا م ا مح
 ارش باک كرش ويرشقحلا لا نور لف ©

 وم عيل سالا رک یک و ایز واری
 يير ڪ نادل وف
 مفاسد ورخ الو وی داعی مک لف
 رنارفلا دهب تمون اورقک ذللك

 و < 2 3 a 1 سو لغو سس س یر

 دنع ت وفوفوم تومليظلا زرت ولو هيدي نيبىذلاب

 ت

 3 3 جسرا حس سل لد هم حس چ

 %2 »و وس 3 و 2 و وح 3 جاسر ده ولم د

 ىلع هوحرتقا امل ةباجالا مدع مهلعج مهملع مدع نمو ءمهل
 .هتوعد درل اًبجوم «لوسرلا

 :لاقف هب مهرذنأ يذلا باذعلا مهلاجعتسا «هوحرتقا اممف

 مهنم ملظ اذهو 4َيِقِدص َرْثُم نإ دعوا اَدَه یم َنوُوُعَبَول
 اذه لهو ؟هعوقو تقوب رابخالا نيبو ءهقدص نيب ةمزالم يأف

 يف [رمأ يف] ريذنلا سيلأ ؟لقعلا يف هفسو «قحلل در الإ

 ودع مهلو ء«هحصنو هقدص نوملعي اًموق ءاج ول ءايندلا لاوحأ
 دق مكودع تكرت :مهل لاقف مهل ٌدِعُّيو مهنم ةصرفلا زهتني

 نإ :مهضعب لاق ولف «مكلاصئتساو مكحايتجا ديري «راس
 ؟نآلا هناكَم نيأو ءانيلإ لصي ةعاس ةيأب انربخأف ءاّقداص تنك

 . ؟هنونجو ههفسب مكحي مأ القاع لئاقلا اذه دعي لهف
 هل ودبي دق ودعلاو «هبذکو هقدص نكمي ربخملاو ءاذه

 نوعفادي ةعنم مهب نوكي دق مهو «هتميزع لحنت دقو «مهريغ

 موصعملا «قلخلا قدصأ بذك نمب فيكف «مهسفتأ نع اهب
 يذلا «نيقيلا باذعلاب «ىوهلا نع قطني ال يذلا «هربخ يف

 )١( هتبثأ ام باوصلا لعلو «يفكي :أ يفو «ب يف اذك .



 نورشعلاو يناثلا ءزحلا

 هنايب مدع ةجحب «هربخ در سيلأ !؟هنم رصان الو هل عفدم ال

 !!؟هفسلا هفسأ نم هعوقو تقو

 :- هيف كش ال يذلا هعوقو تقوب اًربخم - مهل 4ف
 اورد 4 ST وست ال رو يلو
 . هتلع هل اودعأو «مويلا كلذ

 وو ل رک 4 5 ی

 نارمل اذهب تيت أ اورم ےیل لاتو )۳۳-۳١(

eی موب دنع تونز َنوُمِلبَظل  
 أوريكَتسا نذل اوون لآ ( لوفي ! مُهُضَعَب

 ضا اوفعضتسا نبذل اوريكتسا ن ل 0 3 كت أ وا

 نيل لَ © يمر رشک لب كج نع
 نأ انتورمأت ّذِإ راتلو 1 26 لب ا نل اوفمضششا هم ووټ < ردع اھ e ري هرييم

 تو تاعا ئا اَنَل ادا او ا لمحو هاب فک
 rrr o ام عم جرا حاس ر ر ج

 امل سَ أوك الإ نرم له اورتك َنِلأ قات ن لل

 ول كنأو «مويلا كلذ يف مهلاح انه ركذ ؛هلجأ لولح دنع

 عابتألاو ءاسؤرلا عمتجاو .مهبر دنع اوفقو اذإ مهلاح تيأر

Eاكس 1 مرت اًميقع اا : تيارا هل  
 .لوقلا ضعي ىلإ مهلظعي عجريو جاري فيك تيرو

 و تالا محو هاون تلا اوف
 مكنكلو تموم اكل م نأ ول :ةداقلا مهو ارتا
 ىلع مكانعبتف [نا]رفكلا 0 متتيزو «ناميالا نيبو اننيب مح

 .ءاسؤرلا ىلع باذعلا نوكي نأ «كلذب مهدوصقمو «كلذ

 . مهنود
 مهل نيمهفتسم 4 ًاوفِعِْضْتْسَ ند ورك دل لاقل

 کندکص شا : مرجلا يف نوك ا نأ نيربخمو

 رشک لب مكل انرهقو انتوقب : يأ داب د دب ىدا نع
 انك نإو «هیلع نيروهقم متسل «مارجالل نيراتخم : يأ يير

 ا محل ازد

 ٍراَهَتلَأَو لَ کم لب اورا ن لل أ أوفعضتسا نسل لاو

 اناهد يذلا لب : يأ *«ًاداَدَنَأ هل لَعْيَو ا رفح نأ اوزما دل

 يف .ركملا نم هومتربد ام «مكلالضإ نم انيلإ لصوو «مكنم

 «هيلإ اننوعدتو ءرفكلا انل نونّسَحُت ذإ ءراهنلاو ليللا
 «هنونجهتو «قحلا يف نوحدقتو ءقحلا هنإ :نولوقتو
 تح +انابإ دیکر اہک ر کت لاؤنآمق «لطابلا هنأ نومرو
 . انومتنتفو انومتيوغأ

 نم مهضعب يربت الإ اًنيش مهنيب ةعجارملا كلت دفت ملف

 وار امل َةَماَدَّتلَا اوُدَمآَو## : لاق اذهلو «ةميظعلا ةمادنلاو ءضعب

 هب جتحا يذلا جاجتحالا كلذ مهنع لاز : يأ 4ام

 ٤- :تايآلا ءأبس ةروس ريسفت ۳۹-۳۱ 74۹

 اجسام ل

SE E 

 لاا 8 9 نيم EEA يع
 ی ر سرد ربا جھ

 ارو ب أوريكتس ةريكتسا نذل اوفعضتم ٠

E Eوسواد  
 م در ر ر س کک ر 4

 دا قاتعآ فف ااو تادا
Sey ا رس حاس جک س 

 e نومير اكام )ورجله |
 ر ل حو م

 EE 2 ءديرتلسر رمز امی اورام لَها

 © 00 والواو اا و الا

 ٤ و رويو ءاك نمل قررا لطي ف
 2 یابد دوا TS لوم امو م --_

 فَ ا 50 ا
 ا اع

 رسر9 يوما تقرا ن مهوأو أمام

 لفل تورم ی ادعا ف کیو رجعت کا٤

 مصرس ر و ول للتخرج يف رول تحسس س

 امو.هلردقيو وواو نيءاشي نمل قررا طس فرن
 م و 2 < رو كا و 0
 ١ © تيتزرار كوه »و.ةفلي وهف ءیش نمر تقفن

 قحتسم ملاظ هنأ ملعو «باذعلا نم وجنيل ضعب ىلع مهضعب

 يف اًرس «باذعلا اذه ىلإ هلصوأ يذلا لطابلا كرت [هنأو]

 مهسفنأ ىلع مهرارقإ يف ةحيضفلا نم مهفوخل «مهسفنأ

 نورهظي رانلا مهلوخد دنعو «ةمايقلا فقاوم ضعب يفو

 تلي لوفي هيب لع ماظل ضعي ديول .اًرهج مدنلا كلذ
 لیل اکا دَ 2 یل ليو ه اًلييَس لوثر عم تح

 © ريعَتلا بح ن اك ام ُلِقْمَ وأ مس اك ول أولو تايآلا

 : . # رسا بح امس مب أفرع

 لغي امك نولغي أوك َنيلا ٍقاَنَ ف للا احول
 زإ# :ىلاعت لاق امك هنجس يف. ناهيس يذلا «نوجسملا

7 

 وصول ب ور جم

 رتا و دا و م ةرتغتم لقا ع ىف للا

aE 

 لالغألا كلتو «لاكنلاو باذعلا اذه يف 4تسرَرَجُي لَم

 قوسفلاو رفكلا نم «َتْوَمَمَب اوناَك اك 2 كاكا

 .نايصعلاو

 e 0 َةَيَرَق ىف املس امو )۳۹-۳7
 1 ا ر



 ٤١-٤٥ :تايآلا ءأبس ةروس ريسفت ٤- م606٠ نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 4 لب هنود نم اشو تأ كتحَبس أولو ه شعب اڪ امو اواو الو راک نک لاتو © ورک وی رشاش امی
 يضل کشت كيني ال لَم ٥ ونیز م مشڪ نجلا وبني ل رم ا

 2 باع وذ الط يرل لشو اض الو اق حلر دنع رق ا در 1و کلون آبو © ولع ال ںی

 هللا ريغل نيدباعلا :يأ 4اميِج حرش مول 0 يف مهو اواي امي فن اک ی یس یک ماع نم ال
 (زكيتآملإ هللا 4لري مم ةكئالملا نم «هنود نم نيدوبعملاو ىف كيو ور ديو ٠ دفيع تدل
 نودي واڪ اي يوه » :مهدبع نمل خيبوتلا هجو ىلع وداع نم ُهَمَي نمل قرأ طب قو َن لل ل © نور ب بادل

 . مهتدابع نم اوأربتف تقرأ رخ وشر مشي ره وت ن مث امو آَمَو 1
 اهنأ «لسرلل ةبذكملا ةيضاملا بلا ةلاح نع ىلاعت ربخي

 نأو ةي دمحم مهلوسرل نيبذكملا نيرضاحلا ءالؤه لاحك

 ءاهوفرتم هب رفك ىرقلا نم ةيرق يف الوسر لسرأ اذإ هللا

 . اهب اورخفو «مهتمعن مهترطبأو

 قحلا عبتا نمم :يأ اَدكَوَأَو الوم رك نحن ولاول
 ءانْتِعُب نإف ءنيثوعبمب انسل ءاّلوأ :يأ سيّدي نك او

 نم رثكأ انيطعيس ءايندلا ىف دالوألاو لاومألا اناطعأ يذلاف

 ٠ .انبذعي الو ةرخآلا يف كلذ

 اليلد سيل هقييضتو قزرلا طْسَب نأب «ىلاعت هللا مهباجأف

 هطسب ءاش .نإ هللا ةئيشم تحت قزرلا نإف ءمتمعز ام ىلع
 . هقّيض ءاش نإو «هدبعل

 ىندتو ىفلز هللا ىلإ برقت ىتلاب دالوألاو لاومألا تسيلو

 دب تان ناماز برق يذلا ا لإ
 «ناميالا مزاول نم وه يذلا حلاصلا لمعلاو ء«نولسرملا

 رشعب ةنسحلا ءافعاضم ىلاعت هللا دنع ءازجلا مهل كئلوأف

 الإ اهملعي ال «ةريثك فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ «اهلاثمأ

 . هللا

 تايلاعلا لزانملا يف :يأ نبداء تقرع يف مهو
 نم نونما «نينئمطم ءاهيف نينكاس ءاّدج تاعفترملا

 عاونأو تاذللا نم هيف مه امل .«تاصغنملاو تاردكملا

 . اهيف نزحلاو اهنم جورخلا نم نونمآو «تايهتشملا
 ءانلسرلو ءانل زيجعتلا هجو ىلع انتايآ يف اوعس نيذلا امأو

 دور بادعْلا ف كيو لف «بيذكتلاو

 ا نمل َقْرَرلأ سيل هنأ ىلاعت داعأ مث

 وأ ةر ف ا آمو## :هلوق هيلع بتريل 4
 ريغو ءميتي وأ « نيكسم وأ ءراج وأ «بيرق ىلع « ةبحتسم

 امم قافنإلا نأ اومهوتت الف 4ل 37 ىلاعت «َوهف# كلذ

 قزرلا طسبي يذلا «قفنملل فلخلاب دعو لب «قزرلا صقني
 ءهنم قزرلا اوبلطاف قرأ ٌرْيَح ٌرْهَوأ# ردقيو ءاشي 5

 . اهب مكرمأ يتلا بابسألا يف اوعساو
 کای حلما ةكيلملل لوق مث اي مرش میو (40-41) 3ر چ

 رع حار
 ردقنو وداع ْنِم

 كل نوكي نأ ءاًسيدقتو كل اًهيزنت : يأ «َكَتَسْبُس ألق و
 ىلإ نورقتفم نحنف «مهِنوُد نم آّيِلَو تأ دن وأ كيرش
 مأ ؟انتدابع ىلإ انريغ وعدن فيكف ءاهيلإ نورطضم ءكتيالو

 !!؟ءاكرشو ءايلوأ كنود نم ذختن نأل حلصت فيك

 :يأ «َنِجْلا نوب أوك نوكرشملا ءالؤه نكلو

 مهنوعيطيف ءانريغ ةدابع وأ انتدابعب “نورمأي نيطايشلا
 . كلذب

 ىلاعت لاق امك «ةعاطلا ةدابعلا نأل ؛ مهتدابع يه مهتعاطو

 E لإ د ْدَهْعَأ را ةهلآ هعم ذختا نم ا

 طر اده ٍفوُدْبْعَأ ناو 0 نيم ودم کک مَنِ ن ننطَيَّشلَ املي

 نوداقنم «ٌنجلل نوقدصم :يأ ويوم هوم مب مرڪ ا

 .دايقنالل بجوملا قيدصتلا وه ناميإلا نأل ؛ مهل

 لب ال موف : مهل [اًبطاخم] ىلاعت لاق «مهنم اوأربت املف
 عطقناو «بابسألا مكنيب تعطقت ص الو اعم ضعي شب

 - يصاعملاو رفكلاب أوم نيل شما ضعب نم مكضعب
 4ک ابي تک یل رال َباَدَع فود - رانلا مهلخدن امدعب
 امل ةبوقعو «مكبيذكتل ءازج اهومتلخدو اهومتنياع مويلاف

 . اهبابسأ نم برهلا مدع نم «بيذكتلا كلذ هثدحأ

 لي كا مل قف
 0 0 س

 نم كل 5 ل 50 ا ر ما
 7-5 6 هياء آم رام الب امو مهم نم 3 بدكم

 ىلتت امدنع «نيكرشملا ةلاح نع ىلاعت ربخي «ريكت ناك َفنِكَ

 هنيهاربو «تارهاظلا هججحو «تانيبلا هللا تايآ مهيلع
 يه يتلا ءرش لك نع ةيهانلا ءريخ لك ىلع ةلادلا «تاعطاقلا

 اهتلباقمل ةبجوملا «مهيلإ تلصو َةَّنِمو «مهتءاج ةمعن مظعأ

 ام دضب اهنولباقي مهنأ «ميلستلاو دايقنالاو قيدصتلاو ناميالاب

 .مهنورمأي :ب يف )١(



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 لير الإ اه ام :نولوقيو e « يغبني

 نيح «هدصق اذه :يأ واباء نع صب نا در
 نومظعت نيذلا مكئابآ دئاوع اوكرتلا هلل صالخالاب مكرمأي
 °اودروي ملو «نيلاضلا لوقب قحلا اودرف «مهفلخ نوشمتو
 . ةهبش الو اًناهرب

 «قحلا عابتاب نيلاضلا ضعب لسرلا ترمأ اذإ ةهبش يأف

 . ؟هيلع اولازي مل مهتقيرط ىلع نيذلا مهناوخإ نأ اوعّداف

 لك تلمأت اذإ «نيلاضلا لاوقأب قحلا درو «ةهافسلا هذهو

 نم نيلاضلا لاوقأب الإ دري ال ءهلآم اذه اذإف ءدر قح

 نيدحلملاو «نيئباصلاو «ةفسالفلاو «نييرهدلاو «نيكرشملا

 موي ىلإ قحلا در ْنَم ا مهف «نيقراملا هللا نيد يف

 . ةمايقلا

 هب تءاج امل ةعفاد اهولعجو «مهئابآ لعفب اوجتحا املو

 تدع لإ اده ام أولا قحلاب اذه دعب اونعط «لسرلا
 .هب ءاج يذلا لجرلا اذه هارتفا بذك :.يأ

 4ن رحب الإ اده نإ هاج ام حل اوُرَمَك تلا لاول
 a ءقحلاب اًبيذكت «دحأ لكل نّيب رهاظ رحس :يأ
 . ءاهقسلا

 ةهبشلا ةبترم نود لاوقأ اهنأو «قحلا هب اودر ام نّيب اَملو

 جتحي نأ دحأ دارأ نإو مهنأ ركذ ءةجح نوكت نأ نع اًلضف
 ءالصأ هيلع نودمتعي ءيش مهل الو مهل دنتسم ال مهنإف مهل

 مهل ةدمع نوكت ىتح 4 اوری سک ن مهلا انو :لاقف
 هلاوقأ نم مهدنع نوكي ىتح ری ني کلب ْمَِلِ ا و

 الو «ملع مهدنع سيلف «هب مهتتج ام هب نوعفدي ام «هلاوحأو
 . ملع نم ةراثأ

 :لاقف [مهلبق] نيبذكملا ممألاب لعف ام مهفوخ مث
 الوم خاب ام :يأ «أوغب 0 بکر

 نيذلا مالا : يأ 4اك ھئا ا آم َراَّمَعِم# نوبطاخملا

 «مهيلع يراكنإ :يأ «ريكد e تک قسر# مهلبق نم
 . مهايإ يتبوقعو

 «هقرغأ نم مهنم نأو «لاكنلا نم مهب لعف ام انملعأ دق

 ءةفجرلابو ءةحيصلابو «ميقعلا حيرلاب هكلهأ ْنَم مهنمو
 ءءامسلا نم بصاحلا لاسرإبو «ضرألاب فسخلابو

 «بيذكتلا ىلع اومودت نأ «نوبذكملا ءالؤه اي اورذحاف
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 هير سدح يا ربت با“ ضرع اخي

 مَع يلي فق ير هل له 5 ديش وت لک لع وو هنآ لع
 رجم ر چ رس و

 بلص نإ لف © ٌُديِمي امو ُلِطنَْلا ئ ام

 ميس مَنِ يَ کل ىو امي تدا أ ِنِإَو ىيْنت لع لَ اس

 نيبذكملا ءالؤهل ءلوسرلا اهيا اي 4أ يأ 4ر
 ءاج نمب حدقلاو «هبيذكتو قحلا درل نيدصتملا «نيدناعملا

 مكيلع ريشأ «ةدحاو ةلصخب : يأ 4د جوب مكظعأ اإل : هب
 تسل «فصن قيرط يهو .اهكولس يف مكل حصنأو اهب

 نود نم مكلوق كرت ىلإ الو ءيلوق عابتا ىلإ اهب مكوعدأ
 اوضهنت : يأ «َدّرُفَو نم هَل وموت نأ يهو «كلذل بجوم
 هش صالخإو «باوصلا عابتال دصقو ءطاشنو ةّمهب

 لك «یدارفو «نيرظانتمو «كلذ يف نيثحابتمو «نيعمتجم
 . كلذب هسفن بطاخي دحاو

 .هومتلجأو مكركف متلمعتسا «ىدارفو ىنثم هلل متمق اذإف

 تافص هيف ءنونجم وه له :مكلوسر لاوحأ متربدتو
 رذنم «قداص يبن وه مأ ؟هتفصو «هتئيهو «همالك نم نيناجملا

 .اودري ملو :أ يفو «ب يف اذك (۱)



 نورشعلاو يناثلا ءزحلا

 . ؟ديدشلا باذعلا نم مكمامأ امم «مكرضي ام مكل

 نم رثكأ مهل نيبتل ءاهولمعتساو ءةظعوملا هذه اولبق ولف
 تسيل 2هتائيه نل «نونجمب سيل ةئ هللا لوسر نأ «مهريغ

 لب ءمهرظنو .مهجالتخاو «مهقنخ يف «نيناجملا تائيهك

 لمكأ وهو «تاكرحلا لجأ هتاكرحو «تائيهلا نسحأ هتئيه
 [اَلِإ] نوكي ال ءاّراقوو ءاًكضاوتو «ةنيكسو ءاّبدأ «قلخلا

 . اًلقع لاجرلا نزرأل

 هتاملكو «حيلملا هظفلو «حيصفلا همالك اولمأت [اذإ] مث

 رهطتو «سوفنلا يكزتو ءاناميإو اًنمأ بولقلا ألمت يتلا

 نساحم ىلع ثحتو «قالخألا مراكم ىلع ثعبتو «بولقلا
 «ملكت اذإ . اهلئاذرو قالخألا ءىواسم نع "”بهرتو «ميشلا

 . اًميظعتو الالجإو ةبيه نويعلا هتقمر
 يذلا مهمالكو «مهتدبرعو نيناجملا نايذه هبشي اذه لهف

 !!؟مهلاوحأ هبشي

 هللا لوسر وه له مالعتسا هدصقمو ؛هلاوحأ ربدت ْنَم لكف

 هللا لوسر هنأب مزج «هریغ عم وأ «هدحو ركفت ءاوس ؟ال 8
 مهبحاص وه يذلا «نيبطاخملا اًصوصخ ادص هيبنو ا

 . هرخآو هرمأ لوأ نوفرعي

 وهو «قحلا ىلإ يعادلا عابتا نم ءرخآ سوفنلل عنام متو
 «هتوعد ىلع ةرجأ ذخأيو «هل بيجتسي ْنَم لاومأ ذخأي هنأ

 م لف :لاقف رمألا اذه نع كي هلوسر ةهازن ىلاعت هللا نف

 : يأ 4 کل رَت قحلل مكعابتا ىلع : يأ 4 رَ نب مكناس
 ىرحأ نإ مكل هنأ - ريدقتلا ىلع - رجألا كلذ نأ مكدهشأف

 وعدأ امب هملع طيحم : يأ 4دي رن لک ىلع وهو هَل لع الإ
 ىلع اًضيأ ديهشو «هتبوقعب ينال ءابذاك تنك ولف «هيلإ

 اهب وكيزاجي مث «مكيلع اهطفحيس 00
 «لطابلا نالطبو قحلا ةحص ىلع ةلادلا نيهاربلا نّيب امل

 لطابلا ىلع 4(ََّلَنِي فِذَقي# نأ هتداعو هتنس هذه دار
 ‹عضوملا اذه يف قحلا نم نّيِب هنأل ؛قهاز وه اذإف هغمديف

 ةيآو «نيربتعملل ةربع ناك ام «نيبذكملا لاوقأ هب درو

 نيبتو «نيبذكملا لاوقأ تلحمضا فيك «ىرت امك كنإف

 «عمقناو لطابلا لطبو «عطسو قحلا رهظو «مهدانعو مهبذك

 هيلع يوطنت ام ملعي يذلا «َِوُيْمَ وغلا ملعإ# نايب ببسب كلذو

 هعفديو «كلذ لباقي ام ملعيو ءهبشلاو سواسولا نم «بولقلا

 ا
008 

 امو ا «سمشلا ةلزنمب 1 ر : يأ

A۹۲ تايآلا ءأبس ةروس ريسفت ٥١١-٠٤: -٤ 

 بهذو «هرمأ لطبو لحمضا :يأ 4دي اََو ُلِطَبلا ئْ
 ا او اطلس

 هل نوبذكملا ناكو «لوسرلا هيلإ اعد امب قحلا نيبت املو

 مهل نّيبو «مهل هحضوو قحلاب مهربخأ «لالضلاب هنومري

 نسبل «لالضلاب هل مهيمر نأ مهربخأو «هتمواقم نع مهزجع

 - لض نإ هنأو ءهب ءاج ام عفاد الو ایش قحلا رئاضب
 امنإف - ةلداجملا يف لزنتلا ليبس ىلع نكل «كلذ نم هاشاحو

 ىلإ ٍدعتم ريغ «هسفن ىلع رصاق هلالض :يأ «هسفن ىلع لضي

 .هريغ

 امنإو «يتوقو يلوحو يسفن نم كلذ سيلف 4 ُتْيَدَنْمَأ نول

 ةدام وه امك «يتياده ةدام وهف بر لإ يول امب يتياده

 اهلك تاوصألاو لاوقألل tb يبر نإ «يريغ ةياده

 . هدبعو هلأسو هاعد نمم 4 بر

 نكت نيب وو كرو كلم أوعرف ْذإ قرت ۇل )01-4١(

 َدَقَو © ٍديِعَب ناک نم ُشْواََّتل مه و 4 لاو ه بيرق

 رَ © ديبي نكت ني بیتاب ت َوِذُتَبَو لبق نم دب أوردكح

 كس يف أوناَك َمُهَت 1| لق ني مففايمأب لی اك وت تشک ام و متن

 ماق ْنَمو «لوسرلا اهيأ یر روو : ىلاعت ل رم

 اوأر نيح «أاوعزف ذإ# نيبذكملا ءالؤه لاح ءكماقم

 اًرمأ تيأرل هب اوبذك امو لسرلا هب مهتربخأ امو «باذعلا

 كلذو «ةديدش ةدشو «ةركنم ةلاحو ءاًعظفم اًرظنمو ءالئاه

 توف الو برهم هنع مهل سيلف «باذعلا مهيلع قحي نيح

 لب «باذعلا لحم نع اًديعب سيل : يأ بير ناك نم اوو
 :وأقلا يف نون كير نر

 هب ام انقدصو هللاب ؛اَنَماَدأ :لاحلا كلت يف أولاقوإ#

 نيل ناميالا لوانت : يأ شوال ف نبأ نکل «و# انبذك

 ةلاحملا وألا نم راصو «هنیبو مهنيب ليح دق # ٍديِعَب ناک

 مهناميإ ناكل «ناكمالا تقو اونمآ مهنأ ولف ءةلاحلا هذه يف

 . اًلوبقم

 نومري :يأ )وذو لبق ني وپ اورككح# مهنكلو

 «قحلا هب اوضحديل 000 ناک نم ِبْيعْلاب#

 ديعب ناكم نم يمارلل ليبس ال امك «كلذ ىلإ ليبس ال نكلو

 بلغي نأ لاحملا نم «لطابلا كلذكف «ضرغلا ةباصإ ىلإ
 «هنع قحلا ةلفغ تقو ةلوص هل نوكي امنإو «هعفدي وأ قحلا

 د

 «تاذللاو تاوهشلا نم وشب ام نيو ی لمر

 أ

 .رجزتو : ب يف (۲) .هتئيه : ب يف(١)



 نورشعلاو يناثلا ءزحلا

 اودرفنا دقو ءدونجلاو مدخلاو «لاومألاو ءدالوألاو

 ءارو اولوخ ام اوكرتو ءاوُقِلُخ امك ىدارف اوءاجو «مهلامعأب
 . مهروهظ

 مهءاج نيح «نيقباسلا ممألا نم (مهمايشأإ لي انك
 لس يف أوثاك مپ .نوهتشي ام نيبو مهنيب ليح ءكالهلا
 ءاونمؤي مل كلذلف «بلقلا قلقو ةبيرلا ثدحم : يأ يم

 . اوبتعتسا نيح اوبتعي ملو

 هنمو .لضفلاو ةّئملاو دمحلا هللو - أبس ةروس ريسفت مت

 .ةقثلا هبو «لكوتلا هيلعو ,نوعلا

 السر ةكيتلملا ٍلعاَج ضرألاو تومسلا رطاق هلل دنس (۲۰۱)

 وى يك ع هلل نإ اسی ام قاتلا یف طرب حتیزو تکنو قْنَم وسيم لو
 الق كيم امر اسهل كيم الق وَ نم ساتل ٥ e دي

 هسفن ىلاعت هللا حدمي 4ک درعا وهو دوِدَحَب نم مل لرم

 امو ءضرألاو تاوامسلا هقلخ ىلع «ةسدقملا ةميركلا

 لامك ىلع ليلد كلذ نأل «تاقولخملا نم هيلع اتلمتشا

 ةطاحإو «هتمكح عيدبو «هتمحر مومعو .هكلم ةعسو «هتردق

 .هملع

 هنأ :وهو ءرمألا نمضتي ام هدعب ركذ «قلخلا ركذ املو

 هنيب طئاسوو «ةيردقلا هرماوأ ريبدت يف السر كيما ٍلعاَجط
 ؛ ةقيدلا سارا ل ىف ور

 مهنم نثتسي ملو ءالسر ةكئالملا لعج هنأ هركذ يفو

 امك «هرمأل مهدايقناو ءمهبرل مهتعاط لامك ىلع ليلد ءاّدحأ

 . 4تو ام نولعفيو هرم ام هلآ َنوصَعَي الل : ىلاعت لاق

 هللا مهلعج ام هللا نذإب تاربدم ةكئالملا تناك املو

 نأب ری هجروا ا يلع رو رد هيف :نيلكوم

 قمل هب ترمأ ام ذيفنت عرستف ءاهب ريطت رَ أو مهلعج
 «ةعبرأو «ةثالثو «ناحانج هل ْنَم مهنم : : يأ ید کو
 ديزي : يأ ماسي ام قتلا ىف ُدِزَي» «هتمکح هتضتقا ام بسحب

 يفو «ةوقلا يفو ءاهقلخ ةفص يف «ضعب ىلع هتاقولخم ضعب
 نسح ىفو «ةدوهعملا ءاضعألا ةدايز يفو «نسحلا

 1 . تامغنلا ةذلو «تاوصألا

 ام ىلع يتأت ىلاعت هتردقف ريَ ِءْىَس لك ع هلا تإ

A۳ تايآلا ءرطاف ةروس ريسفت ١-٤: -٥ 
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 هتاقولخم ةدايز كلذ نمو «ءىش اهيلع ىصعتسي الو ءهؤاشي

 اًت :لاقف عنملاو ءاطعلاو ريبدتلاب ىلاعت هدارفنا ركذ مث

 هتمحر نم 4 كيني او هك کیی الك م نم نيد لآ جتني
 «ىلاعت هللاب قلعتلا بجوي اذهف ويت نب هل لي 59 مهنع
 الو ىه الإ ىعدي ال نأو .هوجولا عيمج + نم هيلإ راقتفالاو

 اهلك ءايشألا رهق ا ڪل 57 وه الإ یجریو فاخي

DGDھو بارک تا  

 ام 343 2 ضرالاو املأ ني مکرر

 ىلاعت lt ا دلل و كيف ذي لكن تک ف وک
 اهركذل لماش اذهو e نأ يا

 ركذ نإف «اًدایقنا حراوجلابو ىانث ناسللابو ءاًفارتعا بلقلاب

 : يهو ءمقعنلا لوصأ ىلع مههبن مث «هركشل عاد «ىلاعت همعن

 كَمَا ني مقرري هلآ يح يلع ني لمل :لاقف قزرلاو قلخلا
 .4 ضْراْلاَو

Es Bosىلا  



 نورشعلاو يناثلا ءزحلا

 اذهلو «هتيدوبعو هتيهولأ ىلع اًليلد كلذ ناك نأ كلذ نم جتن

 نع نوفرصت :يأ رکن اک وه الإ لإ ل :لاق
 . قوزرملا قولخملا ةدابعل قزارلا قلاخلا ةدابع

 نم كلبق نمب ةوسأ كلف ءلوسرلا اهيأ اي َكَوبْزَكُي نإو#

 «نوبذكملا كلهأف كلي نم لز َتيْدُك ٌدَقَف# «نيلسرملا

 . 4 ُرومُدْل عمير لرو «مهعابتأو :اسرلا ا ىو
 لا ةا مرفت الف ی ىح هلآ دعو َّنِإ سالا ابات )٥-۷(

 انتِ E ل نل © ُدوُرَعْلا هاب كري ال و

 1 يا تأ میرج وعدي

 : ىلاغت لوقي رک ديلي نک ےک تکا الو اما او
 لامعألا ىلع ءازجلاو «ثعبلاب هلأ َدَعَو َّنِإ شالا انيل
 ىلع تلد دق «ددرت الو «ةيرم الو «هیف كش ال :يأ حط
 ءاّقح هدعو ناك اذإف «ةيلقعلا نيهاربلاو «ةيعمسلا ةلدألا كلذ

 الو «ةحلاصلا لامعألاب ةفيرشلا مكتاقوأ اوردابو هل اوئيهتف

 د

 اهبلاطمو اهتاوهشو اهتاذلب اَب زحل ْمُكَتَرْدَت الفل
 * زورا ياپ مكعب اَلَوإ# هل متقلخ اًمع مكيهلتف «ةيسفنلا

 ودينا ةقيقحلا يف مكودع وه يذلا «ُنطَِّتلا# :وه يذلا
 هتيراحم اولمهت الو «لاب ىلع هتوادع مكنم نكتل : : يأ 4 اودع

 مكل اًمئاد وهو «هنورت ال متنأو مكاري هنإف «تقو لك

 .داصرملاب
 هتياغ اذه «ريمكلا بمس ني اول ميج احب اإل

 .ديدشلا باذعلاب «ةناهالا ةياغ ناهي نأ «هعبت نمف هدوصقمو

 اهمدعو ناطيشلا ةعاط بسحب اومسقنا سانلا نأ ركذ مث

 تگ تیل :لاقف امهنم لك ءازج ركذو «نيمسق ىلإ
 ٌرهل## بتكلا هيلع تلدو «لسرلا هب تءاج ام اودحج : يأ
 مهنأو «هفصوو هتاذ يف ديدش منهج ران يف رک 2 باذع هي دع مد

 . اًذبأ اهيف نودلاخ

 هب ناميالا ىلإ هللا اعد امب «مهبولقب أنما ناول

 لامعألا «مهحراوجب «نامياإلا كلذ ىضتقمب #أوليعَو#

 رشلا مهنع اهب لوزي «مهبونذل 4ُةَرْفْغَم مل ٍتَحِبَصلا»

 . بولطملا هب لصحي 4 ٌديبكح ٌرأَول هوركملاو
 اني نم لی لآ نو اسس ہار -ويََع وس مل یز نضال (0)

 ا یک کا ل ترس ملڪ كشت E اكن تا

 «حيبقلا ءيسلا هلمع 4ُمَل نير فأ :ىلاعت لوقي وصي
 و

 نمک : : يأ % امسح هأءرف# «هنيع ىف هنسحو «ناطيشلا هل هنيز

 يوتسي لهف «ميوقلا نيدلاو « ميقتسملا طارصلا ىلإ هللا هاده

 . ؟اذهو اذه

 ٥- :تايآلا ءرطاف ةروس ريسفت ۰-٩

 7 لك
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 ١ © داع كلی تك ف ا زورم غنم صقار

OEدک کک 58  

 . اًمح لطابلاو ءالطاب قحلا ىأَرو ؛ءىّبسلا لِمَع :لوألاف

 طابا هات ىلا یارو لا ليغ :يناثلاو

 . الطاب
 نم لب هلأ نه ٠ «ىلاعت هللا ديب لالضالاو ةيادهلا نكلو

 نيلاضلا ىلع : يأ 4 ِهيَع كمن به تهد دا هاب نم ىو ني

 قحلا نع ناطيشلا مهدصو « مهلامعأ ءوس مهل نّيز نيذلا

 مهاده نم كيلع سيلو «غالبلا الإ كيلع سيلف «ٍتَررَسَح#
 امي مَع هلأ نإ مهلامعأب مهيزاجي يذلا [وه] هللاو «ءيش

 . © نوعتص
 نم لأب لإ ةف اس ريق حيز ل هم فلا 000

 لامك نع ىلاعت ربخي 4# ٌرْوُشدلَا كلذ اوم ع
 وا رل يي مع ع عم د

 دکب ل نا لسا هنأو «هدوج ةعسو «هرادتقا

 تييحف ارم د دعب ضل 5 ا اهيلع هللا هلزنأف تي

 كلت يف تعترو «تاناويحلا تقزتراو «دابعلاو دالبلا

 . تاريخلا

 رشني ءاهتوم دعب ضرألا ايحأ يذلا كلك

 امك ءاّرطم مهيلإ قوسيف «ىلبلا مهقزم امدعب «مهروبق نم



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 داسجألا ايحتف مهيلع هلزنيف «ةتيملا ضرألا ىلإ هقاس

 «مهنيب مكحيل هللا يدي نيب مايقلل نوتأيو روبقلا نم حاورألاو
 .لدعلا همكحب لصفيو

 كلا دو هلا اج لآ ل هع د نک نمإ# )۱١(
 ُباَدَع مه ِتاَمّيلَ نوک يَ E دلا ُلَمَعْلاَو يأ

 اهبلطا «ةزعلا ديري ْنَم اي :يأ روب وه کيو رکو دیس
 دقو .هتعاطب الإ لانت الو هللا ديب ةزعلا نإف «هديب يه نمم

 حيبستو ةءارق نم بيلا لكلا ُدَعَصَي ِهّلإ# :هلوقب اهركذ

 هللا ىلإ عفريف «بيط نسح مالك لكو «ليلهتو ديمحتو

 ىلعألا الملا نيب «هبحاص ىلع هللا ينثيو «هيلع ضرعيو
 حراوجلا لامعأو بولقلا لامعأ نم #ٌحِيِدَّصل لمعلا

 .بيطلا ملكلاك ءاّضيأ هيلإ ىلاعت هللا 4نر

 عفر نوكيف «بيطلا ملكلا عفري حلاصلا لمعلاو :ليقو

 عفرت يتلا يهف ءةحلاصلا دبعلا لامعأ بسحب بيطلا ملكلا

 ىلإ لوق هل عفري مل «حلاص لمع هل نكي مل اذإف « «بيطلا هملك
 هللا عفريو «ىلاعت هللا ىلإ عفرت يتلا لامعألا هذهف «ىلاعت هللا

 .هزعيو اهبحاص

 ءاهب ةعفرلا اهبحاص ديري «سكعلاب اهنإف تائيسلا امأو
 ءالوزنو ةناهإ الإ دادزي الو ءهيلع كلذ دوعيو ديكيو ركميو

 ج نايل وركب نیرو مشب خببَصلأ لتلاوا : لاق اذهلو
 . ةناهالا ةياغ هيف نوناهي ديس ادع

 مهديفي الو «لحمضيو كلهي : يأ 4 روب وه كيو رکو
 . لطابلا لجأل «لطابلاب ركم هنأل ءاًئيش

 ی سا سرا رە e ر رر 6

 اجور ر + دك ةف ني م بار ني : کل او )١١(
 رم ر ع وع ع

 صفي الو ِرمَعُم ني رم امو وملح لإ بص الو نأ نم لِمَ اَمَو

CSهقلخ ىلاعت ركذي 4  

 امو ةفطن ىلإ بارت نم «راوطألا هذه يف هلقنتو «يمدآلا

 دعب اًروط مكلقتي لزي مل : يأ «ًايوْزَأ يلب
 «ىثنأ جوزتي اًركذ ءاّجاوزأ متنك نأ ىلإ مكلصوأ ىتح ءروط

 نم حاكنلا ناك نإو وهف ءدالوألاو ةيرذلا «جاوزلاب داريو

n ECE 

 «اهدعب

 حض سر

 راوطأ كلذكو ملعب الإ عَ اَلَو قن س لمح امو

 اهلك يمدآلا

 37 عّودو مع
 يذلا رمع : يأ وربع نم صني الو رع ني رمعب امو

 نم صقني امو وأ «ىلاعت هملعب لإ اًليوط اًرمع اًرمعم ناك
 نم هكلس ام الول «هيلإ لصي نأ ددصب وه يذلا ناسنالا رمع

 ةعيطقو «نيدلاولا قوقعو ءانزلاك ءرمعلا رصق تانسا

 . رمعلا رصق بابسأ نم اهنأ ركذ امم كلذ وحنو «ماحرألا

Ao ٠١-١4 :تايآلا ءرطاف ةروس ريسفت -"ه 

 هلك «ببس ريغبو ببسب ءهرصقو رمعلا لوط نأ : ىنعملاو
 ىلع يرجي ام ىوح بك ىفإ# كلذ تبثأ دقو «ىلاعت هملعب
 ١ . هتايح مايأو هتاقوأ عيمج يف دبعلا

 كلتب هملع ةطاحإ :يأ 4رب هلأ ىع كلذ نط
 نم ةلدأ ةثالث هذهف ءاهيف هباتك ةطاحإو «ةريثكلا تامولعملا

 هذه يف اهيلع هللا هبن «ةيلقع اهلك ءروشنلاو ثعبلا ةلدأ
 500 اهايحأ يذلا نأو ءاهتوم دعب ضرألا ءايحإ :تايآلا

 .راوطألا كلت ىف ىمدآلا لقنتو «ىتوملا

 لاح دعب اَلاََحو + قيط دعب 'اًهِبَظ هلع هدجوأ يذلاف

 ىرخألا ةأشنلا هئاشنإو هتداعإ ىلع وهف ءهل ردق ام غلب ىتح

 «ملاعلا ءازجأ عيمجب هملع ةطاحإو «هيلع نوهأ وهو ءردقأ

 .«بولقلا يف يذلا ءاهليلجو ءاهقيقد ءيلفسلاو يولعلا
 تابثإو ءاهصقنو رامعألا ةدايزو ءنوطبلا يف يتلا ةّنجألاو

 هيلع اًريسي “[هتعن] اذه ناك يذلاف باتک يف هلك كلذ

 هبنو ءهريخ رثك نم كرابتف .رسيأو رسيأ تاومألل هتداعإف
 0 يا مهحالص هيف ام ىلع هدابع

 ارش پاس ت تارق بذع ادله ِنارحبْلا یوسی امو (1١-5؟)

 هَل يرو اڪير امل ولڪآت لک نيو جاا حلم ادو
mcرع  llرس ر  

 آو وص ني اهل رخو هيف َكلثلا كرو اھو

 رسو يللا يف راما حلوو راحهَتلا ىف دلا خيو ه وركن
 0 م ورع 7 عدو م هم ر 0

 هل مک هلل مكحلد مس يسن بأل دع ص رشا سل

 كل تو كلما

 موي 3 اوباجتسا ا أوعس ولو اعد وم ًاوعمس ا رهوعدن نإ
 TT تشب ورقي ميقا

 ملاعلا حلاصمل نيرحبلا لعج هنأ هتمحرو «هتمکحو «هتردق

 نأ يضتقت ةحلصملا نأل ءامهنيب وسي مل هنأو مهلك يضرألا

 نوبراشلا اهب عفتنيل ءاهبارش اًعئاس «اًنارف ةبذع راهنألا نوكت

 الثل ءاّجاجأ احلم رحبلا نوكي نأو «نوعرازلاو نوسراغلاو

 ءرحبلا يف تومي ام حئاورب «ضرألاب طيحملا ءاوهلا دسفي
 نم هعنمت هتحولمف «يرجي ال نكاس هنألو «تاناويحلا نم

 3 نيول :لاق اذهلو ءذلأو نسحأ هتاناويح نوكتلو «ريغتلا

 كمسلا وهو كير امّ امل َنوُلُكصْأَتا» بذعلاو حلملا رحبلا نم
 زلؤل نم مترات هل خو ءرحبلا يف هديص رسيتملا

 ةميظع حلاصم هذهف «رحبلا يف دجوي امم ءامهريغو ناجرمو

 . دابعلل

 هللا هرخس نأ ءرحبلا يف عفانملاو اًضيأ حلاصملا نمو

 . انه هنأ برقألاو



 نورشعلاو يناثلا ءزحلا

 رحبلا رخمت اهارتف «بكارملاو نفسلا نم كلفلا لمحي ىلاعت

 ؛« لحم ىلإ لحم نمو «رخآ ميلقإ ىلإ ميلقإ نم كلستف «هقشتو
 نم كلذب لصحيف. «مهتاراجتو مهلاقثأو نيرئاسلا لمحتف
 ني اوغلو :لاق اذهلو «ريثك ءيش هناسحإو هللا لضف

 . 4 وول حكم ويضم
 راهنلاو «راهنلاب ليللا ىلاعت هجاليإ اًضيأ كلذ نمو

 ىتأ املك ءاذه ىلع اذهو ءاذه ىلع اذه لخدي «ليللاب

 ءرخآلا صقنيو امهدحأ ديزيو ءرخآلا بهذ امهدحأ

 يف دابعلا حلاصم نم موقي ام كلذب موقيف ءنايواستيو

 . مهعورزو مهراجشأو مهتاناويحو « مهنادبأ
 ءايضلا ءرمقلاو سمشلا ريخست يف هللا لعج ام كلذكو

 ءهلضف بلط يف دابعلا راشتناو «نوكسلاو ةكرحلاو رونلاو

 كلذ ريغو «ففجي ام فيفجتو رامثلا جيضنت نم امهيف امو

 . ررضلا سانلا َّقِحَلَل تدقف ول يتلا «تايرورضلا نم وه امم
 سمشلا نم لك :يأ 4ْىََسُس لال ىّ ی :هلوقو

 ءاج اذإف ءاريسي نأ هللا ءاش ام امهكلف يف ناريسي رمقلاو

 لطعتو ءامهريس عطقنا ءايندلا ءاضقنا برقو «ءلجألا
 ترثتناو «سمشلا تروكو «رمقلا فسخو ءامهناطلس

 . موجنلا

 امو «ةميظعلا تاقولخملا هذه نم نيب ام ىلاعت نيب املف

 هلل مُكَصِلَو» :لاق «هناسحإو 0
 تاروكذملا هذه قلخب درفنا يذلا :يأ 4مل هل هَ م

 ا ا

 امو مانصألاو ناثوألا نم ونود نم َنوُعَدَت سلاو

 الو الق ال ءاًئيش نوكلمي ال : يأ 4 ٍريِمظَِو نم تكلمي

 يذلا ريمطقلا الو ىتح ؛اًريثك

 نيكلام ريغ مهو هَنْوَعْدُي فيكف «همومعو يفنلا صيصنت
 نا ل و

 نم اذهو ءءايشألا رقحأ وه

 ىلع شي 0 او ةعاطب نيلوغشم ةكئالمو تاومأو

 نوكلمي ال مهنأل 4ک ا أ وباحجتسا 6 ريدقتلاو ضرفلا هجو

 موو : لاق اذهلو «هديع ن ةدابغب رکا ىضري الو «ءائيش

 :نولوقيو ؛مكنم نوأربتي :يأ 4کڪ تشب 58 هميم
 .« هنود نم اسو أ َكَنَحْبْس كتحبس#

 هللا نم قدصأ ؛كئبني دحأ ال : يأ « رج لم كب الو

 یار هنأك ؛هب أبن يذلا ءرمألا اذه نأب مزجاف «٠ «ريبخلا ميلعلا

 ةلدألا تايآلا هذه تنمضتف «رتمت الو هيف كشت الف « نيع

 «دوبعملا هولأملا ىلاعت هنأ ىلع ةلادلا «ةعطاسلا نيهاربلاو

 ٥- :تايآلا ءرطاف ةروس ريسفت ١6-١8 مدك
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 لد ايو © ريج يڪ ت مُڪټهڏپ اٿي نإ © ديلا
 ال اهلج لإ لقمع من نو رَ و هو رر کک © زي

 مد وخ نَا ردت اَمَنِإ رف اد نک وو هو هني لَم

 هلأ لو هيف کرب م در نمو وکلا اناا بملأ
 عيمج ىلاعت بطاخي 4لآ

e Man 

 .اودجوي مل «مهايإ هداجيإ الولف ‹مهداجيإ يف ءارقف

 الول يتلا «حراوجلاو ءاضعألاو ىوقلاب مهدادعإ يف ءارقف

 .ناك لمع يأل اودعتسا امل [اهب] مهايإ هدادعإ

 ةرهاظلا معنلاو قازرألاو .تاوقألاب مهدادمإ يف ءارقف

 لصح امل «رومألا هريسيتو هناسحإو هلضف الولف .ةنطابلاو

 .ءيش «معتلاو قزرلا نم [مهل]

 )١( ففخي ام فيفختو :أ يفو «ب يف اذك .



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 ةلازإو «هراكملا عفدو ءمهنع مقنلا فرص يف ءارقف

 «مهتابركل هجيرفتو «مهنع هعفد الولف ءدئادشلاو بوركلا
 .دئادشلاو هراكملا مهيلع ترمتسال «مهرسعل هتلازإو

 .ريبدتلا سانجأو ةيبرتلا عاونأب مهتيبرت يف هيلإ ءارقف
 صالخإو «مهدبعتو «هل مهبحو هل مههلأت يف هيلإ ءارقف

 تدسفو ءاوكلهل كلذل مهقفوي مل ولف «ىلاعت هل ةدابعلا

 .مهلاوحأو .مهبولقو «مهحاورأ

 امب مهلمعو «نوملعي ال ام مهميلعت يف هيلإ ءارقف

 .اوحلصي مل هقيفوت الولو ءاوملعتي مل هميلعت الولف ءمهحلصي
 ءاوس «رابتعا لكبو ىنعم لكب هيلإ تاذلاب ءارقف مهف

 .اورعشي مل مأ رقفلا عاونأ ضعبب اورعش
 لاح لك يف هرقف دهاشي لازي ال يذلا «مهنم قفوملا نكلو

 هر رس طا حملا

 ج ىلع هنيعي نأو «نيع ةفرط

 هبر نم ةماتلا ةناعالاب ىرحأ اذهف «تقو لك ىف ىنعملا
 .اهدلوب ةدلاولا نم هب مخرأ وه يذلا ءههلإو

 نم ماتلا ىنغلا هل يذلا :يأ 4ييَحْلا نبل وه هلو
 رقتفي الو .هقلخ هيلإ جاتحي ام ىلإ جاتحي الف «هوجولا عيمج

 اهنوكو «هتافص لامكل كلذو ءقلخلا هيلإ رقتفي امم ءيش ىلإ
 . لالج توعنو «لامك تافص اهلك

 ءةرخآلاو ايندلا يف قلخلا ىنغأ نأ «ىلاعت هانغ نمو

 اهنوكل هفاصوأو «ىنسح اهنأل هئامسأو هتاذ يف «ُديَِحْلا#

 ةمحرو ةمكحو لدعو ناسحإو لضف اهنأل هلاعفأو ءايلُع

 «هنم ام ىلعو «هيف ام ىلع ديمحلا وهف «هيهاونو هرماوأ يفو

 . [هدمح يف ينغلا] «هانغ يف ديمحلا وهو

 نإ :دارملا نأ لمتحي «ٍديِدَج نل ايو کب ٤ هب ْأَمَي نإ#

 هلل عوطأ «سانلا نم مكريغب تأيو سانلا اهيأ مكبهذي أشي
 نأو «ةدابالاو كالهلاب مهل ديدهت ءاذه يف نوكيو «مكنم

 تابثإ كلذب دارملا نأ لمتحيو ا مرا

 يفو «ءيش لك يف ةذفان ىلاعت هللا ةئيشم ةئيشم نأو ءروشنلاو ثعبلا

 لجأ تقولا كلذل نكلو «اًديدج اًقلخ مكتوم دعب مكتداعإ

 .رخأتي الو هنع مدقتي ال ىللا هرّدق

 اذه بحصتسيو «هرومأ عيمج

 .هل زجعم الو « عنتممب : يأ 4 ٍزيزَعب هلا لع كلذ امو
 رر الوو : هلوق يف هدعب هركذ ام ريخألا ىنعملا ىلع لديو

 «هلمعب ىزاجي دحأ لك ةمايقلا موي يف : يأ یر دو وزو

 ةلقثم سفن : يأ 4ةلَقَتم عدت نو هدحأ بنذ دحأ لمحي الو

 اهرازوأ ضعب اهنع لمحي نمب ثيغتست بونذلاو اياطخلاب

 ؛بيرق نع لمحيال هنإف رف اد نك وو نس هن لم 93

A*¥ ۲٤-۱۹ تايآلا ءرطاف ةروس ريسفت: -٥ 

 ميمحلا دعاسي ءايندلا لاح ةلزنمب ةرخآلا لاح تسيلف

 نأ دبعلا ىنمتي ةمايقلا موي لب «هقيدص قيدصلاو «هميمح

 و و ىلع رلو نجا ىلع وعمل كرك

 : يأ وسلا سَ بَاب مر وتش نا دز اَمَنإؤ
 هلل ةيشخلا لهأ ءاهب نوعفتنيو ةراذنلا نولبقي نيذلا ءالؤه

 «ةينالعلاو رسلا لاح يف هنوشخي نيذلا :يأ «بيغلاب

 اهدودحب .ةالصلا ةماقإ لهأو «بيغملاو دهشملاو

 هلل ةيشخلا نأل ءاهعوشخو ءاهتابجاوو اهناكرأو ءاهطورشو

 «باقعلا هعييضت نم ىشخي امب لمعلا دبعلا نم يعدتست
 لإ وفد کا ی و يد وطعم اذه ترهلاو
 . ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنتو «ريخلا

 هسفن ىكز ْنَمو : يأ 4#يفنل eu ا كر

 «شغلاو بذكلاو «ربكلاو ءايرلاك «بويعلا نم ىّقنتلاب

 «ةليذرلا قالخألا نم كلذ وحنو «قافنلاو عادخلاو ركملاو

 «صالخالاو «قدصلا نم ءةليمجلا قالخألاب اخو

 ءردصلا ةمالسو «دابعلل حصنلاو «بناجلا نيلو «عضاوتلاو

 نإف «قالخألا ءىواسم نم امهريغو «دسحلاو دقحلا نم

 نم عيضي سيل «هيلإ اهدوصقم لصيو «هيلإ اهعفن دوعي هتيكزت

 هوفلسأ ام ىلع قئالخلا يزاجيف *ٌريِصَمْلا هللا للو

 ةريبك الو ةريغص رداغي الو «هولمعو هومدق ام ىلع مهبساحيو
 .اهاصحأ الإ

 او تملا أ الو ه ُريِضْنَو سلا یوتن انوا )4-14(
 هل ل ثلا و 1 یوتس امو ه دولا الو لظلا لوو رولا

 ارق یک ےک تأ اک

 ربخي ردت امف الح اإ | ةَ ْنَم نو ًامذتو ارش قلا كتلسزا نإ

ESيف هعدوأ اميفو  

 الو ه اوو رصبلا دقاف 4 ألا وتس س امو هدابع رطف

 لو ءَ یس امو ه دورا او نظل و را الو ُتَمُُظل

 «كشلا لبقي ال يذلا «مكدنع ررقتملا نم هنأ امكف .*(ثرتَأل
 مدع نأ اوملعتلف كلذكف ءىواستت ال تاروكذملا هذه نأ

 . ىلوأو ىلوأ ةيونعملا تاداضتملا يواست

 الو .ءلاضلاو يدتهملا الو ءرفاكلاو نمؤملا يوتسي الف

 الو «رانلا باحصأو ةنجلا باحصأ الو ءلهاجلاو ملاعلا

 قرفلاو توافتلا نم ءايشألا هذه نيبف ءاهتاومأو بولقلا ءايحأ

 تزيمو «بتارملا تملع اذإف «ىلاعت هللا الإ هملعي ال ام

 ءهدض نم هليصحت يف سفانتي نأ يغبني يذلا نابو «ءايشألا

 .راثيالاب اهقحأو هب ىلوأ وه ام هسفنل مزاحلا رتخيلف

 ه ود الإ تن



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 وه ىلاعت هنأل «لوبقو مُهف عامس 4اب نم ميس هلآ نإ
 تاومأ :يأ رولا ىف نم م تأ ًاَمو# قفوملا يداهلا

 كلذك ءاّئيش روبقلا ناكس ديفي ال كءاعد نأ امك وأ «بولقلا

 غالبإو «ةراذنلا كتفيظو نكلو ءاّئيش دناعملا ضرعملا ديفي ال
0 

 : يأ * ّىَلَلِي َكَتَلَسَرَأ آن ه رت الإ ت نأ نإ : لاق اذهلو

 ةرتف نيح ىلع كثعب ىلاعت هللا َّنأل «قحلاب كايإ انلاسرإ درجم

 ءملعلا نم ساردناو «لبسلا نم سومطو «لسرلا نم
 .نيملاعلل ةمحر هللا كثعبف «كتثعب ىلإ ةميظع ةرورضو

 «ميقتسملا طارصلاو ميوقلا نيدلا نم هب كانثعب ام كلذكو

 «ميظعلا نآرقلا اذه نم هب كانلسرأ ام كلذكو  «لطاب ال قح

 نمل ارب قدصو قح ميكحلا ركذلا نم هيلع لمتشا امو

 «كاصع نمل 4رذ ٠ .«لجآلاو لجاعلا هللا باوثب كعاطأ

 . لسرلا نم عدبب تسلو «لجآلاو لجاعلا هللا باقعب
 الخ الإ ةيلاخلا نورقلاو ةيضاملا ممألا نم كِةَّمأ ْنَبل امف
 عَ نع تح نم كميل هللا ةجح مهيلع ميقي رن ف

E ISو  . 

 ماج مهل نم تی ل١ بّدک دق کودک نإو# (51015)

 اورفك نيرا تْدَمَأ ر © ٍرينَمْلا بتكْلابو يزل بَاب مهلسر

 ءالؤه «لوسرلا اهيأ كبذكي نإو يأ «ركت تنك تك
 نم كيرلا تك دف تدك لوسر:لأ تسلق ةكرشلا
 ىلعو «قحلا ىلع تالادلا تكلا مُهْلُسر ْمُهتََج مهل

 «ةبوتكملا بتكلا : يأ « ريزلايو# هب مهوربخأ 0 مهقدص

 : يأ 4ِريِيَمْلا بتكلاو# ماكحألا نم ريثك اهيف عومجملا
 نكي ملف ةلداعلا هماكحأو «ةقداصلا هرابخأ يف ءيضملا

 هب مهتءاج امب روصق وأ «هابتشا نع اًئشان مهايإ مهبيذكت

 داع ميملل تيس قب ءلصرلا
 داك َنِيكَد9 تابوقعلا عاونأب رنک نير ُتَدَم د

 مكايإف «ليكنتلا مظعأو ريكنلا دشأ ناك ؟مهيلع «ريكت

 «كتئلوأ باصأ امك مكبيصيف «ميركلا لوسرلا اذه بيذكتو

 .ميخولا يزخلاو ميلألا باذعلا نم

 لَم يالا نم لر هلا نأ رت رلأ» ۸۷

 2 ا م اود لالا مو اولا افت ورت
 مولا فیت رأل باولو سالا تمور ٠ دوش یو
 4 رمح ٌريِرَع ها كرإ ًاؤتلشلا وراجع ن هَل یت انت دك
 دحاو اهلصأ يتلا «تاداضتملا ءايشألل هقلخ ىلاعت .ركذي

 دهاشم وه انج لاو توافتلا نم اهيفو «ةدحاو اهتدامو

 . هتمكح عيدبو هتردق لامك ىلع دابعلا لديل «فورعم

 م :تايآلا ‹رطاف ةروس ريسفت ٥-

 اتا rv همست ` و
 وتلا الو ُتَمْلْظلاَلَو "009 ياو سأل یوسی

 ثاومأل ومالا یوتسیامو رولا و لظلا آواز

 نل 9 روبان ن ع يسمبتأآَمَو اک نمسا نإ

 منو ارَِيوار شب ق كتل 19 ردنا لت

 EET كودك نو € ييذئابف الخال ِةَمأ

 يک لابو ر تبا اش لت اج نهد
 ا ق رکن ےک اکیا 1360 رتا
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 E رمحو ضي د دج اًبجْلاَ موا و رور چ فص ~ رو 0-5 ص ل ساتسو ل

 E سن

 وملح لاو رابع نم هلا یخ ام ےل ل دک نول ا لَم

 e هلا ت

 هين ا 3 ]دراَمصوقفنَوَه 0
 مر چ رخ

 مهروجأ 4 رهيل 9 ©2 روبن ةر ةردحت روجر
 ن رک رس مر

 دو ڪش روف ۴ ا ور ضف نيه َديِزَيَو

 هب جرخأف ءءام ءامسلا نم لزنأ ىلاعت هللا نأ :كلذ نمف

 وه ام «تاعونتملا تاتابنلاو .«تافلتخملا تارمثلا نم

 .ةدحاو ضرألاو ءدحاو ءاملاو «نيرظانلل دهاشم

 اهدجت «ضرألل اًداتوأ هللا اهلعج يتلا لابجلا : كلذ نمو

 اهيف «ةددعتم ناولأ اهيفو ءاّدحاو البج لب «ةكبتشم اَلابج

 قئارط اهيفو «ضيب قئارط :يأ ضيب ددج
 . اذج داوسلا ةديدش : يأ دوس بيبارغ

 فالتخا نم اهيف «ماعنألاو باودلاو سانلا :كلذ نمو

 يئرم وه ام «تائيهلاو تاوصألاو فاصوألاو ناولألا

 ةدامو دحاو لصأ نم لكلاو «راظنلل دوهشم ءراصبألاب

 .ةدحاو

 تصصخ يتلا «ىلاعت هللا ةئيشم ةئيشم ىلع يلقع ليلد اهتوافتف

 ثيح ىلاعت هللا ةردقو ءهفصوو «هنولب ءاهنم تصصخ ام

 فالتخالا كلذ ناك ثيح «هتمحرو هتمكحو «كلذك اهدجوأ

 «قرطلا ةفرعمو «عفانملاو حلاصملا نم هيف «توافتلا كلذو

 . مولعم وه ام اًضعب مهضعب سانلا ةفرعمو
 ْنَم ثعبي هنأو «ىلاعت هللا ملع ةعس ىلع ليلد اًضيأ كلذو

 اهيفو «رمحو رفص



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 رظن اهريغو ءايشألا هذه يف رظني لفاغلا نكلو «روبقلا يف
 هللا ىشخي ْنَم اهب عفتني امنإو «ركذتلا هل ثدحت ال «ةلفغ
 و ركاب ملدبو «ىلاعت

 ْنَم لكف «ًاوملمْلا ورابع نم لا ىت اإ :لاق اذهلو
 هللا ةيشخ هل تبجوأو «ةيشخ هل رثكأ ناك «ملعأ هللاب ناک

 اذهو ءهاشخي ْنَم ءاقلل دادعتسالاو «يصاعملا نع فافكنالا

 هتيشخ لهأو هللا ةيشخ ىلإ عاد هنإف «ملعلا ةليضف ىلع ليلد

 هع اوُصَرَو منع هلا َىْضَرإ» :ىلاعت لاق امك «هتمارك لهآ مه

 . لير ىنَح ْنَمِل كلذ

 هذه قلخ هتزع نمو «ةزعلا لماك 4ُدِرَع هلأ إل
 . نيبئاتلا بونذل € ٌروُفَع# «تاداضتملا تاقولخملا

 وكلا ئاق هلأ بكك بولت بیلا نط )19 ٠
 ه رنک نأ چ ترجي هاك ذم كَم اکی اشا
 رڪ ٌروْفَح م ص ني ممبر هوب ریو
 هرماوأ يف هنوعبتي :يأ 4لآ بك ترثتب يذلا نط
 اهنوقدصيف هرابخأ يفو ءاهنوكرتيف هيهاون يفو ءاهنولثتميف

 نولتيو «لاوقألا نم هفلاخ ام هيلع نومدقي الو ءاهنودقتعيو
 . اهجارختساو اهعبتتب «هيناعمو «هتساردب «هظافلأ اًضيأ

 دامع يه يتلا ًةالصلا مع امدعب ةوالتلا نم صح مث

 قدص ةمالعو «ناميإلا نازيمو «نيملسملا رونو «نيدلا

 «مهريغو ىماتيلاو نيكاسملاو براقألا ىلع ةقفنلاو «مالسإلا

 #ةناَكَعَو اًرس## تاقدصلاو روذنلاو تارافكلاو ةاكزلا نم

 .تاقوألا عيمج يف

 دسكت نل :يأ « روك نأ رسا [كلذب] 4د
 ءاهلضفأو اهالعأو تاراجتلا 1 يه «ةراجت لب ءدسفتو

 هطخس نم ةاجنلاو «هباوث ليزجب زوفلاو «مهبر اضر يهو الأ

 ال مهنأو «مهلامعأب '"نوصلخي مهنأ هيف اذهو «هباقعو

 . اًئيش ةدسافلا تاينلاو ةئيسلا دصاقملا نم اهب نوجري

 «ةهروجأ ْمُهَيْفَوِلال : لاقف هوجر ام مهل لصح مهن ركذو
 اهنسحو ءاهترثكو اهتلق بسح لع مهلامعأ روجأ :يأ

 مَّنِإ# مهروجأ نع ةدايز لصف نت مهديِزَيَو# همدعو

 نم ليلقلا مهنم لبقو «تائيسلا مهل رفغ 4 ٌروُكَحَس روف
 .تانسحلا

 DES نحل وه بتكلا نم ك اوا ىّرلاو# (مه-1)

 ندا بنتكلا انو م ه يصب يل ءوداَبعب للا نل هيدي نيب امل

 هنو دصتفم مَ هيف ملاظ هني ا

 تج © ريكا ُلَضَمْلا وه ه كلذ

 اف سابو قل ٍبَهَذ نم َر

1١ ¥ ١ 

bo 

 ب 9 ١

 79-80 :تايآلا ءرطاف ةروس ريسفت -*ه ۸۰۹

 00 كرا نذل 62 جفت غلا وذلك او طي

 آو تت اف اسي کک یی ني ةماعلا رام العا ىلا ہ کک
 0 6 يذلا باتكلا نأ ىلاعت ركذي *ٌتوُعُل ابف اَنُمَمَي

 نأك قحلا نم هيلع لمتشا ام ةرثك نم ىلا ره هلوسر

 اومربتت الو «هنم جرح مكبولق يف نكي الف «هيف رصحنم قحلا
 لد ام لك نأ مزل «قحلا وه ناك اذإف «هب اونيهتست الو «هنم

 يف امل قباطم ءاهريغو ةيبيغلاو ةيهلالا لئاسملا نم هيلع
 . هيلع لد امو هرهاظ فلاخي ام هب داري نأ زوجي الف «عقاولا

 اهنأل «لسرلاو بتكلا نم «وْيَدَي تب اَمَل اقدم

 هب ترشب يهف ءاهقدص هب رهظ «رهظو دجو املف «هب تربخأ
 نمؤي نأ اًدحأ نكمي ال اذهلو ءاهقّذص وهو .تربخأو

 ضقني هب هرفك نأل ءاّدبأ نآرقلاب رفاك وهو «ةقباسلا بتكلاب
 نألو «نآرقلا نع ربخلا اهرابخأ ةلمج نم نأل ءاهب هناميإ

 .نآرقلا رابخأل ةقباطم اهرابخأ

 لكو «ةمأ لك يطعيف يصب ريل واعي هلأ لل
 ةقباسلا عئارشلا نأ «كلذ نمو «هلاحب قئاللا وه ام «صخش

 لسرلا لسري هللا لاز ام ءاذهلو ءاهنامزو اهتقوب الإ قيلت ال
 اذهب ءاجف كلك دمحمب مهمتخ ىتح «لوسر دعب اًلوسر

 لفكتيو «ةمايقلا موي ىلإ قلخلا حلاصمل حلصي يذلا عرشلا

 . تقو لك يف ريخلا وه امب
 مهنسحأو ءالوقع ممألا لمكأ ةمألا هذه تناك امل اذهلو

 «ىلاعت هللا مهافطصا ءاّسفنأ مهاكزأو اًبولق مهقرأو «ءاًراكفأ

 ىلع نميهملا باتكلا مهثروأو «مالسالا نيد مهل ىفطصاو

 نم اًنَيَفْطْصَأ دلا بنتكلا ارو 2 : لاق اذهلو «بتكلا رئاس

 :ةمألا هذع مخو اداب

 ءرفكلا نود يه [يتلا] يصاعملاب (.هيَشل ٌمْلاَظ رهيل

 «مرحملل كرات SEED منول

 قبسف «دهتجاو اهيف عراس :يأ «ِترريَحْلاِب قياس مهنموإل
 كراتلا «لفاونلا نم رثكملا «ضئارفلل ا وهو «هريغ

 .هوركملاو مرحملل
 ةثارول «ىلاعت هللا هافطصا مهلكف

 نم طسق مهنم لكلف .مهلاوحأ تزيمتو «مهبتارم تتوافت

 «ناميالا لصأ نم هعم ام نإف ءهسفنل ملاظلا ىتح «هتثارو

 . باتكلا ةثارو نم «ناميالا لامعأو «ناميالا مولعو

 ةساردو «هلمعو هملع ةثارو «باتكلا ةثاروب دارملا نأل

 .هيناعم جارختساو «هظافلأ

 نإو «باتكلا اذه

 .صالخالا :ب يف(١)



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 الثل «تاريخلاب قباسلا ىلإ عجار لا ندب :هلوقو

 ىلاعت هللا قيفوتب الإ تاريخلا ىلإ قبس ام لب «هلمعب رتغي
 هب معنأ ام ىلع ىلاعت هللا ركشب لغتشي نأ هل يغبنيف «هتنوعمو

 . هيلع
 ليلجلا باتكلا ةثارو :يأ 4 ٌريبَكْلا ُلُْضَفْلا وه تلل

 عيمج يذلا «ريبكلا لضفلا وه «هدابع نم ىلاعت ىفطصا نمل
 ربكأو «قالطالا ىلع مَعَنلا لجأف «مدعلاك هيلإ ةبسنلاب مَعّنلا

 . باتكلا اذه ةثارو «لضفلا

 اودي نع تتج# : لاقف هباتك مهثروأ نيذلا ءازج ركذ مث
 ءليلظلاو «لظلاو ءراجشألا ىلع تالمتشم تانج : يأ

 «ةيلاعلا روصقلاو ءةقفدتملا راهنألاو ءةنسحلا قئادحلاو

 .دفني ال شيعو «لوزي ال دبأ يف «ةفرخزملا لزانملاو
 اهفاضأ ءةماقإ تانج : يأ ندع 5926 «ةماقالا» ندعلاو

 . اهلهأ فصوو اهفصو دولخلاو ةماقإلا نأل ٠ ةماقإلل

 يف لعجي يذلا يلحلا وهو بهذ نم َرِواَسَأ نم اف و 760

 لاجرلا «هريغ نم نسحأ هنأ نوريو «نوبحي ام ىلع «نيديلا
 4 اًوُلْؤُلل اهيف نولحي «وإ . ءاوس ةنجلا يف ةيلحلا يف ءاسنلاو
 نم 4ُديرح اهيف َمُهَساَِلَوط مهداسجأو مهبايث يف مظني

 .رضخأ قربتسإ نم
 لآ هِي دل اولان مهتذل تلمكو ءمهميعن مت امل «وإ»

 مهل ضرعي نزح الف «نزح لك لمشي اذهو رمل اَنَع بهذ

 يف الو «مهبارشو مهماعط يف الو «مهلامج يف صقن ببسب
 . مهثبل ماود يف الو .مهداسجأ يف الو مهتاذل

 .دابآلا دبأ ديازت يف وهو ءاًديزم هيلع نوري ام ميعن يف مهف

 ثيح 4ک تالزلا انل رفغ ثيح 4من ابر ترإ»
 هغلبت مل ام هلضف نم اناطعأو ا ا اسف

 «بوهرمو هوركم لك نم اوجن هترفغمبف ؛انينامأ الو انلامعأ

 . بوبحم بوغرم لك مهل لصح هلضفو هركشبو
 لوزن ال «رارقتساو لولح لوزن انلزنأ :يأ اسا یل

 «ةماقالا اهيف مودت يتلا رادلا : يأ *ِةَماَقَمْلا رادإ# رابتعاو ربعم

 يلاوتو ءاهتاريخ ةرثكل ءاهيف ماقملا يف بغري يتلا رادلاو

 .اهتارودك لاوزو ءاهتارسم

 ؛انلامعأب ال ءهمركو انيلع *«دلْضَه نمل لالحالا كلذو

 . هيلإ انلصو ام ىلإ انلصو امل هلضف الولف

 يف بعت ال : يأ 4ُبْوُعُل ابف انّسَسَي الو بص اف انسي الل

 اذهو «عتمتلا ةرثك يف الو «ىوقلاو بلقلا يف الو نادبألا
 ءىّيهيو «ةلماك ةأشن يف مهنادبأ لعجي ىلاعت هللا نأ ىلع لدي

 «ةفصلا هذهب نونوكي ام «ماودلا ىلع ةحارلا بابسأ نم مهل

 و « سذنس

A1۰ ۳۷۰۳٢ :ناتيآلا ءرطاف ةروس ريسفت -"ه 
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 هل ا عاو اح مع حدس

 ميلَع هنإ ضر او توما بیع

 . نزح الو مه الو «بوخل الو بصن مهسمي ال ثيحب
 لاوز هتدئاف مونلا نآل ؛ ةنجلا يف نوماني ال مهنأ ىلع لديو

 هنألو «كلذ فالخب ةنجلا لهأو ءهب ةحارلا لوصحو «بعتلا

 هنمب «مهنم هللا انلعج «نوتومي ال ةنجلا لهأو ءرغصأ توم

 . همركو
 َمَيَهَج را ھل اورنك دلو (۳۷ 5
 ا

 س یا ےک وص لش ات یر ب لیک
 ار تا ماو کد قوي رک اذ يش و ا
 ةنجلا لهأ لاح ىلاعت ركذ امل ربيت نم َنيِِلَظلِل اَمَك

 أمك َنِدَلَاَوظ :لاقف مهباذعو رانلا لهأ لاح ركذ «مهميعنو
 ءاقل اوركنأو «تايآلا نم مهلسر هب مهتءاج ام اودحج : يأ

 مهبر

2 

 غلبأو «باذعلا دشأ اهيف نوبذعي 4 َرَّسَهَج رات 59

 الو اوحيرتسيف (أولوميف# توملاب موي ىف ي ال يالا
 مهيلع رمتسم ءهمظعو باذعلا ةدشف ةف هيلع ني متع كلُ



 18-5١0 :تايآلا ءرطاف ةروس ريسفت -*ه ۸۱۱ نورشعلاو ىناثلا ءزجلا

 .نامرحلاو .هقلخ :يأ كابن يرطب مهو ٥ روثكح لک ىِرَغ كلك ل

 احا آر :نولوقيو نوئيغتسييو نوحياصتيو نوخرصي
 اوفرعو ءمهبتذب اوفرتعاف 4لمَك نكح ىلا رم اکیس لست
 . اهتقو ريغ يف ةعجرلا اولأس نكلو «مهيف لدع هللا نأ

 ٌرَكَدَس» اًرمعو اًرهد : يأ ات مريع موال : مهل لاقيف
 «لمعلا نم ركذتلا دارأ ْنَم هيف نكمتي :يأ ركب نم هيف

 مكل انضيقو «قازرألا مكيلع انرردأو ءايندلا يف مكانعتم

 مكيلع انعباتو ءرمعلا يف مكل ''"انددمو «ةحارلا بابسأ
 ءءارضلاو ءارسلاب مكانيلتباو ءرذنلا مكيلإ انلصوأو «تايآلا

 . انيلإ اوعجرتو انيلإ اوبينتل
 مكنع انرخأو «ةظعوم مكيف دفت ملو «راذنإ مكيف عجني ملف

 متلحرو ءمكرامعأ ت تمتو مكلاجآ تضقنا اذإ ىتح «ةبوقعلا

 راد رادلا هذه ىلإ متلصوو «تاللاحلا ر ٌرشأب ناكمالا راد نع

 .ةعجرلا متلأس «لامعألا ىلع ءازجلا

 مكيلع بضغو «.ناكمالا تقو تاف «تاهيه تاهيه

 لهأ مكيسنو «رانلا باذع مكيلع دتشاو «نمحرلا ميحرلا

 «نيناهم باذعلا يفو «نيدلخم نيدلاخ اهيف اوثكماف ءةنجلا

 مهرصني ريش نم يليق اَمَه ُْووُدَمط :لاق اذهلو
 ري و ل همم

 هيلع ُمَّنِإ ضل توسل بی ةع لآ كرإ» ۵

 ركذو «نيرادلا لهأ ءازج ىلاعت ركذ امل «ِروُدّصلا ِتاَدِب

 هعالطاو «ىلاعت هملع ةعس نع ىلاعت ربخأ «نيقيرفلا لامعأ

 قلخلا راصبأ نع تباغ يتلا «ضرألاو تاوامسلا بيغ ىلع

 ءرودصلا هيلع يوطنت امو «رئارسلاب ملاع هنأو «مهملع نعو

 لزنيو «هقحتسي ام الك يطعيف «هريغو ءاكزلاو رشلاو ريخلا نم
 . هتلزنم دحأ لك

 ف رفک نف زالا يف تھک ککمج ىلا یھ (۳۹)
  YTنرقکلا 5“

 هنأ «هدابعب هتمحرو «هتمکح لامك نع ىلاعت ربخي «ِاَراَسَح الإ
 يف اًضعب فلخي مهضعب لعجي نأ «قباسلا هئاضقب ردق

 فيك رظنيف ءرذنلا ممألا نم هه لكل لسريو «ضرألا

 هيلع هرفك نإف «هلسر هب تءاج امبو «هّللاب رفك ْنَمَف ؛نولمعي
 رفاكلا دادزي الو ءدحأ هنع لمحي الو «هتبوقعو همثإ هيلعو

 تقم نم مظعأ ةبوقع يأو «هايإ هضغبو «هل هبر تقم الإ هرفكب
 .؟ميركلا برلا

 نورسخي :يأ 4م الإ شرک َنيفَكْلا ُديِرب الو»
 ال رفاكلاف «ةنجلا يف مهلزانمو مهلامعأو مهيلهأو مهسفنأ

 دنعو هللا دنع يزخلاو «نارسخلاو ءاقشلا نم ةدايز يف لازي

 ساو حر م

 58 فور هلآ نود نم وعد 3 أ رش ی يَ را لقا 2

 ل لع مف اک مهیا ذأ تو ا بريك رك يلا "يب اك

 ىلاعت لوقي اروح الإ اسب مشب َنوُمِطلَا دوب نإ لب هم تن

 نم مهكرش نالطبو ءاهصقن اًئيبمو «نيكرشملا ةهلآل اًرجعُم

 يأ ميرال : مهل لوسرلا اهيأ اي لفل هوجولا عيمج
 مه له هک لآ نود نم نوع لاو مكئاكرش نع د

 4 ضر نم 68 ادام فور ف «ةدابعلاو ءاعدلل نوقحتسم

 وأ ءاناويح [اوقلخ وأ ءالابج اوقلخ مأ ءاّرحب اوقلخ له

 هللا وه ءءايشألا عيمجل قلاخلا نأ نورقيس ؟اًدامج اوقلخ

 ؟اهريبدتو اهقلخ يف توتا فأل ةكرش مكئاكرشل مأ «ىلاعت

 . ةكرش مهل سيل :نولوقيس
 ملف «هقلخ يف قلاخلا اوكراشي ملو ءاّئيش اوقلخي مل اذإف

 ليلدلا ىفتناف ؟مهزجعب مكرارقإ عم مهومتوعدو «مهومتدبع
 . اهنالطب ىلع لدو ءمهتدابع ةحص ىلع يلقعلا

 ّرَأ# :لاق اذهلف ءفتنم اًضيأ هنأو يملا ليا
 كرشلاب مهرمأي «نوكرشي هب اوناك امب ملكتي ابنك مها

 كلذ نم 4تب لع مهكرش يف 4مه ناثوألا ةدابعو
 . ؟كرشلا ةحص يف مهيلع لزن يذلا باتكلا

 «نارقلا لبق باتك مهيلع لزن ام مهنإف ؟كلذك رمألا سيل

 لوزن ردق ولو .ِةْلَك دمحم هللا لوسر لبق ريذن مهءاج الو

 مهرمأ هنأ اومعزو ءمهيلإ لوسر لاسرإو «مهيلإ باتك
٠ eنم اَنَلَسرَأ امو :لاق هللا نأل ءمهبذكب مزجن انإف  

 نودا أنآ لإ هلل آل مل هک یی الإ وسر نم کلب

 هلل نيدلا صالخإب رمألا ىلع ة ةقفتم اهلك «بتكلاو لسرلاف
 ی ياخ ل ا

 . 4 افتح نر هل يصل هلأ اوُدْبَِل ر | ادم #15 ىلاعت

 ىلع الد دق «يلقنلاو يلقعلا ليلدلا ناك اذإ :ليق نإف

 مهيفو كرشلا ىلع نيكرشملا لمح يذلا امف «كرشلا نالطب

 دعي نإ لبو : هلوقب ىلاعت باجأ ؟ةنطفلاو ءاكذلاو لوقعلا ووذ

 «هيلع اوشم يذلا كلذ : يأ ادو لإ اًضَعَب مهضَعَب ۲ نوما

 «هب ضعبل مهضعب ةيصوت كلذ امنإف م
 «لاضلا مدقتملاب رخأتملا ءادتقاو «ضعبل مهضعب نييزتو

 تأشنف «مهلامعأ [ءوس] مهل نيزو «ناطيشلا هانم ّينامأو

 رسعتو ءاهلاوز رسعف ءاهتافص نم ةفص تراصو «مهبولق يف

 كرشلاو «رفكلا ىلع ةماقالا نم لصح ام لصحف ءاهلاصفنا

 . لحمضملا لطابلا

 )١( انيدم أ ىفو «ب ىف اذك .



 نورشعلاو يناثلا ءزحلا
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 نإ اتار نيكو الور نأ ضرالاو ٍباومّسلا كيم هلآ نل (11)

 نع ىلاعت ربخي وع انيل نک مَ ویب ني دا نم امگا
 ىلاعت هنأو «هترفغمو هملح ةعسو «هتمحر مامتو «هتردق لامك

 ام اتلاز ول امهنإف «لاوزلا نع ضرألاو تاوامسلا كسمي

 . امهنع مهاوقو مهردق تزجعلو «قلخلا نم دحأ امهكسمأ

 قلخلل لصحيل ءادجو امك انوكي نأ ىضق ىلاعت هنكلو

 ةوقو «هناطلس ميظع نم اوملعيلو «رابتعالاو عفنلاو «رارقلا

 ءاّميظعتو الالجإ هل مهبولق ءىلتمت هب ام «هتردق

 «نيبنذملا لاهمإب هترفغمو هملح لامك اوملعيلو ءاّميركتو
 ولو «مهتبصحل ءامسلا رمأ ول هنأ عم «نيصاعلل هتلجاعم مدعو

 «هملحو «هترفغم مهتعسو نكلو «مهتعلتبال ضرألل نذأ

 . ومع امیل نک مَن همركو
 ف 4 ریت شاک ف میک دج کا زنا )و

 اا 0 ارو لإ مدار ام رز مج املك للا ىَدَعِل نو ام

 نم كيماوي ا ی ی الود تلا كدر ااف
 2 الن نأ نفر د2 لك نول كنان تيراش

 هللا لوسر اي كوبذك نيذلا ءالؤه مسقأو :يأ هالو ي ل

 كيل دن هاج نو : ةظيلغلا ناميألاب هيف اودهتجا اًمسق
 لهأ] ىراصنلاو دوهيلا نم ىدهأ : يأ ألا ىَدَعِل نم ئَدهأ

 .دوهعلاو تاماسقالا كلتب اوفي ملف «[بتكلا

 ىدحإ نم ىدهأ اوريصي ملو ءاودتهي مل 4رذ ماج ملقم

 اً لب ءناك يذلا مهلالض ىلع اومودي مل لب «ممألا

 .دانعو يغبو لالض ةدايز اوس الا كلذ 4 مدار

 الإو ءقحلل بلطو «نسح دصقل روكذملا مهماسقإ سيلو

 قلخلا ىلع ضرألا يف رابكتسا نع رداص هنكلو «هل اوقفول

 ركملا هب نوديري ءاذه مهمالك يف ةجرهبو ء«قحلا ىلعو
 مهب رتغيف «هبلط ىلع نوصيرحلا «قحلا لهأ مهنأو «عادخلاو

 .نودتقملا مهفلخ يشميو «نورتغملا

 .ءىّبس دوصقم «هدوصقم يذلا سل كسلا ني الط
 امنإ مهركمف « دلهي الإ لطاب ءىّبس هيلإ يمري امو هلآمو
 كلتو «تاللاقملا هذه يف هدابعل هللا نابأ دقو «مهيلع دوعي

 «مهيزخ نابتساف «نوروزم كلذ يف ةبذك مهنأ «تاماسقإلا

 يف مهركم داعف «ءيسلا مهدصق نيبتو «مهتحيضف ترهظو
 . مهرودص يف مهديك هللا درو «مهروحن

 وه يذلا «باذعلا نم مهب لحي ام راظتنا الإ مهل قبي ملف

 اس ْنَم لك نأ «ريغت الو لدبت ال ىتلا «نيلوألا ىف هللا هنس

 هتمقن هب لحي نأ داغ نمار «دانعلاو ملظلا يف

 . كئلوأب لعف ام ءال وه قرف «هتمعن هنع بلستو

 وع صرب ر

 ةبحمو
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eT TTنڪو  

 وداکعب ناك َهَّنَأ ترق ْمُهْلِجَأ اک اذ ا یس لجل كإ مشر

 بولقلا يف «ضرألا يف ريسلا ىلع ىلاعت ضحي ارب
 ىلإ اورظني نأو «ةلفغلاو رظنلا درجمل ال رابتعالل «نادبألاو

 مهنم رثكأ اوناكو «لسرلا اوبذك نمم مهلبق نم نيذلا ةبقاع

 اهرمع امم رثكأ '''ضرألا اورمعو «ةوق دشأو اًدالوأو الاومأ
 نغت ملو «مهتوق مهعفنت مل «باذعلا مهءاج املف ا

 ةردق مهيف تذفنو «اًئيش هللا ن نم مهدالوأ الو مهلاومأ مهنع

 . هتئيشمو هللا

 ْضْراْلا ىف الو ٍتوَسَّسْلا يف ویس نم مرجعا هلا تاک او

 4 ارزق امیلع تاک مِل هتردقو هملع لامكل
 َبابرآ هراظنإو هلاهمإ ةدشو ءهملح لامك ىلاعت ركذ مث

 .اهورمعو :أيفو «ب يف اذك )١(



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 سالا هلأ ُدِحاَوُن ولو :لاقف بونذلاو مئارجلا

 : يأ ؟ِةَبَآَد ني اكره لع كلر امه بونذلا نم 4اوُّبَسَك

 . ةفلكملا ريغ تاناويحلا ىتح 0
 لجأ حا مشروب و مهلمهي الو ىلاعت مهلهمي «نكلو
 7 اررِصَب وداسبعب ناك هلل ترو مهلا ءا اک

 . رشو ٍريخ نم «مهنم هملع ام بسحب مهيزاجيف
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «رطاف ةروس ريسفت مت

 طم رو
 ىهسم

 سي ةروس ريسفت
 ةيكم يهو

 رص لآ أمت

 لع © يسرا نيل كنا يكفل ناقل © سي## )١-١5(

 مشوا زذ امف رذنشإ ه ا ٍزيرعْل ليز 0 ويقسم رص

 بو دو ی هوب رو ب وب

 انلعَج تإ © ةو ال ْمُهَم مرک ع لرل َّنَح ذل © ولع مه

 نب ْنِم اتلعجو © َنوُحَسَقُم مهف ناقذالآ لإ ىه التفأ مهقتَعأ ف

 وو © درج ال مَ مهسا اذه ا نو ام ا

 عبثا س ُرِْذَن مَ © نومي ال فرخ وا َمُهَتَرَدَنأَ مع

 اَنِإ 5 ٍميِرَكح ٍرْمَلَو َوَرِفْعَسب ه رم بلاي نَا َىْنْحَو رڪ الا
 ن ُةَئْيَصَحْل ا كلو اومد ام ڪتو بولا ي نح

 يذلا «ميكحلا نآرقلاب ىلاعت هللا نم مسق اذه نيم رامإ

 رمألا عضو :هعضوم ءيش لك عضو يهو «ةمكحلا هفصو

 ريخلاب ءازجلا عضوو ءامهب قئاللا '''”عضوملا يف يهنلاو

 ةيئازجلاو ةيعرشلا هماكحأف ءامهب قئاللا امهلحم يف رشلاو
RS 

 مكحلا ركذ نيب عمجي هنأ «نآرقلا اذه ةمكح نمو

 ةيضتقملا فاصوألاو تابسانملا ىلع لوقعلا هبنيف ءهتمكحو

 . اهيلع مكحلا بيترتل

 دمحم ةلاسر وهو «هيلع مسقملا اذه *َنَِسْرْمْلا نيل َكّنِإ

 «لسرلا نم عدبب تسلف «نيلسرملا ةلمج نم كنإو ءب
 . ةينيدلا لوصألا نم لسرلا هب ءاج امب تئجف اًضيأو

 «مهفاصوأو «نيلسرملا "”لاوحأ لمأت نمف اًضيأو

 رايخ نم كنأ فرع «مهريغ نيبو مهنيب قرفلا فرعو
 قالخألاو ءةلماكلا تافصلا نم كيف امب «نيلسرملا

 . ةلضافلا

 «ميكحلا نآرقلا وهو «هب مسقملا نيب ام ىفخي الو

 «لاصتالا نم ةي دمحم لوسرلا ةلاسر [وهو] هيلع مسقملا
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 لع فل كام أوج ڪا سالا لاد خاو و ل اقف 7 يللا
 ا و 6 مو ويس ہو ا

 لجأ را

 اي هلأ تإ مُهْلَجأ اجاق

 کا سایش ا چ
a ET 5 

 OE ا ا يك نانا

 د2 یارو در یکن ی
 ميك الع لوما ىح 9 ةه مهوآَبَِئأ

r3 

 لر َىهفالدغأ عهقتمأق المج 0 وسم هود ال مهف

 EEO نوُحَسقُم مهن دالا

E920 زیو ع تف  
 رذشامت 9 ن نومو ا

 ا تحرس ورو نب ساس اع وے ي E ر
 ةرفغمبهرف بيعل اب محلا یخ وركحزلاعبت

rٌبدَكحَنَو قتلا خوان © بر 2  

 6 نیب وام نه بصح ا ءىش کوم ا ا

 نآرقلا اذه الإ دهاش الو ليلد هتلاسرل نكي مل ول هنأو

 لب الب دمحم ةلاسر ىلع اًدهاشو اليلد هب ىفكل «ميكحلا

 ةلاسر ىلع ةرمتسملا ةلصتملا ةلدألا ىوقأ ميظعلا نآرقلا

 . ديب دمحم ةلاسرل ةلدأ اهلك نآرقلا ةلدأف ءلوسرلا

 «هتلاسر ىلع ةلادلا را ور اع ل ع .:

 راد ىلإو هللا ىلإ لصوم لدتعم # ويقسم ٍطّرص لعل هنأ وهو
 يهو لامعا ىلع لسا نقلا طارصلا كلذو «هتمارك

 ايندلاو ءندبلاو بلقلل ةحلصملا .ةحلاصلا لامعألا

 «بلقلل ةرهطملا سفنلل ةيكزملا ةلضافلا قالخألاو «ةرخآلاو

 فصو وه يذلا ءميقتسملا طارصلا اذهف ءرجألل ةيمنملا

 اذه ةلالج لمأتف ءهب ءاج يذلا هنيد فصوو ءب لوسرلا

 ىلع «ماسقألا فرشأب مسقلا نيب عمج فيك «ميركلا نآرقلا

 نم ماقأ ىلاعت هنكلو «فاك هدحو هللا رب ربخو «هيلع مسقم لجأ

 ىلع عضوملا اذه يف ةعطاسلا نيهاربلاو ةحضاولا ةلدألا

 انرشأو «هيلع انهبن ام هلوسر ةلاسر نم «هيلع مسقأ ام ةحص

 . لوصأ :أ يفو «ب يف اذك )١( .لحملا يف :ب يف (۱)



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 . هقيرط كولسل ةفيطل ةراشإ

 يذلا وهف *ِحَتلَأ ٍزيَمْلا ليز ميقتسملا طارصلا اذهو

 هامحف ءهيلإ مهل الصوم «هدابعل اًقيرط هلزنأو «هباتك هب لزنأ

 خيب تسلا هجر مدابع ير وجوو «ليدبتلاو رييغتلا نع هتزعب

 . هتمحر راد ىلإ مهتلصوأ ىتح

 ءزيزعلا :نيميركلا نيمسالا نيذهب ةيآلا متخ اذهلو
 . ميحرلا

 ةدش ركذ ءاهيلع ةلدألا ماقأو هتلاسر ىلع ىلاعت مسقأ املف

 :لاقف اهل ةرورضلا ءار اهيلإ ةجاحلا

 برعلا مهو دولي مَ ْمُهُنآَباَ َرِدأ ام اوف رِذنتِل»
 «لسرلا نيمداع «بتكلا نم نيلاخ اولازي مل نيذلا «نويمألا

 ` ىلعو مهيلع اوكحضأو ةلالضلا مهترمغو ةلاهجلا مهتمع دق

 .مهسفنأ نم اًلوسر مهيلإ هللا لسرأف «نيملاعلا لوقع مههفس
 يفل لبق نم اوناك نإو «ةمكحلاو باتكلا مهملعيو مهيكزي

 لك نم مهب قحل ْنَمو «نييمألا برعلا رذنيف «نيبم لالض
eهب هللا ةمعنف «بتكلا نم مهدنع امب بتكلا لهأ ركذيو  

 . اًمومع مهريغ ىلعو «اًصوصخ برعلا ىلع
 مهترذنأ امدعب .مهراذنال مهيف َتْنِعُب نيذلا ءالؤه نكلو

 «ةراذنلا لبقي ملو «هب تئج امل در ٌمسق :نيمسق اومسقنا

 يدع مَ ميك لع لوقا ىح دق : : مهيف هللا لاق نيذلا مهو

 0 ال مهنأ ‹ةئيشملاو ءاضقلا مهيف ذفن يأ # نو

 مهيلع ضرع نأ دعب لوقلا مهيلع قح امنإو «مهكرشو مهرفك
 . مهبولق ىلع عبطلاب اوبقوع ذئنيحف «هوضفرف قحلا

 {i Û : لاقف مهيولفل تا ارو نم مئاوملا ركذو

 هب لغي ام «لغلا» و ء«لغ» عمج يهو الغا مُهَقَتَعَأ ف و

 . لجرلل ديقلا ةلزنمب قنعلل وهف «قنعلا
 ىلإ تلصو دق «ةميظع “''قانعألا يف يتلا لالغألا هذهو

 : يأ «َتوُحَمَقُم مهقا# قوف ىلإ مهسوؤر تعفرو مهناقذأ
 الف .مهقانعأ يف يذلا لِغلا ةدش نم مهسوؤر اوعفار

 . اهوضفخي نأ نوعيطتسي

 نأ اس مهل نیک اًدكس ميديا نيب نم العجول
 لهجلا مهرمغ دق 4كوب ال ْمُهَف# ناميالا نع مهزجحي
 . ةراذنلا مهيف دفت ملف «مهبناوج عيمج نم ءاقشلاو

 نمؤي فيكو 4 نومو ال مهرن رل وأ ْمُهَرَدَأَ مع اوسو

 !؟اًقح لطابلاو ءالطاب قحلا ىأرو «هبلق ىلع عبط ْنَم
 :هلوقب مهركذ دقو «ةراذنلا اولبق نيذلا :يناثلا مسقلاو

 نمط كحصنب ظعتيو «كتراذن عفنت امنإ :يأ ريَ اَمَتِإ»
 ری

 هب ركذ امو قحلا عابتا هدصق ْنَم [:يأ] 4 رڪ لا تأ

 ا
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 و رم

 «نيرمألا نيذهب فصتا نم :يأ بلب نَا ىنَكَو#
 نيذلا مهف .«ىلاعت هللا ةيشخو «قحلا بلط يف نسحلا دصقلا

 هلامعأل 00 رجال ا 01 ٌرِيْعَمِب هرس د نيرمألا
 E «ةحلاصلا

 مهيزاجنل مهتوم دعب مهثعبن : :يأ 4ك رمل ا ن ل

 وهو «رشلاو ريخلا نم اومد ام غ و لامغألا لع

 . مهتايح لاح يف اهورشابو اهولمع يتلا مهلامعأ

 مه اوناك يتلا ءرشلا راثآو ريخلا راثآ يهو مرتاو#

 كلتو «مهتافو دعبو مهتايح لاح يف اهداجيإ يف ببسلا
 لكف «مهلاوحأو مهلاعفأو مهلاوقأ نم تأشن يتلا لامعألا

 هميلعتو ءدبعلا ملع ببسب «سانلا نم دحأ هب لمع ريخ

 ملع وأ «ركنملا نع هيهن وأ «فورعملاب هرمأ وأ «هحصنو

 دعبو هتايح يف اهب عفتني بتك يف وأ «نيملعتملا دنع هعدوأ

 وأ ةقدص وأ ءةاكز وأ ةالص نم ءاريخ لمع 5 «هتوم

 نم الحم وأ ءادجسم لمع وأ «هريغ هب ىدتقاف «ناسحإ

 هراثآ نم اهنإف كلذ هبشأ امو «سانلا اهب قفتري يتلا لاحملا

E0 نا  

 . «ةمايقلا م موي ىلإ اهب يع ْنَم رزوو اهرزو هيلعف ةئيس
 ةيادهلاو « هللا ىلإ ةوعدلا ةبترم ولع كل نيبي عضوملا اذهو

 ةجرد لوزنو «كلذ ىلإ لصوم قيرطو ةليسو لكب «هليبس ىلإ
 مهدشأو «ةقيلخلا لفسأ هنأو «هيف مامالا رشلا ىلإ يعادلا

3 1 > 
 يف هتيَصَحَأ# اهريغو تاّينلاو لامعألا نم ءىش لكو#

 يتلا «بتكلا عجرم هيلإو بتكلا مأ وه باتك : يأ نيم ِاَمِإ
 . ظوفحملا حوللا وهو ءةكئالملا يديأب نوكت

 4 َنوُلَسْرمْلا اهءاج ذإ يرل بص التم مف ٍتِرْضاَول 20-16

 «كتلاسرب نيبذكملا ءالؤهل برضاو :يأ .ةصقلا رخآ ىلإ

 نإ ةظعوم مهل نوكيو «هپ لوربتعي اثم «كتوعدل نيدارلا

 مهنم ىرج امو «ةيرقلا باحصأ :لثملا كلذو ريخلل اوقفو

 .هلاكنو هتبوقع نم مهيلع ىرج امو هللا لسرل بيذكتلا نم

 ضرعتلاف « هللا اهنيعل «ةدئاف هيف ناك ول «ةيرقلا كلت نييعتو

 اذهلو «ملع الب ملكتلاو «فلكتلا باب نم ههبشأ امو «كلذل

 طلخلاو طبخلا نم هدنع دجت اذه لثم يف دحأ ملكت اذإ

 قيرط نأ ءهب فرعت ام «رارق هل رقتسي ال يذلا فالتخالاو

 .ناقذألا :أىفو ءب ىف اذك )١(



 نورشعلاو يناثلا ءزحلا

 ال امل ضرعتلا كرتو «قئاقحلا عم فوقولا ‹حيحصلا ملعلا

 نظي ثيح نم < «ملعلا ديزيو ء«سفنلا وكزت كلذبو «هيف ةدئاف

 الو ءاهيلع ليلد ال يتلا لاوقألا ركذب هتدايز نأ ءلهاجلا

 «نهذلا شيوشت الإ «ةدئافلا نم اهنم لصحي الو اهيلع ةجح

 : اه رعفتلا رال ا دافعا
 ذإ# نيبطاخملل اّلثم هللا اهلعج ةيرقلا هذه نأ دهاشلاو

 ءهدحو هللا ةدابعب مهنورمأي ىلاعت هللا نم يسرا اَهَداَج

 . يصاعملاو كرشلا نع مهنوهنيو هل نيدلا صالخإو

 امهانيوق : يأ ثان اَْرَرعَم اَمُهوبَدَكَم نينا مهل تسر د

 ةجحلل ةماقإو «مهب هللا نم ءانتعا «لسر ةثالث اوراصف «ثلاعب

 دولسم ملا اإ :مهل الاقل مهيلإ لسرلا يلاوتب
 ةوعد در ْنَم دنع اًروهشم لاز ام يذلا «باوجلاب مهوباجأف

 . لسرلا
EZماف يذلا امف : يأ انتم ف لإ را ام  

 لإ ن نإ : مهممأل لسرلا تلاق ؟اننود نم مكصخو ءانيلع

 . 4 وواسع نم اس نم ی نم هلأ ٤ أو مڪو رشم

 مث 00 ومع 00 : يأ يَ نم نحيل 1 امو

 . نوح الإ رسا نإ : اولاقف < مهل نيبطاخملا اًضيأ اوركنأ

 4 کا ا : ةثالثلا لسرلا ءالؤه تلاقف

 . ةبوقعلاب انردابلو ءانيزخ "هلا رهظأل «نيبذاك انك ولف
 يذلا نيبملا غالبلا :يأ ثيل حلبا لإ اع امر

 نم اذه ادع امو «اهنايب بولطملا رومألا حيضوت هب لصحي

 امنإو ءانيلإ سيلف «باذعلا ةعرس نمو «حارتقالا تايآ

 نإف «مكل اهانيبو ءاهب انمق - نيبملا غالبلا يه يتلا - انتفيظو

 رمألا نم انل سيلف متللض نإو «مكقيفوتو مكظح وهف متيدتها
 ی

 مل يآ کب لت او :مهلسرا ةيرقلا تاحضاأ لاق

 نم اذهو «رشلا الإ ءانب مكلاصتاو ءانيلع مكمودق ىلع رن
 هللا معني ةمعن ّلجأب مهيلع مدق نم لعجي نأ «بئاجعلا بجعأ

 قوف اهيلإ مهترورضو ءاهب مهمركي ةمارك ٌلجأو دابعلا ىلع اهب
 مه يذلا رشلا ىلع تداز ءرش ةلاحب مدق دق :ةرورض لك

 عنصي «قيفوتلا مدعو نالذخلا نكلو !!اهب اومأشتساو «هيلع

 .هودع هب عنصي "امم مظعأ هبحاصب

 : يأ ا أوهتنت ل نیل :اولاقف مهودعوت مث

 ُباَدَع انه سیلو # تالتقلا عنشأ ةراجحلاب اًمجر مكنلتقن
 . 4ي

 نم مهعم ام وهو 4سم كيل :مهلسر مهل تلاقف
 عافتراو «ةمقنلاو هوركملا عوقول يضتقملا ءرشلاو كرشلا

 ٦- :تايآلا ءسي ةروس ريسفت ۱۳-۳۰ ماه

 ل و ا و 3

 ©9 ونسمع بص اتم مهتر
 ع E سس 00 ساو ےس 0-7

 ا لاول مف ثلاتباتررعفام ھو دک ينام

 r ا

 ثب EDL © نسل ل
 0 و SE ا

 0 'ر كس نإ كَم ميلا © 2 یا ادعا
3 4 
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72 

 ع

eنإ ةحهلاءءهن  

 او اکیس منعش ی قتال ر شرک نَرلاِندر

 فاء ےل © نیئرک تیلور ھو ودق
 رع یک ي اک

 يوقيا لدا یق © ن زر ساک
 5 رص ر يی ص EN 2 يعد حاس

 © قرشا ىكى ىر لر تغا © 8

 مكانركذ انا ببسب : يأ رڪ نّيل## ءةمعنلاو بوبحملا

 موق شنا لب# < ءمتلق ام انل متلق رکو مكتنالطا هيف أم

 ملف .مكلوق يف نومهرجتم «دحلل نوزواجتم 2

 هموق حصن ىلع ارح نی ی ةييتلا لا ني ينج ١

 هموق هب در ام ملعو ءهب نمآو لسرلا هيلإ تعد ام عمس نيح

 مهعابتاب مهرمأف 4َنَِسَرمْلا أوُعِمَتأ رومي عبا :[مهل] لاقف مهيلع

 . ةلاسرلاب مهل دهشو «كلذ ىلع مهحصنو

 ال س عیال : لاقف ءهيلإ اعدو هب دهش امل اًدييأت ركذ مث

 مكيلع دوعي اًحصن مكحصن ْنَم اوعبتا : يأ 4آ شت

 هحصن ىلع اًرجأ الو «مكلاومأ مكنم ديري] سيلو «ريخلاب

 . هفصو اذه نم عابتال بجوم اذهف ءمكايإ هداشرإو ءمكل

 سيل هنكلو «ةرجأ ذخأي الو وعدي هلعلف :لاقي نأ [ىقب

 مهنأل ودهم مهو :هلوقب زارتحالا اذه عفدف قحلا نع

 الإ نوهني الو ءهنسحب حيحصلا لقعلا دهشي امل اّلِإ نوعدي ال

 )١( ام :أ يفو «ب يف اذك () . انيزخ رهظل :أ ىفو «ب ىف اذك .



 نورشعلاو يناثلا ءزجلا

 .هحبقب حيحصلا لقعلا دهشي امب

 عابتا ىلع هل نيمئال اوداع لب «هحصن اولبقي مل هموق نأكف

 ىرَلأ ُدْيعَأ آل يب امَو# :لاقف هدحو هلل نيدلا صالخإو «لسرلا
 وه ْنَم ةدابع نم يل عناملا امو :يأ رشح هيو َرَطَ

 هيلإو «ينقزرو ينقلخو «ينرطف يذلا هنأل ؛ةدابعلل قحتسملا
 قلخلا 5 يذلاف اشا مهيزاجيف «قلخلا عيمج لآم

 يذلا وه «ةرخآلاو ايندلا يف ءدابعلا نيب مكحلاو «قزرلاو

 اًعفن كلمي ال ْنَم نود ءدجميو هيلع ىنثيو «دبعُي نأ قحتسي

 الو ءاّتوم الو ءًةايح الو ءاّكنم الو ًءاطع الو ءاّرض الو

 ماع ا ن ef | حر 38 - 4
 ع نعت ال صب نما ندر نإ هلا هنود نم دج
 ءو
 ينغت الف «هنذإب الإ هللا دنع عفشي دحأ ال هنأل 4َمُهُتَمَمَس

 هللا هدارأ يذلا رضلا نم نوذقني مه الو ائيش ينع مهتعافش

 يلح ىنل# اهُمصو اذه َةهلآ تدبع نإ :يأ اإ نإ
 لسرلل ةداهشلاو «مهحصن نيب «مالكلا اذه يف عَمَجف 4ٍ

 ركذو «هدحو هللا ةدابع ''”نّيعتب رابخالاو ءادتهالاو «ةلاسرلاب

 ءاهيلع نيهاربلا ركذو 0 هريغ ةدابع نأو ءاهيلع ةلدألا

 عم ءاّرهج هناميإب نالعالاو ءاهدبع نم لالضب رابخالاو
E 

 اوعمس امل ءهموق هلتقف نوعمساَف کیر تنم تْيِإ#

 . هب مهعجار امب مهعجارو هنم

 امب اًربيخم لاقف 4دا لحدا لاحلا يف هل ليي ف

 اًحصانو ءهصالخإو «هديحوت ىلع ةماركلا نم هيلإ لصو

 يره تي :هتايح يف مهل حصن امك «هتافو دعب هموقل
 لازأف «يل رفغ ءيش يأب :يأ ير يل َرَمَع اب © ٌنوُمَلَمَي

 تابوثملا عاونأب نيكل نم ٍقكَعَحَو# تابوقعلا عاونأ ينع
 اوميقي مل «مهبولق ىلإ كلذ ملع لصو ول :يأ :تاّرسملاو

 . مهكرش ىلع

 ورحب نم [ءدمَوَت لَ الرا آمَوإ9] :هموق ةبوقع يف هللا لاق
 ىف فلكتن نأ انجتحا ام :يأ «ِةَمَّسأ تم دج نم

 5 انو ءمهفالتال ءامسلا نم اًدنج لزننف «مهتبوقع

 «ىلاعت هللا رادتقا ةمظعو «كلذ ىلإ ةجاحلا مدعل 4 نزم

 هللا باذع نم مهبيصي ءيش ىندأ مهنأو «مدآ ينب فعض ةدشو

 . مهيفكي
 4 رونو هرم إم مهتبوقع تناك ام : يأ تاک نإ#

 مه ادق هللا ةكئالم ضعب هب ملكت ءاّدحاو اًنوص :يأ

 كلتل اوجعزناو ء«مهفاوجأ يف مهبولق تعطقت دق دودي

 81-85 :تايآلا ءسي ةروس ريسفت -”5 ماك

 ةايح الو «ةكرح الو توص ال «نيدماخ اوحبصأف «ةحيصلا

 كلذب قلخلا فرشأ ةلباقمو «رابكتسالاو وتعلا كلذ دعب
 . مهيلع مهربجتو ‹حيبقلا مالكلا

 رو الا لع نافعا دال اجو هلال
 لوطأو «مهءاقش مظعأ ام : يأ 4 َنوءِرَهَتَسي وب أنك لإ ٍلوُسَي

 يتلا «ةحيبقلا ةفصلا هذهب اوناك ثيح «مهلهج دشأو «مهءانع

 !!لاكنو باذعو ءاقش لكل ببس ىه

 ا بَ نورفلا حرت ت مُهَّلَي اکا زك اري ھا 000

 را ىلاعت لوقي ورع ای ی ال لک نو ہ نوعي ال

 اهكلهأ يتلا «ةبذكملا نورقلا نم مهلبق نمب اوربتعيو ءالؤه

 «كلهو داب دق مهعيمج نأو ءاهباقع اهب عقوأو «ىلاعت هللا

 . اهيلإ عجري نلو ءايندلا ىلإ عجري ملف
 «مهتوم دعب مهثعبيو ءاّديدج اًقلخ عيمجلا هللا ديعيسو

 RS ‹ یلاعت هيدي نيب نورضحيو

 رع هند نم توو اَهَفِهلَصُي ٌةَنَسَح كت نو ة ةرذ لاقثم ملظي ال

 . «اًميِظَع

 1 ألا ل یو اكمل

 ترجمو بتعأو ٍلِسخ ني تلج دج اهب المو © َنوُلُكَأَي هني

 أ مهي تلي امو رش نم ڪاپي ه نوُيعْلا َنِم اف
 ضل تيس امه هن ورا یل ىلا َنَحَبْس نحس ه ّنوركس

 ثعبلا ىلع مه ٌةَياَول يأ نومي ال انو مهسا نمو
 «لامعألا ىلع ءازجلل ىلاعت هللا قدي نيمار ءروشنلاو

 دعب ''”اهايحأف ءرطملا اهيلع هللا لزنأ «ُدَبْكَْلا شكلا هذه

 فانا ج و ا هني ع ا
 مهماعنأ هلكأت يتلا «تابنلا فانصأ عيمج نمو «عورزلا

e:يأ «ِتّنَج# ةتيملا ضرألا كلت يف :يأ اېف اَنَلَمَج  : 

 «بانعألاو ليخنلا اًصوصخو «ةريثك راجشأ اهيف «نيتاسب

 ضرألا يف :يأ امف ارجو راجشألا فرشأ امه ناذللا

 . 4 نويعلا نم
 بانعألاو ءليخنلاو ءراجشألا كلت ضرألا يف انلعج

 نأ لاحلا )وإ ةذلو اًمْدَأو ,ةهكافو اًنوق 4 وِرَت نم اوك »
 الو عنص هيف مهل سيلو] هيا ةي ُهَنَليَع ام رامثلا كلت

 «نيقزارلا ريخو «نيمكاحلا مكحأ ةعنص الإ وه نإ ءلمع

 هذه هللا دجوأ لب ءهريغ الو خبطب [مهيديأ هلمعت ملف اًضيأو

 ءاهراجشأ نم ذخؤت ءءيش الو خبطل ةجاتحم ريغ «رامثلا
 عرس اا

 «مَعّنلا هذه مهل قاس نم 4َنوُرُكَنَم الفأل «لاحلا يف لكؤتف

 اا الو ا هَل وا

2 



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 مهنيد رومأ حلصت هب ام «هناسحإو هدوج نم مهيلع غبسأو
 . مهايندو

 عورزلا اهيف تبنأف ءاهتوم دعب ضرألا ايحأ يذلا سيلأ

 نم ىنجلا كلذ رهظأو ءرامثلا ذيذل اهيف عدوأو ءراجشألاو

 رداقب «نويعلاب ةتيملا ةسبايلا ضرألا رّجفو «نوصغلا كلت
 . ريدق ءيش لك ىلع هنإ « ىلب ؟ىتوملا يبحي نأ ىلع

 اهلك فانصألا ا 4 اهلك ورال 0 یر نحس

 هدادعت رسعي ام فانصألا نم اهيف عّرنف (ُسْرَأْلا بْب ايل

 مهقلخ نيب توافو «ىثنأو ركذ ىلإ مهعّونف 4 هس نيول
 وملعب ال اًنِمَول ءةنطابلاو ةرهاظلا مهفاصوأو مِهِقْلُخو
 ا ءانملع نع تباغو تقلخ دق يتلا «تاقولخملا نم

 . دعب قلخت

 «نيوع وأ «ريهظ وأ «كيرش هل نوكي نأ ىلاعتو هناحبسف

 يف ليثم وأ «هيبش وأ ءٌيِمَس وأ ءدلو وأ «ةبحاص وأ ء«ريزو وأ

 . هديري ءيش ه هزجعي وأ «هلالج توعنو .هلامك تافص

 مش اذ دال هن 8 هي ُخَلَت لآ او (4 0-١

 ِزيرَعْل ردم كلذ اكون ر ىر ُسْمَّشلأَو © َنوُمِلظ

 ال ه مِرَقْل نوُجَيمْلَك داع ىح زام ترق َرَمَفْلاَو

 م يف لیک زان ناس لی الو قلا : كرد نأ اه تبي شْمّقلا
 لامكو ء«هللا ةئيشم ذوفن ىلع 4 دي ياو : يأ نوب

 رال هم م حلس للا مهتوم دعب ىتوملا هئايحإو «هتردق

 هلدبنف «ضرألا قبط يذلا «ميظعلا ءايضلا ليزن :يأ

 . «َنوُمِلَظُم مه اإ هلحم اهلحنو «ةملظلاب
 علطتف «مهتلمشو مهتمع يتلا ةملظلا هذه ليزن كلذكو

 مهشاعمل قلخلا رشتنيو ءراطقألا ءيضتف «سمشلا

 «أهل ٌرَمَتَسسِل فرحي ُسْنّشلاَو :لاق اذهلو ءمهحلاصمو
 الو ءمادعتت ال ءاهل هللا هرّدق [اهل رقتسمل يرجت اًمئاد :يأ]

 ىلع ءاصعتسا الو ءاهسفن يف فرصت اهل سيلو «هنع رصقت
 هذه د هتزعب يذلا © زما ٌريِرثَت كلذ# ىلاعت هللا ةردق

 «ريِلَمْلا# ماظن نسحأو «ريبدت لمكأب «ةميظعلا تاقولخملا

 . مهايندو مهنيد يف عفانمو «هدابعل حلاصم اهلعج هملعب يذلا

 ةدحاو اهنم لزني ةليل لك ءاهب لزني زام ُهََبْرَدَم رمَقلأو

 نوجرع :يأ ريدم نملك # دوعيف اًدج رغصي ىح
 دعب مث «ىنحناو همجح رغصو شن همدق نم يذلا «ةلخنلا

 .هؤايض قستيو [هرون] متي یتح ءائيشف اًئيش ديزي لاز ام كلذ

 [للا] هردق «راهتلاو ليللاو ءرمقلاو سمشلا نم لرل
 مدع دجو اذإ ‹تقوو ناطلس هل لکو «هاذعتي ال اًريدقت

 چ لآ كرد نأ ای یش سلا ال :لاق اذهلو ءرخآلا

 روم

 ° رسلعلا
 ر عر

A\Y 
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 ESEN تک

 ٠ باوا الوتس ٍلوُسَر نم ا اموال د 36
 7 5 و ر ر کر ےک هو ودم < وس جرم

 ْ کک ملقا اورول نو عز ہت
 ر هو

 را ی النار 9 دوسي
 اے 2 مە < 3 ر 1م

 ْ ل اوا هتي هيما ِ و کا دیا ی

 لیس نمل هلم

 رک نیز ا دویم عامنا پکار

 یدال <a 2 صر

 سا( )نوكأ یر ةت وعام
 3 م وع ريو رمو مر GS دم رس سس ل

 هش نوو ضر تيتا ماهل ڪڪ جوراَلَقَلَح
 رر ص و وع

 الا محليا ملم ةياءو ل نوملعيال اسمو

 الرمس ىر شلو 9 َنوُمِلظُم مُهاَدِإَ
 لزا کرد قاو 9 رار مايك

eکھ  

 جج یا نکا یاسا لورتتلا
a E EL 

 ءاضقنا لبق هيلع لخديف اَلا ناس للا اوه ليللا يف

 4 نُحب يف يف موجنلاو رمقلاو سمشلا نم لول » هناطلس
 رهاب ناهربو ءرهاظ ليلد اذه لكف «ماودلا ىلع نوددرتي : يأ

 ةردقلا فصو اًصوصخ «هفاصوأ ةمظعو قلاخلا ةمظع ىلع

 Sa ذه ىف ملغلاو «ةمكحلاو

 ه نوحْشملا كفل يف مير الع آم ٌةياو## (0-61)

 مش اک مه عرس ال مھر ات نو © وك ام ولت ني مه اتقا

 ي ام اون مه يق ادو © نيج کل سمو اي هم الإ © وذ

 تک٤ نم ٍةياَ ني مهينأت مو ه نرمي يلع دلع کل مو مكي

 لة لل كير امم اني 1 له ذلك ٠ هيت اع اوك لإ يت

 الإ ٌرثنأ نإ معما هَ ءان وأ نم ملأ انسا نيل أورَمَكح نا
 م © َنِقِدم سك نإ ُدَمَولا اًذَه یم ووشو © نبت لص ىف

Eري هدو ةحنم لإ  

 ىلع «ناهربو مهل ليلدو : يأ * وحبي هله 0 ا و

 ءمقنلل فراصلا «معنلاب معنملا هنأل ءدوبعملا هدحو هللا نأ

 نم ٌريثك لاق 4مرد الح اأ ِهِمَعِن ةلمج نم يذلا

 جاها € ا



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 1 4 اقل مهؤابآ :كلذب دارملا :نيرسفملا

 كلذ لثم نم :يأ «ِهِلْثَم نيل مهدعب "نم نيدوجوملل
 ءابآلا ىلع هتمعن ركذف ءهب وبكر ام# هسنج :يأ .كلفلا

 اذهو «ةيرذلا ىلع ةمعن مهيلع ةمعنلا نأل «نفسلا يف مهلمحب

 .ريسفتلا يف ىلع عضاوملا لكشأ نم عضوملا

 ةيرذلاب دارملا نأ نم «نيرسفملا نم ٌريثك هركذ ام نإف

 لب «ءابآلا ىلع ةيرذلا قالطإ نآرقلا يف دهعي ال امم .ءابآلا

 مالك هابأي ام .هعوضوم نع مالكلا جارخإو «ماهبالا نم اهيف
 .هدابعل حيضوتلاو نايبلا هتدارإو «نيملاعلا بر

 ةيرذلاب دارملا نأ وهو ءاذه نم نسحأ لامتحا هنو

 ؛مدآ [ينب] ةيرذ نم مه مهنأل «مهسفنأب مه مهنأو ءسنجلا
 وبكر ام ونس ني مه اتقوا : هلوق ىنعملا اذه ضقني نكلو
 «نيبطاخملا ءالؤهل يأ «كلفلا كلذ لثم نم انقلخو :ديرأ نإ

 هايأت «ىنعملل اًريركت كلذ نوكيف «كلفلا عاونأ نم نوبكري ام

 .نآرقلا ةحاصف

 ِهِلْثَم ني مه اتقوا : هلوقب ديرأ نإف
 حضتاو ىنعملا ماقتسا ءربلا نفس يه

 ول هنإف «شيوشت هيف مالكلا نوكي نأ ءاضيأ ىقبي هنأ الإ

 كلفلا يف مهانلمح اّنأ مهل ةيآو :لاقل ءىنعملا اذه ديرأ

 يف لوقي نأ امأف «نوبكري ام هلثم نم مهل انقلخو «نوحشملا

 رهظي ال هنإف «مهانلمح : يناثلا يفو «مهتيرذ انلمحو :لوألا

 ملعأ هللاو ءةيرذلا ىلإ دئاع ريمضلا :لاقي نأ الإ ءىنعملا

 .لاحلا ةقيقحب

 ىنعم يل رهظ ءعضوملا اذه ىلإ ةباتكلا يف تلصو املف
 باتك ةلالج فرع ْنَم نأ كلذو «ىلاعت هللا دارم نم ديعبب سيل

 ءةيضاملاو ةرضاحلا رومألل ءهجو لك نم ماتلا هنايبو «هللا
 نم نوكي ام لمكأو هالعأ ىنعم لك نم ركذي هنأو «ةلبقتسملاو

 نم «هدابع ىلع ِهِمَعِْنو «ىلاعت هتايآ نم كلفلا تناكو «هلاوحأ

 ةدوجوم لزت ملو «ةمايقلا موي ىلإ اهملعتب «مهيلع معنأ نيح
 .نارقلاب نيهجاوملا نامز ىلإ «نامز لك يف

 ملعو .كلفلا ةلاح ركذو «نآرقلاب ىلاعت هللا مهبطاخ املف

 ريغ يفو «مهتقو ريغ يف كلفلا تايآ مظعأ نوكيس هنأ ىلاعت

 ةيعارشلاو «[ةيرحبلا] كلفلا [ةعنص] مهملعي نيح «مهنامز

 ءاهوحنو رويطلاك ءوجلا يف ةحباسلا ةيوجلاو ءةيرانلاو اهنم
 يف الإ دجوت مل هيف ىمظعلا ةيآلا تناك امم [ةيربلا بكارملاو]

 :لاقف اهتايآ عاونأ نم عون ىلعأ ىلع باتكلا يف هّبن «ةيرذلا
 ءولمملا :يأ «ٍنوُحْتَمْلا كلما ىف مهر اَمَلَح اأ ا

 . ةعتمأو اًنابكر

 يتلا لبالا نبكي ام

A1۸ تايآلا « سي ةروس ريسفت ٤١-٠٥٠: -۳٦ 

 ل ك
 قاخشال يع و

 م چر مھر شاز 6 وبكم

 ادو 0 نیا اعتموات رال ودمار

 @ وح لعل َفْلَحاَم هو مكي ليني وقتا مه لیق

 نيران واک )جد تکا ءْنَم ٍةَياءْنممِتأَناَمَ

 اورَمَكح نلفت رامون ميقا 9

 فال ساهم ها ءا ووم لن اوئماءَنيدَلل

 يقرون ادعوا ادهم َنولوقىو (ي | ٍنِضصِللَص
 ورو وعر

 ی دية م

 مَ e 7 ا روعي سیال ()

 الو ةَيصون نوح

 تي يليه دلما وش فنر

 نمر دعواما هادم نم اتعب نم اي انكيَوأوُلاَق €

 داي هس حس ٌةَحَيَصالِإَتَناَع نإ 0 تواس لاتو

 شا ورم اعياد
 0 دامت ڪام )ت ر اراک قت

 اهب هللا مهمّلع يتلا بابسألاب مهاجنو «ىلاعت هللا مهلمحف

 مهاجنأ ع ( مهيلع هتمعن ىلع مههبن [اذهل]و «قرغلا نم

 : يأ 4مل رص دَ مقرن امك نو :لاقف كلذ ىلع هتردق عم

 مهنع ليزي الو «ةدشلا ىلع مهنواعيف ءمهل خرصي دحأ ال
 .هيف مه امم نودي مه اَلَو# ةقشملا

 مهب اقطل «مهقرغن مل ثيح نيج لإ اهَََمو اَنَم هَر الإ

 طّرف ام نوكردتسي وأ نوعجري مهلعل «نيح ىلإ مهل اًعيتمتو

 77 توعجتي مه

 3 لس ر ماض ر ور 2
 نم 13 ا 77 0 نيب ا ل 0 لبق قف كَ |

. 
 لك مهتءاج ولو ءاّسأر هب اوعكرت ملف «كلذ نع اوضرعأ

 اتع اک الإ م م ر کيا ني ةا نت مون امو :لاق اذهلو «ةيآ

 اهلامك ىلع ليلد مهبر ىلإ تايآلا ةفاضإ يفو «َنِضِرَعُم

 . اًنايب مظعأ الو هللا تايآ نم ةيآ نم نيبأ ام هنأل ءاهحوضوو

 نيح :أ يفو «ب يف اذك (۲) . يف :أ يفو «ب يف اذك )١(



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 يتلا تايآلا مهيلإ لصوأ نأ ؛هدابعل هللا ةيبرت ةلمج نم نإو

 . مهايندو مهنيد يف «مهعفني ام ىلع اهب نولدتسي
 َّنم يذلا قزرلا نم : يأ 4َ مير ان افن مَ ق اول

 نيل رم نَا ل هايإ مكبلسل ءاش ولو «مكيلع هللا هب
 ول نم مطا : ةئيشملاب نيجتحم «قحلل نيضراعم اونا

 نيش للص ف الإ نونمؤملا اهيأ 4سا ْنِإ هُهَمَمْلَأ هَ ءا

 . كلذب اننورمأت ثيح

 «ميخولا مهلهاجت وأ «ميظعلا مهلهج ىلع لدي امم اذهو

 هللا ءاش ام ناك نإو هنإف ءاَّدبأ صاعل ةجح تسيل ةئيشملا نإف

 مهاطعأو ءدابعلا نكم ىلاعت هنإف ءنكي مل اشي مل امو ءناك
 اذإف «ىهنلا بانتجاو ءرمألا لعف ىلع نوردقي ام ةوقلا نم

 مهل ا ال «مهنم اًرايتخا كلذ ناك ءهب اورمأ ام اوكرت

 . اًرهقو
 اده یم :لاجعتسالاو بيذكتلا هجو ىلع *توُلوُفَيَو

 . «َنيِقدَم دمك نإ دعو
 ام بيرق [نع] هنإف كلذ اودعبتسي ال :ىلاعت هللا لاق

 يل دنا روصلا ةخفن يهو ةد َةَحَيَص الإ ظن

 رطخت مل ءاهنع نوهال مهو :يأ 4َنوُمَصِم ْمُهَول مهبيصت

 3 يذلا مج مهرج ابر a ىلع
 . ةلفغلا تقو الإ بلاغلا ىف دجوي

 نولهمي الو نورظني ال مهنإف «مهتلفغ تقر مهتذخأ اذإو

 مهله لإ آلَو# ةريثك الو ةليلق ال : يأ هين عيسي القل
 . 4 توعجري

 مهر لإ ِثاَدَمَكلأ نم مه اَدإَف روُصلأ يف حْ )24-5١(
 ب ر اس نواس ا هدو ر ماس و م4 2

 نمسا َدَعَو ام اذنه ادق نم اتعب نم اليو اولاف ه تولين
 رجب هس سرا ر رجس ل 3 ر

 ج مه اذإؤ ةدجلو ةَ دل تاكح نإ 0 نول ملا دو
 م مدرک ر وردک سرر
 ام لإ تور الو یس شفت مط ال ملام ه ورع انی
 «توملاو عزفلا ةخفن يه :ىلوألا ةخفنلا 4َنْونَمَت رتن

 نم اوجرخ ءروصلا يف خفن اذإف .روشنلاو ثعبلا ةخفن هذهو
 روضحلل نوعرسي :يأ مهبر ىلإ نولسني ءروبقلاو ثادجألا

 .رخأتلاو يّنأتلا نم نونكمتي ال «هيدي نيب

 «نوبذكملا نزحي لاحلا كلت يفو

 نم :يأ ار نِم اسَسعب ْنَم اتيوي# :نولوقيو «مدنلاو
 لهأل نأ «ثيداحألا ضعب يف درو هنأل .روبقلا يف انتدقر

 .روصلا يف خفنلا ليبق ةدقر روبقلا

 فدو نمل َّدَعَو اَم اده :[مهل] لاقيف «نوباجيف
 هب مكتدعوو «هب هللا مكدعو يذلا اذه :يأ 4كولسرملا

 .نيع َيَأَر مهقدص رهظف «لسرلا

 ةرسحلا نورهظيو

 0A-0إ :تايآلا « سي ةروس ريسفت -”5 ۸۱1۹

 درجمل «عضوملا اذه يف نمحرلا ركذ نأ بسحت الو

 مويلا كلذ يف هنأب رابخاإلل كلذ امنإو «هدعو نع ربخلا

 الو «نونظلا ىلع رطخي ال ام هتمحر نم نوريس «ميظعلا

 نمل ُنَحْلا ٍذِيَمْرَي كلا :هلوقك ءنوبساحلا هب بسح
 همسا ركذي امم «كلذ وحنو 4من ُتاَوْصَأْلا ِتمَمَحَو
 . اذه يف نمحرلا

 اهيف خفي هدو ةَحَْس لإ روبقلا نم ةثعبلا 4ْتناك نإ
 اَنيَدَل ميج ْمُه اإ داسجألا ايحتف ءروصلا يف ليفارسإ
 ىلع اوبساحيل نجلاو سنالاو ءنورخآلاو نولوألا (كورصحم
 مهلامعأ

 الو ءاهتانسح نم صقني ال ايش شفت ملط ال مولال
 ريخ نم نومي شك ام الا تورخم اوا اهتائيس يف دازي
 ريغ دجو ْنَمو «كلذ ىلع هللا دمحيلف اًريخ دجو ْنَمَف ءرش وأ
 .هسفن الإ مولي الف كلذ

 مه َنوهكَف لس يف مولا ِدَنَلأ بأ نإ (08-55)

 دحأ لك نأ [ىلاعت ركذ امل] وِ بر ني لوم ُمْلَس © َنوُعَدي

 لهأ ءازجب أدبف «نيقيرفلا ءازج ركذ «هلمع ام الإ ىزاجي ال

 يف :يأ كهك ٍلْعُش ىف# مويلا كلذ يف مهنأ ربخأو ءةنجلا

 هذلتو «سوفنلا هاوهت ام لك نم ءاهل ذِلُم ءسفنلل هكفم لغش
 .نونمتملا هانمتيو «نويعلا

 م :لاق امك «تاليمجلا ىراذعلا ضاضتفا كلذ نمو

 هوجولا نسُح نْعّمج دق يتاللا «نيعلا روحلا نم كْرْهُجوََُ
 ىلع : يأ «ِكيآرَأْلا َلَع كط ىف# قالخألا نسخو «نادبألاو

 «َنوكَتمط ءنسحلا فرخزملا سابللاب «ةنيزملا ررسلا
 .ةذللاو «ةنينأمطلاو «ةحارلا لامك ىلع ءاكتا ءاهيلع

 «ةذيذللا رامثلا عاونأ عيمج نم «ةريثك 4ُةَهككم ابف مل

 : يأ نوعي اَن مر اهريغو «نامرو «نيتو بنع نم

 .هوكردأ هونمتو هوبلط امهمف «نوبلطي

 اذه يفف #ٍرِحَ بر نّي# مهل لضاح 4ُمَّلَس# اًضيأ مهلو
 :هلوقب هدكأو «مهيلع همالسو «ةنجلا لهأل ىلاعت برلا مالك

 ةمالسلا مهل تلصح «ميحرلا برلا مهيلع مّلس اذإو الو

 ةيحت ال يتلا «ةيحتلا مهل تلصحو «هوجولا عيمج نم ةماتلا

 ءكولملا كلم ةيحتب كنظ امف ءاهلثم ميعن الو ءاهنم ىلعأ

 لحأ يذلا «هتمارك راد لهأل «ميحرلا فوؤرلا ءميظعلا برلا

 . اًدبأ مهيلع طخسي الف «هناوضر مهيلع

 نع مهبولق لوزت وأ ءاوتومي ال نأ رَّدق ىلاعت هللا نأ الولف

 وجرنف «كلذ لصحل ءرورسلاو «ةجهبلاو «حرفلا نم اهنكامأ



 نورشعلاو فكلاثلا ءزحلا

 ههجو ىلإ رظنلاب انعتمي نأو «ميعنلا كلذ انمرحي ال نأ انبر

 را
 مول ورتا )1۷-04(

 أوُدُيَعَت ال

 مکا ذهمأ لآ ه جملا يأ

 نو ه نيم ودع رک من طا نأ َمَداَع نسب

 ملأ ایک اليم رکن لسا ك
 ا اًمُرَلْصأ ه تودع رسک ا مج + ودل © َنوُلَقعَت ابوك

 ميديا اكو مههرفأ لع م ا ورک یک ای

 نأ لع اكس ءا َوَلَو ه واک اي مُلا دو
 e اک ولو ٠ توری اک طّرضلا اوفا

 ىلاعت ركذ امل توجب الو اًيسضُم اوعلطَتسا اَمَه َمِهَباَكَم
 موي مهل لاقي مهنأ #و# نيمرجملا ءازج ركذ «نيقتملا ءازج

 نع اوزيمت :يأ *َنوُمرْجْمْلا اأ َمْوْلأ اوُرْئما# :ةمايقلا

 سوؤر ىلع مهعرقيو مهخبويل «ةدح ىلع اونوكو «نينمؤملا
 : مهل لوقيف ءرانلا مهلخدي نأ لبق داهشألا

 ةنسلأ ىلع «مكيصوأو مكرمآ :يأ 4مْكلِإ مَع رأل
 «نطِيَلا اودعك ال نأ َمَهاَع قبيل :[مكل لوقأو] «يلسر
 عيمج نع خيبوتلا هيف لخدي «خيبوتلا اذهو ؟هوعيطت ال : يأ

 .هل ةدابعو ناطيشلل ةعاط اهلك اهنأل «يصاعملاو رفكلا عاونأ

 ءريذحتلا ةياغ هنم مكترذحف ديم ودع مكك مَنِ

 &و# «هيلإ مكوعدي امب مكتربخأو ا مكترذنأو

 يرجاوز كرتو يرماوأ لاثتماب 4ِقوُدَبْعَأ نأ مكترمأ
 ا ناطيشلا ةيصعمو «ىتعاطو ىتدابع :يأ 4اه

 نيذه ىلإ عجرت ءهلامعأو ميقتسملا طارصلا مولعف 4 ٌميِقَتَسُم

 .نيرمألا

 متيلاوف «يتيصوب اولمعت ملو «يدهع اوظفحت ملف :يأ
 ملفا ءاريثك اًقلخ : يأ 4 اريك الب رکنی لسا ف «مکودع

 مكبر ةالاومب مكرمأي لقع مكل ناك الف : يأ كولي هَ اوو

 ءاّيلو مكل ءادعألا ىدعأ ذاختا نع مكرجزيو «قحلا مكيلوو

 . كلذ متلعف امل حيحص لقع مكل ناك ولف

 ءهئاقلب متبذكو «نمحرلا متيداعو «ناطيشلا متعطأ ذإف

 ف باذعلاب لوقلا مكيلع قحو «ءازجلا راد ةمايقلا متدروو

 اهيلإ اورظناف ءاهب نوبذكتو وعو رک یل ْمكهَج ومل

 لصحيو «راصبألا غوزتو «بولقلا مهنم جعزنت كانهف «اًنايع
 .ربكألا عزفلا

 : مهل لاقيو «رانلا ىلإ مهب رمؤي نأب «كلذ لمكي مث 0

 وجو ىلع اهولخدا : يأ تورم رت امي مول اتا

 ببسب «غلبم لك مكنم غلبيو ءاهرح مكب طيحيو «مکالصَت
 . هللا لسرل مكبيذكتو « هللا تايآب مكرفك
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 5 3 کرا رعب

 ماو هج لع

 0 گاھ رل @) َتوُمرَجُمْ رومرجمل

 ودر 2 را

 رسم 2
 و اك دم 9 ا ۳

 مْ لا © تورت كرامي مولا اھو ضا
 کک أدهم ا دو م ههوفآ

 ةہتساف م منيعَأَعاَكَسَمْطَل اًمسمطل كا نر كت

 ل طرأ
 وع بالو ایم ا تاڪ لع

 رر مے او ھے

 9 ا
 2 ر ®

 هرم عن نمو ل
 م م او س ول ص

 1 نيم ناف لوف ناک ینا علا کما م امو

 | © کن یاد ظ
 :ءاقشلا راد يف «عيظفلا مهفصو نايب يف ىلاعت هللا لاق

 «نوملكتي الف ءاّسرخ مهلعجن نأب هوما لَ دَ ملا

 بيذكتلاو رفكلا نم «هولمع ام راكنإ ىلع نوردقي الف

 دهشت : يأ وبيك اوك امي مهما دہن مدي تملک
 هيما ا ل

 + وكاس# يد

 هد ےب

 ؛هيلإ 5-6 1 Ll ر مهقطن ىلع انسمط

 دقو توري أَ ةنجلا ىلإ لوصولا ىلإ قيرطلا هنأل

 مهتكرح انبهذأل : يأ 4هتاَكَم لع هح ك روو
 مهئارو ىلإ وحر الو مامألا ىلإ كايسْضُم أوُعنطَتَسأ اَمَهل
 مهيلع تقح «رافكلا ءالؤه نأ :ىنعملاو «رانلا نع اودعبيل

 . مهباقع نم دب نكي ملو «باذعلا ةملك

 دحأل سيلو «تزرب دق رانلا الإ مَن ام ءنطوملا كلذ يفو

 لهأ الإ هعيطتسي ال اذهو ءطارصلا ىلع روبعلاب الإ ةاجن
 مهل سيلف ءءالؤه امأو ءمهرون يف نوشمي نيذلا «ناميالا

 . رانلا نم ةاجنلا يف دهع هللا دنع



 نورشعلاو ثكلاثلا ءزجلا

 ىلإ اودتهي ملف « مهتكرح ىقبأو «مهنيعأ سمط انش نإف

 ءمهكارح بهذأ ءاش نإو «هوردابو هيلإ اوقبتسا ول طارصلا

 «هنوربعي ال مهنأ :دوصقملا ءرخأتلا الو مدقتلا اوعيطتسي ملف

 .ةاجنلا مهل لصحت الف

 لوقي «َنولِقْس الثا نا ىف هنّ ُرْيَمُت سول (۸)
 :يأ اک و ةمجتلا» مآ يب نم 4 نمو : ىلاعت
 «لقعلا فعض ءفعضلا ةلاح ءأدتبا يتلا ةلاحلا ىلإ دوعي

 ءهجو لك نم صقان يمدآلا نأ نولي الفأل .ةوقلا فعضو

 . مهبر ةعاط يف اهنولمعتسيف «مهلوقعو مهتوق اوكرادتيف
 ريكو الإ وه نإ ل یب امو َرْعّملا هلم امرا )19 03٠١

 هزني «تريكلا لع ولا يو اح لك نم رتل © نب ن
 ءرعاش هنأ نم ءنوكرشملا هب هامر اًمع ةَ اًدمحم هيبن ىلاعت

 4ل ىف امو ٌرْعْملأ ُهلئَمَلَع امو :لاقف رعش هب ءاج يذلا نأو

 نوكي نأ لاحملا سنج نم اذه :يأ ءاّرعاش نوكي نأ

 «نوواغلا مهعبتي «نوواغ ءارعشلاو «دتهم ديشر هنأل ؛ اًرعاش

 ىلع نولاضلا اهب قلعتي يتلا هبشلا عيمج مسح ىلاعت هللا نألو

 .هلوسر
 رعشلا هملع ام هنأ ربخأو ءأرقي وأ بتكي نوكي نأ مسحف

 يذلا اذه ام : يأ ن ناو رڌ الا وه نإ هل يغبني امو

 بلاطملا عيمج .بابلألا ولوأ هب ركذتي ركذ الإ هب ءاج
 ام «لوقعلا ركذي وهو لامتشا متأ اهيلع لمتشم وهف «ةينيدلا

 . حيبق لك نع يهنلاو «نسح لكب رمألا نم اهرطف يف هللا زكر
 فذح اذهلو «هنايب بلطي امل نيبم :يأ 4ُنيِبُم ٌناَوُدَول

 ةيليصفتلا هتلدأب «قحلا عيمجل نيبم هنأ ىلع لديل «لومعملا

 ىلع كلذك هللا هلزنأ هنالطب ةلدأو لطابلاو «ةيلامجالاو

 :ةلوسار

 يذلا وهف ءهيعاو بلقلا يح :يأ اح لاك نم دزنا
 «لمعلاو هنم ملعلا نم دادزي يذلا وهو ءنآرقلا اذه ىلع وكزي

 قو ةيكازلا ةبيطلا ضرألل رطملا ةلزنمب هبلقل نآرقلا نوكيو

 عطقناو «هللا ةجح هب مهيلع تماق مهنأل «َترَْكْلا َنَع لول

 . اهب َنوُلُدُي ةهبشو رذع ىندأ مهل قبي ملف «مهجاجتحا
 امن ادا تلمع ا مُهَل تقع انآ اور رکوال صولا

 مَ ه وأي اني ممر انني مك اھت ٥ کیس اهل
 ا ىلإ رظنلاب دابعلا لاق ر ماي 4 ةركنم دنا ترار یک اف

 ةعواطم ءاهل نيكلام مهلعجو ءاهللذو ماعنألا نم مهل رخس

 ةريثك عفانم اهيف مهل لعج هنأو ءاهنم هنوديري رمأ لك يف مهل
 لحم نم مهتعتمأو «مهلماحمو «مهلاقثأ لمحو «مهلمح نم
 اهرايوأ : نمو «ءفد اهيفو ءاهنم مهلكأ نمو «لحم ىلإ
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 ةنيز اهيفو «نيح ىلإ اًعاتمو اًناثأ اهفاوصأو اهراعشأو
 . اهنم ةدهاشملا عفانملا نم كلذ ريغو «لامجو

 معنا هذهب معنأ يذلا ىلاعت هللا 4َنوُرْكْتَس الآ

 ةربعلا نم اًيلاخ اًعتمت اهب نوعتمتي الو ةدابعلا هل نوصلخيو

 .ةركفلاو

 ال ٥ َنوُرَصَي مُهَّلَعَ هلا للا نود نم اودا (۷ ۷ )

 ةهلآ نالطبل نايب اذه *َنوُرَصَحُم دج مو ْمُهَرصَن نوعيطتسي
 اهرصن اوجرو «ىلاعت هللا عم اهوذختا “يتلا «نيكرشملا

 .اهعفشو

 مهسفنأ الو هرم َنوُعيطَتَي ال زجعلا ةياغ يف اهنإف
 ؟مهنورصني فيكف «مهرصن نوعيطتسي ال اوناك اذإف ءنورصني
 عاطتسا اذإف «[ةردقلاو] «ةعاطتسالا :ناطرش هل رصنلاو

 يفني ةعاطتسالا ُْئِمَتَف ؟ال مأ هدبع نم ةرصن ديري له :ىقبي

 . امهيلك نيرمألا
 يف مهو «مه نورضحم : يأ # َنوُرَصع ددج خط مهول

 نم ايندلا يف اوأربت الفأ ءضعب نم مهضعب ءىربتمو «باذعلا
 عفتلاو كلملا هديب يذلل ةدابعلا اوصلخأو «ءالؤه ةدابع

 لا ي لاو وااو ءرضلاو

 4 دوغ اَمَو توری ام مع اإ ٌمُهْلْرَم نرخ الا )۷0
 دارملاو «نيبذكملا لوق «لوسرلا اهيأ اي «كنزحي الف : يأ

 يف هيف نوحدقي لوق لك «قايسلا هيلع لد ام :لوقلاب
 .هب ءاج اميف وأ «لوسرلا

 امو توري ام مَع اإ مهيلع نزحلاب كبلق لغشت الف : يأ

 هةر مهب انملع بسح ىلع مهيزاجنف ولع

 . اًئيش كربضي

 ا رکوال (۸۳-۷۷)
 سو بال

 وه اوا فطن نم

 جلع لعب رر ردم لأ امانا علا اهي لف ه یی ر مدا يني م ل ةا نيك
 هنو رشا اك الك رظفللا رجلا ني لكل لج ییآآ ه

 رور

 يلح نأ لع ردم َصْرَدْلاَو ِتَومَّسلا َقَلَخ یر سلوا ٥ َنوُدِقوم

 لوم نأ ايس دارآ 15إ رم اما 5 يعل ُقَلخ وه یب مھم

 هلو یش لك تكلم در ىلا نحف هاتف نک

 يركنم ةهبش [ركذ] اهيف تا ا تايآلا هذه و
 لاقف .هحضوأو هنسحأو باوج متأب اهنع باوجلاو «ثعبلا

 اًرمأ «هيف كاشلاو ثعبلل ركنملا سنا َرَي َرَلَوأط : ىلاعت

1 

 )١( «ب شماه نم ةدايز قفز . يذلا :أ ىفو ب ىف اذك 0

 ر - خيشلا مالك ةيقبو «ةدارإلاو ةعاطتسالا :امه نيطرشلا نأ - ملعأ

 . كلذ ىلع لدي - هللا



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 مث ِةَمْظُن ني» هقلخ ءادتبا :وهو «هعوقوب ماتلا نيقيلا هديفي
 هلقع متو ءبشو ربك ىتح ءاّئيشف ايش راوطألا يف هلقنت

 نم هقلخ ءادتبا ناك نأ دعب نیم ٌميِصَح وه اذا بتتس

 يذلا نأ ملعيلو «نيتلاحلا نيتاه نيب توافتلا رظنيلف ءةفطن

 نم «قزمتو قرفت امدعب هديعي نأ ىلع رداق «مدعلا نم هأشنأ

 . ىلوأ باب
0 000 

 سايق وهو ءهبرضي نأ دحأل يغبني ال السم ان َبرَصَو

 ةردق ىلع دعبتسملا رمألا نأو «قولخملا ةردقب قلاخلا ةردق

 قلاخلا ةردق ىلع دعبتسم قولخملا

 يحي نَم# ناسنالا كلذ *؟َلاَث# :[هلوقب] لثملا اذه رف
 «راكنإ ماهفتسا ؟اهييحي دحأ له :يأ 4ميمَر و مهلا

 . تشالتو تيلب امدعب اهييحي دحأ ال : يأ

 دعبلا ةياغ يف رمأ اذه نأ وهو «لثملاو ةهبشلا هجو اذه

 اذه نم ردص يذلا لوقلا اذهو ءرشبلا ةردق نم دهعي ام ىلع

 دعب «هقلخل نطف ولف «هقلخ ءادتبال نايسنو «هنم ةلفغ ناسنالا

 . لثملا اذه برضي مل ءاًنايع دجوف اًروكذم اًئيش نكي مل نأ
E SNE 

 ملعي «هروصت درجمب اذهو 4ٌّوَرَم لأ امام ئل ابي لفل

 ىلع رداق ةرم لّوأ اهأشنأ يذلا نأ ف ةه ال ب اعدت

 ا

 ميل يلح لڪي وهو 4 .
 هملع نأ وهو «ىلاعت هللا تافص نم ناث ليلد اًضيأ اذه

 عيمج يف ءاهلاوحأ عيمج يف هتاقولخم عيمجب طيحم ىلاعت
 امو «تاومألا داسجأ نم ضرألا صقنت ام ملعيو «تاقوألا

 ملعلا اذهب دبعلا رقأ اذإف ءةداهشلاو بيغلا ملعيو «ىقبي

 نم ىتوملا هللا ءايحإ نم لجأو مظعأ هنأ ملع «ميظعلا

 .مهروبق

 اات ِرَصْمّنْلا ٍرَجَّشلا نم کل َلَعَج ىّدلآ» الا اًليلد ركذ مث

 رجشلا نم «ةسبايلا [رانلا] جرخأ اذإف دودو ُهَنَي 5 ا اإ

 ةدشو امهداضت عم ءةبوطرلا ةياغ يف وه يذلا ءرضخألا

 . كلذ لثم مهروبق نم ىتوملا هجارخإف ءامهفلاخت

 ِتَوَمَسلا َقَلَح ىِذْلا سیو :لاقف اًعبار اًليلد ركذ مث
 4 رهي قلي نأ لع ريقي امهمظعو امهتعس ىلع € ٌَضْرَأْلاَو
 .[مهنايعأب] مهديعي [نأ] : يأ

 ضرألاو تاوامسلا قلخ َّنإف كلذ ىلع رداق لكل
 «سماخ ليلد اذهو ميل نلت وهو سانلا قلخ نم ربكأ
 اهمدقتم «تاقولخملا عيمج يذلا «قالخلا ىلاعت هنإف

 «هتردقو هقلخ راثآ نم رثأ اهلك - اهريبكو اهريغص ءاهرخأتمو

AYY ۸۳-۷۷ تايآلا ءسي ةروس ريسفت: -٦ 

 ل قول 77 :
 مع د 3 لآ 2 8 ص سرس

 ا هك منامي كيانها ار

 9 نك ايان کراہت یک مک اھت © کیک
 اواو 9 2 ےگ تیا راک

 ا َنوُعيِطَتم یال € ےیو ص رَصنيمُهَّلَعل ھلان وُدنِم

 و لل فک َمُهَومْهَرَك

 آیا ریو 69 و نغیام تمور سام ماعا
 اَب © توم میوه دا قطان هتف

 09 یو یر ملقا یحی ن لالخ یو اتم
 يعول كيوم اها تنا زلال

 ا ا

 اسمو فمان مو

 رشاد ابرك رجلا

 | صَرَأْلاَوِتومَسلاَقَلَح ىلا سلوا © ودق ا

 | 6 ريم ميللى وهو ب م هم قلن لعرب
 09 گی نأ ونا ا ا ا امن

 | تاع ا
 رق 51 تافاضلا ف ا ج

ESET 

 : لاق اذهلو ءهقلخ [راثآ] دارفأ نم درف «تاومألل هتداعإف

 ع ءطرشلا قايس يف ةركن كابس دارأ اإ هرم آَمّنِإ#

 ال ءيش ريغ نم لاحلا يف و
 . عنامت

 «سداس ليلد اذهو 4 ِءْىَ يک لك ترم ودی یَا َن نحس

 نكس ام عيمج ئذلا“«ءيش لكل اكلاملا كلخلا وه ىلاغت هلان

 نورخسم ديبعو «هل كلم يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف

 ‹ةيعرشلا هماكحأو «ةيمكحلا هرادقأب مهيف فرصتي «نوربدمو

 . ةيئازجلا هماكحأو

 نم «ءازجلا مكح مهيف ذفنيل «مهتوم دعب مهايإ هتداعإف
 الو ءارتما ريغ نم مَ هلو :لاق اذهلو ءهكلم مامت

 «كلذ ىلع ةعطاسلا ةلدألاو ةعطاقلا نيهاربلا رتاوتل «كش

 .رونلاو ءافشلاو ىدهلا همالك يف لعج يذلا كرابتف

 يغبني امك دمحلا [ىلاعت] للف ءسي ةروس ريسفت مت

 هيعدتست امك دجملا هلو «هلامكب قيلي امك ءانثلا هلو ءهلالجل

 . ملسو هلآو دمحم ىلع هللا ىلصو .هؤايربكو هتمظع



 نورشعلاو ثكلاثلا ءزحلا

 ه او تکا © ار ترجل © سس ِتقَّملاَو## )١-١١(

 0 قرم برو امني ام امو ٍضَرَاْلاَ 3 كر ه دور رکھ َّن نإ

 ال 0 ردراک ني يک ني ایر ه ةَ ايدل ةامسلا اتر اإ

 ُباَّذَع لَو ارو 0 وتل ب وكلا الملأ ىلإ نوع

 مَا مفا © بقا ُباَبْس مبا ةَقطلا كلَ نم الإ ٥ بي

 هنم مسق اذه زال نيل نّي مُهَتْفلَح اإ انقل ن مآ الع دس
 هربدت ام اهريبدتو اهتدابع لاح يف «ماركلا ةكئالملاب ىلاعت

 تنم :لاقف ءهتيبوبرو ىلاعت هتيهولأ ىلع ءاهبر نذإب

 .ةكئالملا مهو «مهبر ةمدخ يف اًفوفص : يأ كاَنَص

 هريغو باحسلا نورجزي «ةكتالملا مهو 4َ ترجل
 . هللا رمأب

 . ىلاعت هللا مالك نولتي نيذلا ةكئالملا مهو كد بيلال

 الو «هتمدخ يف نيدبعتمو «مهبرل نيهلأتم اوناك املف

 ركهتلإ نإ :لاقف هتيهولأ ىلع مهب مسقأ «نيع ةفرط هنوصعي
 فوخلاو بحلا هل اوصلخأف «ةيهلالا يف كيرش هل سيل دينو

 . ةدابعلا عاون و

 وه :يأ «قرلتملا برو امه امو ضال ِتوْمَشلَأ بَ
 هنأ امكف ءاهل ربدملا ءاهل قزارلاو تاقولخملا هذهل قلاخلا

 يف هل كيرش ال كلذكف ءاهايإ هتيبوبر يف هل كيرش ال

 ؛ ةيبوبرلا ديحوتب ةيهلالا ديحوت ىلاعت ررقي ام اًريثكو هتيهولأ
 «ةدابعلا يف نوكرشملا اًضيأ هب ٌرقأ دقو «هيلع لاد هنأل

 . هوركنأ ام ىلع هب اورقأ "امہ مهمزيلف
 وأ «براغملا ىلع اهتلالدل ءركذلاب قراشملا هللا صخو

 1 0 :لاق اذهلف ءاهركذيس يتلا موجنلا قراشم اهنأل

 0 رام ِنطبَس يک نم اظن © بكوكلا ةَ برب

 م نيتاه بكاوكلا يف هللا ركذ 4مل ا

6 5 

> 

0 3 

١ 7 037 
3 3 aA 8 ¥ 

 ءامسلا تناكل اهالول ذإ ءءامسلل ةنيز اهنوك :امهادحإ

 ءاهؤاجرأ رينتستل اهب اهنيز نكلو ءاهيف ءوض ال اًملظم اًمرُج
 «رحبلاو ربلا تاملظ يف اهب ىدتهيو ءاهتروص نسحتو

 . لصحي ام حلاصملا نم اهيف لصحيو

 هدرمتب لصي «درام ناطيش لك نع ءامسلا ةسارح : ةيناثلاو
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 EES ر ل
 ویچ رات ب

 ©5 تيتا ت بقت مِل
 ُكرَواَمُجنِباَمَو ضرالاو تولار کک
 اكسو کلا ةر الا ءا ارا 9 قرا

 توفق ضال املا ادو مسمار را طی کیت
 سما بيو ارل اجا
 انعْلَعدَسَأ ماف باباها ةمطَلَا
 هم سدس ےہ ےس 1 -

 0F ب زالن نم مُهَسْفْلَحاَنإ انقلخْنَم مأ

 ورجي وار5 E الورك ادو ل ورشی

 امرا ا ريالن

 وسوم 7 تولو دل تواب وا َنوُبوُعبملَنَأ
ROE 0 

 0 و تام
 e امو مهو زاوا نیز اور شح چ ا ا اک

 9َ نواوس م یارک ومقو € محلا ط صل مود هالا

 تعمتسا اذإف «ةكئالملا :مهو «ىلعألا الملا عامتسا ىلإ

 اًداعبإو «مهل اًدررط ينا لك نيل بقاوثلا بهشلاب اهتفذق
 . ىلعألا الملا لوقي ام عامتسا نع

 نع مهدرمتل ءمهل دعم ءمئاد : يأ 4 صا ادع ملول

 . مهبر ةعاط

 ال هنأ ىلع اللد كلذ ناكل ينا الات هنآ لولو

 : يأ ةا َفِليَح ْنَم الإ : لاق نكلو ءالصأ اًئيش نوعمتسي

 هجو ىلع ةدحاولا ةملكلا «ةدرملا نيطايشلا نم فقلت ْنَم الإ

 نأ لبق هكردي ةرات بقا باي مَعَ ةقرسلاو ةيفخلا

 نأ لبق اهب ربخي ةراتو ءامسلا ربخ عطقنيف «هئايلوأ ىلإ اهلصوي

 ببسب اهنوجوري «ةبذك ةئام اهعم نوبذكيف «باهشلا هكردي
 .ءامسلا نم تعمس يتلا ةملكلا

 50 ER ايار

 يأ اقل دش ل ETS لأسا

 قشأو اًقلخ دشأ «مهتوم دعب مهداجيإ

 .ام : أ يفو «ب یف اذک )١(



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 تاوامسلا قلخ نأ اورقي نأ دب الف ؟تاقولخملا [هذه]

 . سانلا قلخ نم ربكأ ض خرألاو

 مهسفنأ ىلإ اوعجر ول لب ءثعبلاب رارقإلا اَذِإ مهمزليف

 بعصأ .بزال نيط نم مهقلخ ءادتبا نأ اوملعل ءاهيف اوركفو

 نم مُهَتْمَلَح نإ :لاق اذهلو «مهتوم دعب مهئاشنإ نم ركفلا دنع

 نضال افلح دقو :ىلاعت هلوقك ديدش يوق : : يأ 4 زال ونيط
 لس عا ربع هع ريع

 . نوسم مح نم ٍلصْلَص ني

 o ری ال ارد اذإَو © ورسو تع لب )10-5١(

 انا اكو انني اذل © نیم رح الإ الہ نإ اولا ه ورستی یا أَ

 اق © َنوُرِخد 6 معن لق ه وول وابا وأ © َنووُعْبَمل ان اًملَطَعَو

 موب اله ه نزلا موي اذه ایوب اواو © تورط م ا ةد را ی

 «لوسرلا اهيأاي 4تِبيَع ل ےگ هدي ہک يل تتل
 مهتيرأ نأ دعب «ثعبلاب تدك ا «ناسنالا اهيأ وأ

 لحم «ةقيقح وهو «ةميقتسملا ةلدألاو «ةميظعلا تايآلا نم

 بجعأ #«و# ءراكنالا لبقي ال امم هنأل ؛بارغتساو بجع

 ربخلاب ءاج نمم «َنوُوَخْسَيإ» مهنأ «هنم غلبأو مهراكنإ نم
 ةيرخسلا اوداز ىتح «راكنالا درجم مهفكي ملف «ثعبلا نع

 . قحلا لوقلاب

 يف نوفرعي ام 4أذ اإ مهنأ اًضيأ بجعلا نم 4و
 دوري ال هيلإ مهرظن تفلأو «هل اونطفو «مهلوقعو مهرطف
 مهتدالب ةدش ىلع لئالدلا لدأ نم وهف اًلهج ناك نإف كلذ

 .لقعلاب مولعم ءرطفلا يف رقتسم وه ام اوركذ ثيح ؛ةميظعلا
 بجعأ وهف ءاّدانعو اًلهاجت ناك نإو ءلاكشالا لبقي ال

 . برغأو
 اوركذو «ةلدألا مهيلع تميقأ اذإ مهنأ [اًضيأ] بجعلا نمو

 ءءابلألا بابلأو ءلاجرلا لوحف اهل عضخي يتلا تايآلا

 .نوبجعيو اهنم نورخسي

 لإ آَدلَع نإ :مهءاج امل قحلل مهلوق ءاّضيأ بجعلا نمو
 ىف قحلا وهو ءاهّلجأو ءايشألا ىلعأ اولعجف نس رس

 1 . اهرقحأو ءايشألا سخا ةبتر

 ضرألا بر ةردق مهسايق ءاّضيأ بجعلا نمو

 «هوجولا عيمج نم صقاتلا يمدآلا ةردق ىلع «تاوامسلاو

 © يشوع أ السو ابار اکو انني ادا : اًراكنإو اًداعبتسا اولاقف

 . نولو تابا وأ

 هللا رمأ «مهيدل ام ةياغو «مهدنع ام ىهتنم اذه ناك املو

NSل  

 نوليلذ ورخ مش تو نولوألا مكؤابآو متنأ .نوثعبتس 4

 ل .نوعنتمت ال كو

 ۱۲-٠۹ :تايآلا تافاصلا ةروس ريسفت -۷ 55

 6 روصلا يف اهبف ليفارسإ خفني د هيك اً
 اوثعب مهقلخ ءىدتبا امك (دورظب مهروبق نم نوثوعبم 4 مُه
 نورهظي لاحلا كلت يفو ءالرغ ةارع ةافح «مهئازجأ عيمجب

 .روبثلاو ليولاب نوعديو «راسخلاو يلو مدنلا
 هب ايندلا يف اوناك امب اورقأ دقف #ِنرلَأ ُموي اذه ايوب وب اواو

 . نوؤزهتسي

 نيبو مهنيب اميف دابعلا نيب لص موب اده :مهل لاقيف

 . قلخلا نم مهريغ نيبو مهنيب او «قوقحلا نم مهبز
 ني © اهئ انك امو علم أمل ی ا ارشح )۲۲-۲٣(

 ال ركل ام © ولوم م ٌرهوفَوَو © محلل طض لإ مدن هلأ نود

 «ةمايقلا موي اورضحأ اذإ : يأ نولسم مول ره

 ىلإ مهب رمؤي ءنورخستسي هب ام اوأرو «نوبذكي هب ام اونياعو

 ارل نيا ورشا :لاقيف «نوبذكي اوناك اهب يتلا ءرانلا
 نم نيذلا مهجور يصاعملاو «كرشلاو رفكلاب مهسفنأ

 «لمعلا يف هينا نك ىلإ منقي لك + م
 يتلا دادنألاو مانصألا نم هنأ نود نم © ود اک امو

 : يأ محتل بري لإ موده اًعيمج مهوعمجاف ءاهومعز
 ىلإ مهرمأ نيعتي امدعب «و منهج ىلإ اًقينع اًقوس مهوقوس
 «مُهوفت# :لاقي «راوبلا راد لهأ نم مهنأ نوفرعيو ءرانلا

 هنورتفي اوناك اًمع وْ متل منهج ىلإ مهولصوت نأ لبق
 . مهتحيضفو مهبذك داهشألا سوؤر ىلع رهظيل ءايندلا يف

 مكيلع ىرج يذلا ام : يأ نورمان ال کل ام : مهل لاقيف

 الو ءاّضعب مكضعب رصني ال ىتح مكقرط يذلا امو ؟مويلا
 نأ ءايندلا يف نومعزت متنك امدعب ءاّضعب مكضعب ثيغي

 م لب © نورمان

 لذلا مهالع دق مهنأل «لاؤسلا اذه ىلع نوبيجي ال مهنأكف

 اوعضخو اوعشخو .راثلا باذعل اوملستساو ةراغصلاو

 . سسس ملأ ره لب» :لاق اذهلو .اوقطني ملف ءاوسلبأو
 مك کا اولا © َنْوْلَآَتَي ضعي لع مس ل رق (۳۹-۲۷)

 نبع ات نک امو © یی اهوكت رل لب اولا © نی أ نع اات
 أ ار لق الع نم © دلع امو مك لب ينس

 كل 1 د ت لدا نری ی ه ترک اک کوا

 هلا الإ هلل آل کک اإ أنك مَ © َنيِمِرجمْلِب لعق

 قلاب هاج لب ٥ دونت عاقل اَميَهِلاَ ا اأ نولو © ورکس

 مک الإ د 9: 5 ويلا ادعا اومد نإ © َنَِسَرمْلا َفَّدَصَو

 ىلإ اودهو «مهتهلآو مهجاوزأو مه اوعمج امل *َلَمَهت

 . مهتيبرت :أ يفو ب يف اذك(١)



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 مهنيب اميف اولبقأ ءاوبيجي ملف اولئسف ءاوفقوو ميحجلا طارص

 عابتألا لاقف ءمهلالضو مهلالضإ ىلع اًضعب مهضعب مولي

 ةوقلاب : يأ 4نا ِنَع اتتا مك کو :ءاسؤرلا نيعوبتملل

 .نينمؤم انكل متنأ الولو ءانولضتف «ةبلغلاو

 متلز ام :يأ كرم اوك رل لب# :مهل «اَرئاَتل
 . نوكرشم نحن امك «نيكرشم

 يو ؟انمول بجوي ءيش يأو ؟انيلع مكلضف ءيش يأف
 ىلع مكل رهق :يأ «َنَطْلُس ني ركذع اک نک ای هنأ لاحلا

 ا ر امش ي مك لبو نرفكلا رابتخا
 قح : يأ «باذعلا مبادل نإ # مكايإو نحن اَ َّنَحَم

 كرتشنو «باذعلا قوذنس مكايإو انأ ء«هؤاضقو انبر ردق انيلع
 . باقعلا يف

 ىلإ مكانوعد :يأ نوع اك اإ مُكَلْيَرْعَأط كلذل «ف»

 الف ءانل متبجتساف «ةياوغلا يهو ءاهيلع نحن يتلا انتقيرط

 . مكسفنأ اومولو انومولت
 ٍناَدَعْلا يف# ةمايقلا موي :يأ يم منهم :ىلاعت لاق

 امك «مهمرج بسحب مهباذع ريداقم تتوافت نإو رسم

 «هئازجب ةرخآلا يف اوكرتشا ءرفكلا ىلع ايندلا يف اوكرتشا

 . 4 َنِمرَجمْلاِب ُلَعفَت كلك اإل :لاق اذهلو
 :لاقف ةياهنلا زواجو ةياغلا غلب دق مهمارجإ نأ ركذ 'مث

 اورمأو ءاهيلإ اوعدف مَن الإ َهَلِإ ل آل مك ريق اد اوك ل

 E اوس ام ةيهلإ كرتب

 لزن مل يتلا اهلا وَ األ اهل ةضراعم 4 تومي
 :نونعي نو ٍرِعاَش# لوق 4 انؤابآو نحن ءاهدبعت
 الو ءهنع ضارعالا - هللا مهحبق - مهفكي ملف لَك اًدمحم

 هولعجو «ماكحألا ملظأب هيلع اومكح ىتح «هبيذكت درجم
 ءءارعشلاو رعشلا فرعي ال هنأ نوملعي مهو ءاًنونجم اًرعاش

 . اًيأر مهمظعأو هللا قلخ لقعأ هنأو «مهفصو هفصو الو

 دمحم 2# لب :مهلوقل اًضقان ىلاعت لاق اذهلو

 باتكلاو عرشلا نم هب ءاج امو «ٌقح هئيجم : يأ 4 قحلاب»

 الولف [نيلسرملا قدص هئيجمو :يأ] 4َناَسْرَمْلا َقَدَصَول قح

 لكل ةزجعمو ةيآ وهف «نيقداص لسرلا نكي مل هلاسرإو هئيجم
 دهعلا مهيلع هللا ذخأو ءاورشبو هب اوربخأ مهنأل «هلبق لوسر

 ىلع كلذ اوذخأو «هنرصنيلو هب ننمؤيل مهءاج نئل «قاثيملاو

 بذك نيبتو «هلبق نيذلا لسرلا قدص رهظ ءاج املف «مهممأ

 ناكل «هب اوربخأ دق مهو ءهئيجم مدع ردق ولف «مهفلاخ ْنَم

 . مهقدص يف اًحداق كلذ

 ىلإ اعدو «هب اوءاج امب ءاج نأب «نيلسرملا اًضيأ قّدصو

 مه
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 قمم م 12( مینا تج ف € نومك معو

 نير د وَ اصب نعني نياكي مہک فای |

 ثق دست كو اپن مش ال وغانا

 | شنل 6 گ6 © منزلا
 قز نیر یل ناک یل منت لیا لا 9€ نول اسکی عب

 مهتوبنو مهتلاسر ةحصب ربخأو «مهب نمآو «هيلإ اوعد ام

 .مهعرشو
 ءمهنم اًرداص الوق 4 َنفَدَل 6 : قباسلا مهلوق ناك املو

 لصفلا لوقلاب ىلاعت ربخأ «هريغ وأ اًقدص نوكي نأ لمتحي

 هنم رداصلا ربخلا وهو «نيقيلاو قدصلا ريغ لمتحي ال يذلا

 ملؤملا : يأ «ريَأْلا ياَدَعْلا اشيا کلا :لاقف «ىلاعت

 رک ام الإ ميلألا باذعلا ةقاذإ يف دَر اَمَول عجوملا

 . ؟مكيف انلدع امنإو «مكملظن ملف 4َنَُْمْعَت

 :هب دارملاو ءاّماع هظفل باطخلا اذه ناك املو

 :لاقف نينمؤملا ىلاعت ىنثتسا «نوكرشملا

 © مولع تنر ل كيلوا © نييلعتلا للا َداَبع الإ (44- 0

 كلُ ه نيم رش لع ٠ ميت تلح ىف ه رک قي ذي
 ْمُه ال وع ایف ال ه َنيِيرَشل د ةت ه عه ني يلي مولع

 نوک ضس ناک © نع ِفْرلا ت روق ممَدنعَو ور ابن

 باذعلا يقئاذ ريغ مهنإف اتما هَل ا لإ : یلاعت لوقي

 )١( قحلل :أ يفو «ب يف اذك .



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 مهصتخاو .مهصلخأف ءلامعألا هلل اوصلخأ مهنأل «ميلألا

 . هفطلب مهيلع داجو «هتمحرب

 قزر وه امنإو ءلوهجم ريغ : يأ موم قذر مه كيلا
 .ههنك غلبي الو «هرمأ لهجي ال «لیلج ميظع

 هكفتت يتلا هكاوفلا عاونأ عيمج نم كوف :هلوقب هرسف
 نوناهم ال سرم مُمَر# اهمعطو اهنول يف اهتذلل ءسفنلا اهب
 .نورقوم نولجم نومظعم لب «نورقتحم

 ءماركلا ةكئالملا مهتمركأو ءاّضعب مهضعب مركأ دق

 أنهأ غولبب مهنوكّدهيو «باب لك نم مهيلغ نولخدي اوراصو
 عاونأب مهيلع داجو «نيمركألا مركأ مهمركأو ء«باوثلا
 .تاع لاو عار اريك رافلا يحل نم كامرا

 ايو ميعنلا يتلا تانجلا :يأ 4 يتلا ٍتّنَج ينوه
 نأ الو «تأر نيع ال امم «هتعمج امل كلذو ءاهتعن رورسلاو

 ٌلخم لك نم تملسو «رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس
 . تاصغنملاو تاردكملا عيمج نم «اهميعنب

 ىلع مهنأ ءاّضعب مهضعب ماركإو «مهبر دنع مهتمارك نمو

 ةيسكألا عاونأب ةنيزملا «ةعفترملا سلاجملا يهو رسل
 هجو ىلع اهيلع نوئكتم ةلمجملا ةفرخزملا «ةرخافلا

 لبق # شاد ةنينأمطلاو ةحارلا

 عم مهضعي .عامتجاب اودحتوا ؛مهنيب امف مهتبنمو مهبولت
 بدأتو «مهبولق لباقت ىلع لدت مههوجو ةلباقم نإف «ضعب

 لامك نم لب هبناج ىلإ هلعجي وأ هربدتسي ملف ضعب عم مهضعب
 . لباقتلا كلذ هيلع لد ام بدألاو رورسلا

 نادلولا ددرتي يأ 4 نم نم 5 مع اَ

 ةليمجلا تاسأكلاب «ةذيذللا ةيرشألاب ۰ مهتمدخل نودعتسملا

 تاسأك يهو «كسملاب موتخملا قيحرلا نم ةعرتملا ءرظنملا

 .رمخلا

 يف اهنإف «هجو لك نم ايندلا رمخ فلاخت رمخلا كلتو

 4برس مد اهمعط يفو «ناولألا نسحأ نم 4ةآَصْيَب# اهنول
 .هدعبو اهبرش تقو اهب اهبراش ذتلي

 لأم فزنو هفزنو هباهذو لقعلا لوغ نم ةملاس اهنأو

 مهماعط ركذ املف ءردك الو عادص اهيف سیلو ءاهبحاص

 يف ةلخاد هليصافتو ميعنلا مومعو ملو مهبارشو

 . 4لا تج : هلوق
 ركذ ءاهيلإ سوفنلا قاتشتف ملعتل ءايشألا هذه لصف نكل

 لهأ دنعو : يأ #نيِع نر ترص ّمَدنِعَول :لاقف مهجاوزأ
 تالماك «ناسح روح ءةبيرقلا مهتالحم يف «ميعنلا راد

 1 .فرطلا تارصاق .فاصوألا

 تفص دق «مهنیب اميف لرسم

AY I-0۹ ۷- تايآلا تافاصلا ةروس ريسفت: 

 هتزواجم مدعو اهتفعل ءاهجوز ىلع اهفرط ترصق اهنأ امإ

 ةنجلا يف بلطت ال ثيحب «هلامكو اهجوز لامجلو «هريغل

 اهجوز فرط ترصق اهنأل امإو «هب الإ بغرت الو ءهاوس
 قئافلا اهلامجو اهلامك ىلع لدي كلذو ءاهيلع

 ىلع لدي اًضيأ فرطلا رصقو ءاهيلع هفرط رصقي نأ اهجوزل
 امهالكو «لمتحم نيينعملا الكو ءاهيلع ةبحملاو سفنلا رصق

 «ةنجلا يف ءاسنلاو لاجرلا لامج ىلع لدي اذه [لك]و

 مهتفع ةدشو «هريغ ىلإ حمطي ال ةبحم ءاّضعب مهضعب ةبحمو
 كلذو نحاشت الو «ضغابت الو اهيف دسح ال هنأو .مهلك

 . هبابسأ ءافتنال

 قدحلا حالم ءاهتاليمج نيعألا ناسح :يأ نع

 نم كلذو ءروتسم : يأ وكم صب روحلا : يأ 6اك ل

 ءاهاهبأو ناولألا نسحأ نهناولأ نر «نهئافصو نهنسح

 .نيش الو ردك هيف سيل

 َمُهَنَم لیا لاق © نول ضْعَب لع مصعب لیا (11-50)

 بجوأ يذلا 2

 راو اص رب ل < ا ا 7
 5 و انئم اء 6 َنيِقْدَصمل سَ كنا لوق 0 س ل ناک نإ

 2 ر ر رو 2 عز اع و ريل ا وا ل
 3 ىف هاف علطاف © نعلم مثنأ له لاق ه او

 58 رع هيض < نبا داوم ر ا
 نم قر فكمعن 00 O ندر تدك نإ

 ر 5

 هللا

 E N اوم الإ © َنيِتَيَمب ن اَ

 ركذ امل دولا لمعي اذنه لنيل © ممل روم
 «براشملاو لكآملاب «مهرورس مامتو «مهميعن 0

 اميف مهركاذت ركذ «ةنسحلا سلاجملاو «ناسحلا جاوزألاو

 ام مهنأو «ةيضاملا رومألا نع ثيداحألل مهتحراطمو ءمهنيب

 نأ ىلإ مهب كلذ ىضفأ ىتح «لؤاستلاو ةثداحملا يف اولاز

 «ثعبلا ركني ايندلا يف نير يل نك تإ :مهنم لئاق لاق
 ة ةف نيل كلأ» يل لوي و هب يقيدضت ىلع قسوليو
 . ؟انلامعأب نوزاجم : يأ نسر اول امو ابار اکو اتم اد

 ةياغ يف يذلا ءديعبلا رمألا اذهب قدصت فيك :يأ

 ادن ل

 اننأ ءاًماظعو اًبارت انرصف ءانقزمت اذإ اننأ وهو «بارغتسالا

 !!؟انلامعأب ىزاجُتو بساحُن مث داون

 اذهو «يتصق هذه :هناوخال ةنجلا بحاص لوقي :يأ

 لاز ام وهو ءاقداص اًئمؤم انآ تلز ام «ينيرقو انأ يربخ

 ا ىلإ ان تاجو ان مل اه ی تیل وک انک
 دق هنأ كش ال وهو «لسرلا هب انتربخأ يذلا ميعنلا نم نورت

 . باذعلا ىلإ لصو
 امب اًرورسو ةطبغ دادزنف هيلإ رظننل 4َنْميطُت نأ لحلف
 نع رک فوك



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 «ضعبب مهضعب رورسو «ةنجلا لهأ لاح نم رهاظلاو

 هل اًعبت اوبهذو «لاق امل هوباجأ مهنأ ءاّضعب مهضعب ةقفاومو

 4حما وس ىف# هنيرق ىأرف ملط هنيرق ىلع عالطالل
 .هب طاحأ دق باذعلاو «هتارمغو باذعلا طسو يف : يأ

 نأ هتمعن ىلع هلل اًركاشو ءهلاح ىلع امال هل لات ف
 ام ببسب ينكلهت :يأ نور تدك نإ هَل هديك نم هاجن
 : . كمعزب بسلا نم يلع تلخدأ

 ني تكلل مالسالا ىلع ينتبث نأ ىلع 4نر ُهَمَعي الوو

 نوم الإ © بَ نت اتق كعم باذعلا يف 4سن
 ةمعنب اًجهتبم «نمؤملا هلوقي :يأ] 4َنَّدَعُمِب ُنَ اَمر لوألا
 نم ةمالسلاو ءاهيف مئادلا دولخلاب ةنجلا لهأ ىلع ءهللا

 هنيرقل لوقي يأ .[ريرقتلاو تابثالا ىنعمب ماهفتسا «باذعلا
 الو «ىلوألا ةتوملا ىوس تومن انسل اننأ معزتفأ :بذعملا

 , 20؟ساذع الو اهدعب ثعب

 فذحو 4نلَةََسي ضب لع مصعب ليا :هلوقو
 مهنأ ىلع كلذ لدف ءرورسو ةذل ماقم ماقملاو «لومعملا

 اهيف عقو يتلا لئاسملاو «هب ثدحتلاب نوذتلي ام لكب نولءاستي

 .لاكشالاو عازنلا

 ملعلا نع لؤاستلاب ملعلا لهأ ةذل نأ مولعملا نمو

 مهلف ءايندلا ثيداحأ يف ةيراجلا تاذللا قوف «هنع ثحبلاو

 فاشكنا نم مهل لصحيو «رفاولا بيصنلا عونلا اذه نم

 . هنع ريبعتلا نكمي ال ام ةنجلا يف ةيملعلا قئاقحلا

 فاصوألا هذهب هفصوو «ةنجلا ميعن ىلاعت ركذ املف

 :لاقف لمعلا ىلع مهثحو «نيلماعلا قّوشو «هحدم «ةليمجلا

 ام لکو ريخ لك هب مهل لصح يذلا 4م لا ادهن
 «هورکمو روذحم لك هب مهنع عفدناو «يهتشتو سوفنلا ىوهت

 «تاياهنلا ةياهنو «تاياغلا ةياغ وه مأ ؟هقوف بلطي زوف لهف
 اوحرفو «تاوامسلاو ضرألا بر اضر مهيلع لح ثيح

 . ؟همالكل اوبرطو «هتيؤرب اورتساو هتفرعمب اومعنتو «هبرقب
 سئافن هيف تقفنأ ام قحأ وهف وعلا لَمْ اده ٍلئيِلل

 ةرسحلاو «سايكألا نوفراعلا هيلإ رمش ام ىلوأو «سافنألا

 ريغ وهو هتاقوأ نم تقو مزاحلا ىلع يضمي نأ ءةرسحلا لك

 ريسي ناك اذإ فيكف ءرادلا هذهل برقي يذلا لمعلاب لغتشم
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 كلذ :يأ 4ُّدْيَح كيذدآ «يِصخَمْلا هلآ داب الإ ه لا

 نوكي يذلا باذعلا مأ ءريخ ةنجلا لهأل هانفصو يذلا ميعنلا

 ؟ىلوأ نيماعطلا يأف ؟باذعلا فانصأ عيمج نم ميحجلا يف

 ٌةَرَجَّس وهو ؟رانلا لهأ ماعط آل ةنجلا يف فصو يذلا

 4تی الاكنو اًباذع :يأ 4ٌت اهلج اَنِإ ه مرآ

 . يصاعملاو رفكلاب مهسفنأ

 اذهف هطسو :يأ «ِريِحَلا ٍلَسَأ ف رح رجس اھت
 سرغملا رشو ءاهؤوسأو نداعملا رشأ اهندعمو ءاهجرخم

 امب اهرش ىلع هللا انهبن اذهلو ءهتسخو سارغلا رش ىلع لدي.

 . اهترمث ةفص نم ركذ امبو ؟هب تبنت نيأ ركذ
 ءاهمعط نع اذه دعب لأست الف 4ِنيِطَّلا سوكر ک اهنأو

 الو ةحودنم اهنع مهل سيلو «مهنوطبو مهفاوجأ يف لعفت امو

 , لدم

 هيلع بطش ةيناثلا ةرصاحلا دعب امو «ب نم ةدايز نيترصاحلا نيب ام )١(
 .ندعم :أ يفو «ب يف اذك (؟) . أ يف هبطش مدعل هءاقبإ تيأرو ءاهيف



 نورشعلاو ثٹلاثلا ءزحلا

 اذهف «َنوظبلا اهن ولان ان نوال مل :لاق اذهلو
 . مهماعط ماعطلا سئبف «رانلا لهآ ماعط

 اذه رثأ ىلع :يأ اع زه نإ مثل :لاقف مهبارش ركذ مث
 “[هرح] ىهتنا دق اًراح ًءام :يأ ريب ْنَي ابوس ماعطلا
 ةوجولا یون لملاك آمي اواي أوُمِيِعَسَي نإَو# :ىلاعت لاق امك
 2م اوُتُسو## :ىلاعت لاق امكو 4اَقَقَتَرُم تاسو بارلا شب

 . 4 رغم مم مي

 لل [مهاوأمو] مهرقمو مهلآم :يأ «ْمُهَمحْرَم نإ ل

 هيلع سيل ام «ميظعلا هرحو ديدشلا هباذع نم اوقوذيل يحل
 . ءاقشلا نم ديزم

 مل :لاقف ؟رادلا هذه ىلإ مهلصوأ يذلا ام :ليق هنأكو

 4 نوع هت ع م مهم ه َنيِلآَص ره باء اودجو : يأ وفا

 هيلإ 00 ام ىلإ اوتفتلي ملف «لالضلا يف نوعرسي ی

 ! الو بتكلا هنع مهترذح ام ىلإ الو ءلسرلا

 70 دمو اَنإ# :اولاق نأب مهوضراع لب «نيحصانلا

 . َتوُدَتْفُم مهرتاَ ع انو

 اڪ نيبطاخملا ءالؤه لبق :يأ هلم َّلَص دق
 . ىدتهاو نمآ مهنم ليلقو لرل

 مهلالضو مهيغ نع مهنورذني «َنيِرذنُم ميف اتلسرأ دلو
 يزخلاو كالهلا مهتبقاع تناك 4رذ ةع 5 كنك زان قظنام»

 ءمهلالض ىلع اورمتسي نأ ءالؤه رذحيلف «ةحيضفلاو
 . مهباصأ ام لثم مهبيصيف

 ْنَم مهنم لب «نيلاض مهلك "”اوسيل نورذنملا ناك املو

 داع لإ :لاقف كالهلا نم هللا هانثتسا ءهلل نيدلا صلخأو نمآ

 هتمحرب مهصخو «هللا مهصلخأ نيذلا :يأ 4َنيِصَلْْتْلا هَل

 :ةليمح ترام ف اع نإف « مهصالخأإ

 :لاقف نيبذكملا ممألا بقاوع نم اًجذومنأ ركذ مث

 مها هنو © وييل مَعَ حن انسداَن دقو (۸۲-۷۵)

 یف ِهْيَلَع اترو © نقاب ره مرد اتلعجو © 0 ملا بلا ر

 مّ © نیلا یز كلت اإ © َنيِيلَعْلا یف چ لم مس © نرخ 3

 هدبع نع ىلاعت ربخي نرحل اَنقَرعَأ م © مومل اواع
 كل ل

 هبر ىدان هنأ ءاّرارف الإ هؤاعد مهدزي ملف ءةليوطلا ةدملا كلت

 :لاقو «ةيآلا داي ّنرفكْلا نم ٍضْرأْلا لع ردم ال نرل :لاقف

 حدمو «هل هللا باجتساف 4َيِدِْفَمْلا ِمْوَمْلا لع فرضنا برا

 عامسو «نيعادلا ءاعدل *َنوُبِِحْمْلا مَعَكَ :لاقف هسفن ىلاعت

 . مهعرضتو مهلتبت
 بركلا نم هلهأو هاجن «لأس ام قباط «ةباجإ هباجأ
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 هتيرذو هلسن ىقبأو «نيرفاكلا عيمج قرغأو «ميظعلا

 هل لعجو «مالسلا هيلع حون ةيرذ نم سانلا عيمجف «نيلسلستم
 يف نسحم هنأل كلذو «نيرخآلا تقو ىلإ اًرمتسم اًنسح ءانث

 يف ىلاعت هَنَنُس هذهو .قلخلا ىلإ نسحم «قلاخلا ةدابع
 . مهناسحإ بسح ىلع ءانثلا نم مهل رشني نأ «نينسحملا

 لزانم عفرأ ناميالا نأ وُ اًنواَبع نم مل :هلوق لدو

 «هعورفو هلوصأو نيدلا عئارش عيمج ىلع لمتشم هنأو «دابعلا

 . هقلخ صاوخ هب حدم هللا نأل

 .ةصقلا رخآ ىلإ 4 َمِيِهَرإَل دبع نم توا (117-8)

 يف هتقيرط ىلع وه نّمو «مالسلا هيلع حون ةعيش نم نإو : يأ
 ءءاعدلا ةباجإو هلا ىلإ قلخلا ةوعدو «ةلاسرلاو ةوبنلا

 .مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ

 تاوهشلاو ءهبشلاو كرشلا نم ميس ٍبَقِب ُمّيَر اج ذإ#
 دبعلا بلق ناك اذإو ءهب لمعلاو قحلا روصت نم ةعناملا

 .ريخ لك هل لصحو ءرش لك نم ملس ءاًميلس
 ريغو ءمهدسحو َقْلَخلا شغ نم ميلس هنأ «هتمالس نمو

 ًادبو هللا يف قلخلا حصن : اذهلو «قالخألا ءىواسم نم كلذ

 اذه «َتوُدَِم اَداَم ءومْرَكَو هيأ لاق د :لاقف هموقو هيبأب
 .ةجحلاب مهل مازلإو ءراكنالا "”ىنعمب ماهفتسا

 ةهلآ [هنود نم] نودبعتأ : يأ 4 َنوُد هَل نود ةهلا٤ اًكفِيأ

 برب مكنظ امف «ةدابعلل حلصت الو «ةهلاب تسيل ءاّبذك
 مهل بيهرت اذهو ؟هريغ هعم متدبع دقو مكب لعفي نأ نيملاعلا

 . مهكرش ىلع ةماقالا ىلع باقعلاب ءازجلاب

 هل متلعج ىتح صقنلا نم «نيملاعلا برب متننظ يذلا امو
 .ءاكرشو اًدادنأ

 «كلذ نم نكمتيو «مهمانصأ رسكي نأ مالسلا هيلع دارأف

 O ل لل
 َيإ لاق ه ملأ يف ةر ره مهعم جرخف «مهدايعأ
 ميهاربإ بذكي مل» : حيحصلا ثيدحلا يف . قس

 لبا :هلوقو 4َس إل :هلوق :تابذك ثالث الإ ماسلا

 . «يتخأ 0 : هتجوز نع هلوقو (اًدَه مشرڪ مع

 اذهل «ف# مهتهلآب ديكلا هل ميل ءمهنع فلخت هنأ دصقلاو

 : يأ 4 يهل لإ عر ةصرفلا دجو املف كيرم ُهْنَ اولو
 : اهب اًمكهتم لام ةغوارملاو ةيفخلا هجو ىلع اهيلإ عرسأ
 «دبعُت نأ قيلي فيكف : يأ درم ال يكل ام ه وأب الأ»
 ال دامج هذهف ؟مّلكت وأ لكأت يتلا تاناويحلا نم صقنأ يهو

 .سيل :أ يفو «ب يف اذك (۲) . قايسلا اهيضتقي ةدايز (1)
 .هجو ىلع

 :ب يف (۳)



 ۸۳-١١۳١ :تايآلا «تافاصلا ةروس ريسفت -۷ ۸۲۹ نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ل تاقاعلال 4 ورکوو ویب . ملكت الو لكأت
 لس 3 نيل يعصب نقال اره مَبَرداَنلَمَيَوأ ٠هطاشنو هتوقب اهبرضي لعج : يآ( ارح مع ع

 نبهت نوسم یر َكَِكاَنِإ 3€ َنيِبلعْلا ف ج .نوعجري هيلإ مهلعل .مهل اًريبك الإ ةاذج 0 ىتح | [ أ اهلعج
 نوديري يأ .«نوعرهيو نوعرسي : يأ ور هک افا

 ُمَنِإ اًتيهلاَ اده َلَعَ نم : اولاقو اوثحب امدعب «هب اوعقوي نأ

 . تيلي ني
 ما کک ےک .ءوووضم وب دوم

 : لوقي اا هل لاقي مرح قف اًنعيسإ# :مهل ليقو

 .هومالو هوخيوف 4 ندم 02 0 دعب مص ديك هللا

 ءور
 أواك نإ مهو اده ميكا معك لب# :لاقف

 نومينطلا دش مكي الاف هش لإ عرق ٠ تولت
 اق ه ترئطني ا اج تدي دل یی ل سک م

 . ةيآلا كرش الو ايس عقب ال ام ولآ ثوڈ نم ودعا

 مكيديأب هنوتحنت : يأ ةت ام ديل : انه 4لا و
 «مهومتعنص نيذلا متنأو «مهنودبعت فيكف ؟هنوعنصتو

 مل ن أولاد © َنوُلَمعَت امو ْْمَفَلَحا# يذلا ؟هلل صالخالا نوكرتتو

 يف ُهُملَأَمظ رانلا اهيف اودقوأو ءاًعفترم اًيلاع :يأ ني

 . مهتهلآ ريسكت نم لعف ام ىلع ءازج 4 ويحل
 4 َنيِلَمْسُدْل مهتامجل» ةلتق عنشأ هولتقيل اك و ودار

 اًدرب ميهاربإ ىلع رانلا لعجو ءمهروحن يف مهديك هللا در
 . اًمالسو

 ءةجحلا مهيلع ماقأو «لعفلا اذه هيف اولعف امل «و#

 دصاق «هيلإ رجاهم :يأ ىر لإ بهاد نإ لاق مهنم رذعأو

 هيف ام ىلإ ينلدي «ِنِرْبَيَمأ ماشلا ضرأ ةكرابملا ضرألا ىلإ

 :ىرخألا ةيآلا يف لاقو «يايندو ينيد رمأ نم يل ريخلا

 نوكأ لأ ىع ير وعدو هلا نوذ نم توعد امو کلرتعاو#

 امدنع كلذو )سلسلا تيه نوكي اًدلو «يل بم برم
 اًمالغ هل بهي نأ هللا اعد ءاًريخ مهيف ري ملو هموق نم سيأ

 . هتامم دعبو «هتايح يف هب هللا عفني اًحلاص

 اذهو #ريلك رعب ترسب :لاقو هل هللا باجتساف

 ءةراشبلا هدعب ركذ هنإف «كش الب مالسلا هيلع ليعامسإ
 [اَهَتَرَّشص :قاحسإب هارشب يف لاق ىلاعت هللا نألو «قاحسإب]

 سم عمم ريغ قاحسإ نأ ىلع ٌلدف

 َبوُقَعَي ّقَحْسِإ ءار نمو حساب
 . حيبذلا

 نمضتي وهو «ملحلاب مالسلا هيلع ليعامسإ هللا فصوو
 جم وغ وفعلا و: ةا ةه كلا ومنو قلا

 ءهعم ىعسي نأ كردأ : يآ ( ىنا مم مالغلا 4مل ا

 تبهذ دق «هيدلاول نوكي ام بحأ «بلاغلا يف نوكي انس غلبو

 م مه

 e 60 نانم لا لانواع

 نود TT ر هيبأل
 وم

 3 موجنلا يف ةرظد رف © يياعلا برب کظامق ()

 مينه عاد( نرم هتعرف © قس قلاع

 سريع رواش خان الاف
 ت وج ام ودا لاق 9€ وغرب لاو لبا 9 ]نیملأپ € ےہ ےک

TT OHO 

 @ يسأل هك ادي باوذارأه © بلف
 نصا م ىل بهير دس یر بهاد یت لاو

 ىنا © ريكا
 لاف ف E 0 كذآ املا یف ئرأ افا

 220 ے ےک > س ع »سود
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 إل :مالسلا هيلع ميهاربإ هل لاقف «هتعفنم تلبقأو «هتقشم

 نأ ءايؤرلاو مونلا يف تيأر دق : يأ #َكصذأ أ واََمْلا ىف ی

 ادام ٌرظت# يحو ءايبنألا ")ايؤرو «كحبذب ينرم 0

 . هذيفنت نم دب ال ىلاعت هللا رمأ نإف تجر
 اًرابو «هبرل اًيضرم ءاّبستحم اًرباص ليعامسإ 4َلاَثل

 هللا كرمأ امل [ضما] :يأ#« دمتم ام لمم تأ :هدلاوب

 هسفن نطوم هنأ هابأ ربخأ .4َنرِدّصلأ ىم هَ لع نإ نجس
 ءيش نوكي ال هنأل «ىلاعت هللا ةئيشمب كلذ نرقو ءربصلا ىلع

 . ىلاعت هللا ةئيشم نودب

 هنبا لتقب اًمزاج ليعامسإ هنباو ميهاربإ :يأ انك الل

 دق نبالاو «هباقع نم اًقوخو «هبر رمأل الاثتما ءهداؤف ةرمثو

 .هدلاو اضرو «هبر ةعاط يف هيلع تناهو ءربصلا ىلع هسفن نطو

 «هنيبج ىلع ليعامسإ ميهاربإ َّلت :يأ 4ٍَ ُميَتَو
 ىلإ حبذلا تقو رظني الئل ههجول بكنا دقو «هحبذيف هعجضيل

 .ههجو

32 

 .يأرو :أ يفو ب يف اذك )١(



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 نأ شهدملا رمألاو «ةجعزملا لاحلا كلت يف ةد

 كنإف ءهب ترمأ ام تلعف دق :يأ *َتْنَدَص ْدَق © ميه

 داومإ الإ في غلو تیت لك تار كلذ ىلع هكلسفت تکو
 ءانتدابع يف *َنيِنِحْمْلا ىز كتك اإ# هقلح ىلع نيكسلا
 ٠ ينا تاؤهش ىلع اناضر نیلا

 كلا ركل مالسلا هيلع ميهاربإ هب انحتما يذلا 4ام نبال
 لامكو «ميهاربإ ءافص هب نيبت يذلا «حضاولا :يأ نيل

 امل مالسلا هيلع ليعامسإ نإف .هتلخو هبرل هتبحم
 ةلخلاو «نمحرلا ليلخ وهو ءاّديدش اًبح هبحأ «ميهاربال

 يضتقيو «ةكراشملا لبقي ال بصنم وهو «ةبحملا عاونأ ىلعأ

 .بوبحملاب ةقلعتم بلقلا ءازجأ عيمج نوكت نأ

 دارأ «ليعامسإ هنباب «هبلق بعش نم ةبعش تقلعت املف
 محاز نَم حبذي نأ هرمأف «هتلخ ربتخيو هدو يفصي نأ ىلاعت

 هر پیج ج

 «هحبذ ىلع مزعو «هاوه ىلع هرثآو هللا بح مّدق املف

 «هيف ةدئاف ال حبذلا يقب ءمحازملا نم بلقلا يف ام لازو

 4 ٍريِظَع جذي يدو © نسل أكل ره اده ىرإ# :لاق اذهلف

 ناكف «ميهاربإ هحبذ «ميظع منغلا نم حبذ هلدب راص :يأ

 نم هنأ ةهج نمو «ليعامسال ءادف ناك هنأ ةهج نم اًميظع

 موي ىلإ َةَئُسو اًنابرق ناك هنأ ةهج نمو «ةليلجلا تادابعلا ةلمج

 . ةمايقلا

 هيلع انيقبأو : يأ 4 َميِهَرِإ لع ْمَكَس ه َسرخآلا يف هيَ اکرول
 دعب تقو لكف «نيلوألا يف ناك امك «نيرخآلا يف اًقداص ءانث

 . هيلع ئىنثم مظعم بوبحم [هيف] هنإف «مالسلا هيلع ميهاربإ

 هلل دلل لقط :هلوقك هيلع هتيحت :يأ «ررِِهَرِإ لع مكس
 . 4طا ترا وداع لع مو

 نأ هقلخ ةلماعمو هللا ةدابع يف #يِييخْمَلا ىز كلك اإل

 . نسحلا ءانثلاو ةبقاعلا مهل لعجنو ءدئادشلا مهنع جرفن

 غلب ا ءهب ناميالاب هللا رمأ امب *َنينمَوُمْل اتوا نم م

 ۍړ تلد 0 :ىلاعت لاق امك «نيقيلا ةجرد ىلإ نامي إلا مهب

 .4َنيِيِقوُمْلا ّنِم َنوْكَِلَو ضرألاو تولا َتْوْكَلَم َميِهَزِ

 ةيناثلا ةراشبلا هذه يللا نم ايب َقَحَسِإِ هرو

 «هئاقبو هدوجوب رشبف «بوقعی هئارو نم يذلا «قاحسإب

 تاراشب يهف «نيحلاصلا نم اّيبن هنوكو «هتيرذ دوجوو

 1 . ةددعتم

 يتلا «ةكربلا امهيلع انلزنأ : يأ «قكْسإ حلو هع اًنكَربَو

 هللا رشنف ءامهتيرذو امهلمعو امهملع يف ةدايزلاو ومنلا يه
FEةميظع ممأ ثالث  . 

 هللا هبهو

 و

 ۱١۱۴٤١-٠۲۲ :تايآلا «تافاصلا ةروس ريسفت -۳۷ = ۰

 ل  كاةاقلاز 1 سک >>

 طك ےن ورکا 38 َتْفَّدَص
 هاا € ميظع یبذب هدو 3 )نیلا وتلبلا

 ا 7 میک إ لع مکس 3€ ترخآلا

 ا ی ررر ا تیز ملات وانه 9

 7 تیحللصلا
 لمَ س <2

 اير 0 9 رار

e 
 ر ی حدف

 یوم لات مد کو ©

 e هوا

 E EES ع
 ربو 69 ملا رولا هتيتكَم 9 07 َنيِبَبَمْل

 0 ترحل امتع
SS ae 

 0 تينا تن
 0 مک ھل

 سجا دور دوال کعب وعدنا 3 9 نوف

 © ريلوألام راب برو کر هل 9 َنيِقِلت

 ةمأو قارنا ب ف و اا
 . قاحسإ ةيرذ نم مورلا

 يأ ٿيم بشل هل ملاظو نصح اَمِهَتِيْرُذ نیول

 هرفكب هملظ نيبت يذلا ملاظلاو لداعلاو «حلاطلاو حلاصلا
 اکر : لاق امل هنإف «ماهيالا عفد باب نم اذه لعلو «هكرشو

 مامت نم نأو ءامهتيرذ يف ةكربلا كلذ ىضتقا «َقَحْنإ لَو كَ
 نأ ىلاعت هللا ربخأف .نينسحم مهلك ةيرذلا نوكت نأ ةكربلا

 .ملعأ هللاو ءاّملاظو اًنسحم مهنم

 رخآ ىلإ تورو یوم یل اًنكم ةف )1-116(
 نوراهو ىسوم هيلوسرو «هيدبع ىلع ُهَنَنِم ىلاعت ركذي .ةصقلا
 «ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلاو «ةلاسرلاو ةوبنلاب ءنارمع ينبا

 ىتح «هيلع امهرصنو «نوعرف امهودع نم امهموقو امهتاجنو

 «نيبتسملا باتكلا امهيلع هللا لازنإو ءنورظني مهو هللا هقرغأ
 «ءءيش لك ليصفتو ظعاوملاو ماكحألا اهيف يتلا ةاروتلا وهو

 اذ اًنيد امهل عرش نأب ءميقتسملا طارصلا امهاده هللا نأو

 امهيلع نمو «هللا ىلإ ةلصوم «ةميقتسم عئارشو ماكحأ

 . هكولسي



 نورشعلاو ثلاثلا ءزحلا

 توردو توش ع مکس ٥ ىف اهب ارگ
 باب نمو «نيرخآلا يف ةيحتو ءاّنسح انث امهيلع ىقبأ : يأ

 نص اما © سخت یز َكِلَدَك الو ا ىلوأ
 ٠ . «تييبؤتلأ ا

 الأ هول لاق ذل ه َيَِسْرْمْلأ نمل سای لو )۳۲-۳

 برو کیر هلآ ه يقلل س َّنَسحَ توردو لعب وعدنا © یوق

 هلل داع الإ ه ترسخ مک یکم ٠ تّرألا كتب
 كلذ اإ ه يسا لإ ع مس © َنرخآلا ىف يع اگرو © َنيِصَلْخُمْل

 هدبع ىلاعت حدمي 4َيْؤُمْلا اتوابِع ني ُّمَنِإ © َنيِِسْحْسْلا یز

 ةلاسرلاو ةوبنلاب «مالسلاو ةالصلا هيلع سايلإ هلوسرو
 هدحو هللا ةدابعو ىوقتلاب هموق رمأ هنأو «هللا ىلإ ةوعدلاو

 ةدابع مهكرتو «لعب» هل لاقي مهل اًمنص مهتدابع نع مهاهنو
 نسحأف مهابرو ءمهقلخ نسحأو .قلخلا قلخ يذلا شا

 . ةنطابلاو ةرهاظلا معلا مهيلع ٌردأو «مهتيبرت

 منص ةدابع ىلإ «هنأش اذه ْنَم هللا ةدابع متكرت فيك مكنأو

 الو لكأي ال لب «قزري الو قلخي الو ‹عفني الو رضي ال

 !!؟يغلاو هفسلاو لالضلا مظعأ نم الإ اذه لار !!؟ ملكتي

KE:اًدعوتم هللا لاق هل اوداقني ملف هيلإ مهاعد اميف هود  

 ملو «باذعلا يف ةمايقلا موي :يأ «نوُرَصْحُي م : مهل

 . ةيويند ةبوقع مهل ركذي
 نمو هلا مهصلخأ نيذلا : يأ *َنيِصلَحْمْلا هلأ داع الإ

 امنإو «باذعلا يف نيرضحم ريغ مهنإف «مهيبن عابتاب مهيلع
 . باوثلا ليزج هللا نم مهل

 اًنسح ءانث 4 رخ نل سايلإ ىلع : يأ 4َ اروا
 . هيلع هدابع نمو هللا نم ةيحت : يأ 4َنيِساَي لإ لع مسل
 ىنثأف ملا اتابع نم ُمَنِإ © َنيبيْخحْسْلا ىز كلك إل

 مهيلع همالسو هللا تاولص هناوخإ ىلع ىنثأ امك هيلع هللا

 . نيعمجأ

 هاو هح دل ه َنيِلَسْرمْلا َنمَّل اول لَو (۱۳۸-۳)

 ورس کو © َنرَخَلْلا ارد م ت © بَل يف او الإ © تیم

 ىلع ىلاعت هنم ءانث اذهو )توق الكآ لبو ٥ ٌنيِسِيْمُت مہک
 .هموق هللا ىلإ هتوعدو ةلاسرلاو ةوبنلاب طول هلوسرو هدبع

 ةشحافلا لعفو كرشلا نع مهيهنو

 اليل اورسف «نيعمجأ هلهأو هللا هاجن ءاوهتني مل املف

 .اوجنف

 ةجوز يهو «نيبذعملا نيقابلا : يأ «َنيَمْلا ىف ارجع اإل

 . هنيد ىلع نكت مل طول

 ابدع الجم مهرايد مهيلع انبلق نأب ركل ام م

 ١۱۲۳-٠٤۸ :تايآلا تافاصلا ةروس ريسفت ملل م١

 اوات 5 يرو ك
 8 کیا e بک اا وید

 ايل مکس 1 رنا
aاونو € نيم 0 ر © - و ا  

 ا ھاو هت دل 9€ ن نيلسرمل 1 أمل

usور يكس  

 3 9 تيفال بر © َنيَحِبصُم

 اكَقَمْماَسا) ورنا فلل ذإ(9 دیا

 ميلموهو تبوح 0 وهو توا مقا ل ی کک

 5 ١ يحبني
 رج رتب © يلقن
 9 ود زب وأ لأ ةا کإ هت آسرو ) نقب

 ا 1 لاه هكا 7 نجلها تما
ONملاک © 0  E 

 ه9 ےیل نیکی مآ © تونیک
 (© ننلاَل عنان قطَعأ مآ 9 دک مَنِ کا و هلآ

 مع ا

 اودمه ىتح 4 دوُسنَن ليج نم َةراجج اع اَْرَطَمَأَو اهتفاس
 :اودخختو

 5 نيجي طول موق رايد ىلع : يأ 4م رل گرل
 مكرورمو اهيلإ مكددرت رثكي «تاقوألا هذه يف :يأ لأبو
 «ربعلاو تايآلا نولي القأ# ةيرملاو كشلا لبقت ملف ءاهب

 . ؟كالهلا بجوي اّمع نورجزنتو

 .ةصقلا رخآ ىلإ 4َنِلَسْرَمْلا نيك شرب كلو )١18-19(

 امك «ىتم نب سنوي هلوسرو هدبع ىلع ىلاعت هنم ءانث اذهو

 ىلإ ةوعدلاو «ةلاسرلاو ةوبنلاب نيلسرملا هناوخإ ىلع ىنثأ
 . هللا

 ءاهنم هاجنأ «ةيويند ةبوقع هبقاع هنأ ءهنع ىلاعت ركذو

 هبر نم :يأ نبأ َدإإ8# :لاقف «ةحلاصلا هلامعأو هئاميإ ببسب

 «توحلا نطب يف هسبحيو «هيلع ردقي ال هنأ اًناظ هل اًيضاغم

 مدعل ءهبكترا يذلا هبنذ و هيلع بضاغ ام هللا ركذي ملو

 هبقاعو «بنذأ هنأ هنع انركُذ امب انتدئاف امنإو ءهركذب انتدئاف

 هنع لازأو «كلذ دعب هاجن هنأو «ماركلا لسرلا نم هنوك عم هللا

 .هحالص ببس وه ام هل ضّيقو «مالملا



 نورشعلاو ثلاثلا ءزحلا

 ءةعتمألاو باكرلاب 4 ِنوُحْمَمْلا كلل لإ أجل قبأ املف

 ءةنيفسلا تلقث «نحاش كلفلاو «هريغ عم بكر املف

 دحأل اودجي مل مهنأكو «نابكرلا ضعب ءاقلإ ىلإ اوجاتحاف

 يف يقلأ «بلغو عرق ْنَم نأ ىلع اوعرتقاف «كلذ يف ةيزم
 .هبابسأ أيه اًرمأ هللا دارأ اذإو «ةنيفسلا لهأ نم اًلدع رحبلا

 يحمل نِي دكف سنوي ةعرقلا تباصأ [اوعرتقا] املف
 تقو رهو تولا ُهَمَفْلاَم# رحبلا ىف ذ يقلأف «نيبولغملا :يأ

 :هبرل هتبضاغم وهو هيلع مالي ام لغاق يا( ةماعلا

 هتقو يف : : يأ يآ ؛ ني نك مَن و

 نكلو «هتربقم تناكل : يأ #َنْرْثَعَب يوب لإ 5

 هللا يجني كلذكو «ىلاعت هللا هاّجن «هلل هتدابعو هحيبست ببسب
 .دئادشلا يف مهعوقو دنع نينمؤملا

 يهو «ءارعلاب هنطب نم توحلا هفذق نأب رمل هدب
 نم ةيراع تناك انبر لب «دحأ لك نم ةيراعلا ةلاخلا ضرألا

 ببسب «ضرمو مقس دق : يأ 4ٌرئيِقَس َرُهَوأ# لالظلاو راجشألا

 نم طوعمملا خرفلا لثم راص ىتح «توحلا نطب يف هسبح
 . ةضيبلا

 اهنأل «ليلظلا اهلظب هلظت بطب ني رجس يع انسب
 هب هفطل نم اذهو «بابذ اهيلع طقسي الو «لالظلا ةدراب ٌةرداب

 .هربو

 هنأ وهو « «ىمظع ّهَنِم هيلع ع َّنَتْماو ءرخآ اًمطل هب فطل مث

 .اهنع توز وأ سانلا نم يأ ٍةَمأِب لإ هلسرأ

 hS زا ىنعملاو

 کم هع مهل يعادلا هنأل «هنیزاوم نم اوراصف اوما

 . هبابسأ تدقعنا امدعب اا م ارا # نح لإ

 مو لإ اسیا اهعقف بتم و تاک اول :ىلاعت لاق
 راع روو
 مسو ايدل وَلا يف يزيل ٌباَدَع مين اقش اوما اعل شوب

 . * نيح ّلِإ

 لأ َكْيَرلأ هتف )1١59-/١50(
 ر ورس

 لأ © توده 5 ص كِيَلَمْل انقلخ

 ما کوا لو تا

 e تک ىلا ٠ يكل مچ نأ لو © تؤ

 IE طاس يكل م © کد نا ه کی فک ركل ا

 «:يفتناك» : لک هينا یلاعت لوقي نیک مک دإ كتي
 قكئالملا اودبع نيذلا «هريغ هللاب نيكرشملا لأسا :يأ

 ال امب هفصوو هللاب كرشلا نيب اوعمجف « هللا تانب اهنأ اومعزو

 ةمسق هذه :يأ ترا هلو تابا كيلا هلالجب قيلي

 1١94-١517 :تايآلا تافاصلا ةروس ريسفت -۳۷ دس ۲

 ةهج نمو «ىلاعت هلل دلولا مهلعج ةهج نم ءرئاج لوقو ىزيض
 يتلا تانبلا وهو هل امهسخأو نيمسقلا أدرأ مهلعج

 هل نولو # ىرخألا ةيآلا يف لاق امك ءمهسفنأل نهنوضريال

 تاني کولا لج چ و اق قلي تكس يلا
 اَنَثَلَح ما :مهبذك نايب يف ىلاعت لاق «كلذب مهمكحو «هللا

 رمألا سيل : يأ ؟مهقلخ 4 توذهش مه فو اّ ةكِبِلَمْل

 ا «كلذك

 ىلع ءارتفا لب «ملع الب لوقلا اذه اولاق مهنأ ىلع لدف

 مهبذك :يأ «ةهكفإ ني ميت الآل لات لاق اذهلو « هللا

 . نک 36 © تيل شارا
 قي کک ام © َنكبْلا ىلع تالا راتخا :يأ طم

 لوقلا اذه نوزيمتو 4ك الفا 60 مكحلا اذه كَ

 .لوقلا اذه اولوقت مل «متركذت ول مكنإف «رئاجلا لطابلا

 نم «مكلوق ىلع ةرهاظ ةجح : يأ نم ٌنطْلُس يل مل
 .لوسر وأ «باتك

 مك نإ كبتكي اال :لاق اذهلو ءعقاو ريغ اذه لکو

 هنإف «ةيعرش ةجح هيلع ميقي ال ءالوق لوقي ْنَم نإف كةر
 . ملع الب « هللا ىلع لئاق وأ «دمعتم بذاك

 مبَمإ ةا ِتَمِلط ذقلو بش ل و م واول )١5-11١(

 : يأ 4 َنيِصلْحُمْلا ا 1 َداَبِع لإ © َنوُدِصَي اع هللا نحس © َنوُرَصَحَمَل

 ثيح ءاّبسن ةنجلا ن نيو لاب ن هوك تملا ده لمج

 .نجلا تاورس مهتاهمأ نأو « هللا تانب ةكئالملا نأ اومعز

 هللا يدي نيب نورضحم مهنأ تملع دق دق ةنجلا نأ لاحلاو

 مل بسن هنيبو مهنيب ناك ولف «ءالذأ اًدابع [مهيزاجيل]
 :كلذ اک

 هفصي امع «ميلحلا لماكلا «ميظعلا كلملا 4 مّ َسَحَبْس»

 . مهكرشو مهرفك هبجوأ فصو لك نم نوكرشملا هب

 ءهب هوفصو اًمع هسفن هزني مل هنإف 4َنيِصَلَحُمْلا هَل داع لال
 . نيصلخم اوناك كلذبو «هلالجب قيلي امب الإ هوفصي مل مهنأل

 او کل )١١8-11(

 عم هومتدبع ْنَمو نوكرشملا اهيأ مكنإ :يأ يملأ ٍلاَص َّرْه
 نم هنأ هللا ىضق ْنَم الإ اًدحأ اولضتو اونتفت نأ نوردقت ال هللا

 اذه نم دوصقملاو .يهلالا ءاضقلا هيف ذفنيف «ميحجلا لهأ

 ةردق لامك نايبو «دحأ لالضإ نع مهتهلآ زجعو مهزجع نايب

 هبزحو نيصلخملا هللا دابع لالضإب اوعمطت الف : يأ ىلاعت هللا

 . نيحلفملا

 )١( نكي مل :أ يفو «ب يف اذك .

 و

 57 لم يم ههو دس ا م روم
 ْنَم الإ © نیب هيلع رتا ام © نودي



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 0 اسلا نحل إو ه مولع مام م الإ اکی اول (177-17)
 مالسلا مهيلع ةكئالملا ةءارب نايب [هيف] اذه 4َس نل إو

 ةفرط هنوصعي ال هللا دابع مهنأو «ءنوكرشملا مهيف هلاق اّمع

 ال هب هللا هرمأ دق ريبدتو ماقم هل الإ دحأ نم مهنم امف «نيع

 .ءيش رمألا نم مهل سيلو «هزواجتي الو هادعتي

 سل ايل هتمدخو هللا ةعاط يف فاصلا نحل اول

 نأ نوحلصي - اذه عم - فيكف «هب قيلي ال امع هلل حبسا
 .هللا ىلاعت !؟هلل ءاكرش اونوكي

 س اک اس نأ ول © یول انك نیا )١185-10(

 ْدَمَلَو © ساعي ىوش دب اورقکف © َنيِضلَحُمْلا لأ دابع كَل © والا

 مل دج ل ه ةويرْسَمْلا مك إ٥ نرسل اوایل اشک

 ٌقَح َمُهْنَع لوو ه َيِرَدنمْل ٌحاَبَص هَ محاسب لرب اد © ولعت

 نيكرشملا ءالؤه نأ ىلاعت ربخي .ةروسلا رخآ ىلإ #ٍنبح
 ءاج ام بتكلاو ركذلا نم انءاج ول :نولوقيو ءينمتلا نورهظي

 ىلع نيصلخملا انكل لب «ةدابعلا هلل انصلخأل «نيلوألا

 . ةقيقحلا

 هب اورفكف بتكلا لضفأ مهءاج دقف «كلذ يف ٌةَبَذَك مهو

 نيح باذعلا ولي قوس قحلا ىلع نودرمتم مهنأ ملعف
 دق لب «نوبلاغ ايندلا يف مهنأ اًضيأ اوبسحي الو «مهب عقي

 نيلسرملا هدابعل اهل فلاخم الو اهل درم ال يتلا هللا ةملك تقبس

 مهبر نم نوروصنملا «مهريغل نوبلاغلا مهنأ «نيحلفملا هدنجو

 ةميظع ةراشب هذهو . مهنيد ةماقإ نم هيف نونكمتي ءاريزع اًرصن
 لتاقو «ةميقتسم هلاوحأ تناك نأب «هللا دنج نم هنأب فصتا نمل

 .روصنم بلاغ هنأ «مهلاتقب رمأ نم
 «قحلا اولبقي ملو اودناع نمع ضارعالاب هلوسر رمأ مث

 :لاق اذهلو «باذعلا نم مهب لحي ام راظتنا الإ يقب ام هنأو

 مهب لحيس هنإف «لاكنلا هب لحي نم ورب ىو مصاول
 ُحاَبَص م مهنم اًبيرقو مهيلع لزن :يأ محاسب لر اًد#
 رّرك مث .لاصئتسالاو «ةبوقعلاو ءرشلا حابص هنأل 4َيِرَدَسلَ

 .باذعلا عوقوب مهديدهتو ءمهنع يّلوَّتلاب رمألا
 يتلا ةعينشلا مهلاوقأ نم اًريثك ءةروسلا هذه يف ركذ املو

 هزنت :يأ 4كَيَر َنَحَبْسا» :لاقف اهنع هسفن هزن ءاهب هوفصو
 زتعاو «ءيش لك رهقف ءزع يذلا [: يأ] «َوَّرِمْلا ٍتَر# ىلاعتو

 .هب هنوفصي ءوس لك نع
 «تافآلاو بونذلا نم مهتمالسل 4َنَِسْرْمْلا َلَع كسول

 .تاومسلاو ضرألا رطاف هب اوفصو ام ةمالسو
A 

 و

 ١514-1١81 :تایآلا «تافاصلا ةروس ريسفت ما ل ۳
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ESN 7 5 Ear ۳ rSوسوف ل راسا  rllنا  
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 SEI َنيِصَلْخُمْلاَسأداَبحْل )ومي
2 

 ال راتاو 9 مجدل اَصَوهْنَماَلِ © وکرم
 نحنا ن اإ © نوصل ی إو وعمال
 ا 2 َنيلوأل اما داناو (© ولو قیا
 9-5 دقو وملعب فو دیور تکنو ناحل ادا

 ن49 وروما مک م9 نلرم اتوا اشک تمس م ل وحج < td 1 مرد ے8 al |7 3 آ

 آه ماس راق 9€ َولِجْمَتْسَسَِدَعَيك 0 دوري

 توفوا ورا بر كرس 7 تورم
 R7 Rl Sol oS دو م 8 ت م ر

 ا ©9 بیلا یر لدمحلاو © سيَسزمْلاَل عْمَلَسَم

 ىبر يتلا لاعفألاو «ةميظعلا ةلماكلا تافصلا نم دمحلا عاونأ

 اهب مهنع فرصو ءمَعّنلا اهيف مهيلع ّردأو «نيملاعلا اهب

 عيمج ,يفو ءمهتوكسو مهتاكرح يق ىلاعت .مهربدو مقا
 دومحملا «صقنلا نع سدقملا وهف .ىلاعت هلل اهلك « مهلاوحأ

 مهيلع ملسم نوملاس هلسرو . مظعملا بوبحملا «لامك لكب

 هؤادعأو] .ةرخآلاو ايندلا يف ةمالسلا هل كلذ يف مهعبتا نمو

 .[ةرخآلاو ايندلا يف «بطعلاو كالهلا مهل

 دي ىلع ه1 47 ةنس لاوش ٦ يف تافاصلا ةروس ريسفت مت

 ىلع هللا ىلصو «يدعسلا رصان نب نمحرلادبع : هبتاكو هعماج
 متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو ءاّميلست ملسو دمحم انديس

 .تاحلاصلا

 ,يدعسلا هللادبع نب رصان نب نمحرلادبع :هعماجل نآرقلا

 .نيملسملا عيمجو هيدلاولو هل هللا رفغ

 .ب نم ةدايز(١)



 نورشعلاو ثكلاثلا ءزحلا

 ص ةروس ريسفت

 ةيكم يهو

 قع ىف اورتك نل لب ه دلا ی نامل ض8 )١-١١(

 ابو © صام نح تال اودا رف نم مھل نم اكله رک © قاقشو

 لآل َلَعَحَل ه باگ رجس ادع يكل 0و مَ ڈیم مج نأ

 لع وضو اوثنأ ل تب ١ البلا اطا © باع هيت اده نإ ديو اإ و 2 عع امم ب قسد بس 2

OE,لِ اس نإ ٍةَرْجأْلا ِدَلْلا ىف اد ای ام © در  

 ڈو اک لک 35 نت یل يف مث لَ لب ايي اي ردا هلع لآ هن قلا

 كلم مُهَل مآ © باعوا علا كي ةَ نرخ ْرْهَدَع ما © بالم
E e ETO 

 لاحو «نآرقلا لاحل ىلاعت هللا نم نايب اذه 4 ٍرمَكْل ني ُموُوُهَم

 4 يلا یز نارمل ص# :لاقف هب ءاج ْنَم عمو هعم هب نيبذكملا
 ام لك دابعلل ركَذَمْلا ء«فرشلاو ميظعلا ردقلا يذ :يأ

 نمو «هلاعفأو هتافصو هللا ءامسأب « «ملعلا نم هيلإ نوجاتحي

 داعملا ماكحأب ملعلا نمو «ةيعرشلا هللا ماكحأب ملعلا

 .هعورفو مهنيد لوصأ يف مهل ركذم وهف ءءازجلاو
 نأ رمألا ةقيقح نإف هيلع مسقملا ركذ ىلإ جاتحي ال انهو

 اذهب فوصوملا نآرقلا اذه وهو «دحاو ءيش هيلعو هب مسقملا

 [نأ] ملع «فصولا اذهب نآرقلا ناك اذإف «ليلجلا فصولا

 هيقلت مهيلع بجاولا ناكو ءةرورض لك قوف هيلإ دابعلا ةرورض
 .هنم هب ركذتي ام جارختسا ىلع لابقالاو «قيدصتلاو ناميالاب

 ْنَمِبو هب نورفاكلا ىبأو ءاذهل ىده نم هللا ىدهف

 ءهب ناميالا نع عانتماو ةزع 4ٍقاتشو زعل مهعم راصو
 .هلاطيإو هدر يف ةمصاخمو ةقاشم :يأ «هل قاقشو رابكتساو

 «هلزنأ

 .هب ءاج نمي حدقلا يفو

 مهنأو «لسرلاب ةبذكملا ةيضاملا نورقلا كالهإب مهدعوتف

 «مهنع باذعلا فرص يف اوثاغتساو اودان كالهلا مهءاج نيح

 امم صالخ تقو تقولا سيلو : يأ صام َّنيِم تال نكلو

 اومودي نأ ءالؤه ْرَدْحَيْلَف ,مهباصأ امل جرف الو «هيف اوعقو
 . مهباصأ ام مهبيصيف «مهقاقشو مهتزع ىلع

 نوبذكملا ءالؤه بجع :يأ ت رم ماج نأ ايڪو

 نم اونكمتيل « مهنم رذنم مهءاج نأ «بجع لحم سيل رمأ يف
 الف «مهموق نم هنألو «ةفرعملا قح هوفرعيلو «هنع يقلتلا

 ركشلا بجوي امم اذهف «هعابتا نع ةيموقلا ةوخنلا مهذخأت

 1١-1١ :تايآلا ءص ةروس ريسفت -۸

 7 س

 9€ ٍقاَفِشَوَةَرِعِف وره لالب و

 ر ا نم
 © بدك حسا ذل َنورْفكْل اَلاَك ر م

 ANO امل اطا 2 ااو واهل
 ا كلا

LOSS 

 ا 2

 ١ لرم ©) ىيا لاد منإ تاو اي

 انعدم بى دنفس فوه م لباني

 رها لب ررر کیا
 ١ © بتسأل اوم اتام و ضال او بولا اف |

 ا 000 < OS م رو ت ل و
 | موق ال بازحالا نم موزهم كلانهام دنج

 طول موو دونو ادو لاو د نورو داو چو او
 ص »ه6 حم م

 سلا ڪر © Q9 ُباَرَحَألأك يوا َد کن

 جلو ا »لإ كلور ظْياَمَو و1 9 ٍِباَفِعَقَحَم
 ھر مور ا

 ظ E انيرأولاقو راتاو نم

 ا

 أم ةدجل
1 
 1 ا

 . هل دايقنالا مامتو « مهيلع

 نم اولاقو ءراكنإ بجعت اوبجعتف «ةيضقلا اوسكع مهنكلو

 . 4 ُباَذَك رجس ادله : مهملظو مهرفك
 فيك :يأ ايو اهل سل وا مر

 هلل ةدابعلا صالخإب رمأيو «دادنألاو ءاكرشلا ذاختا نع ىهني

 هنم يضقي :يأ ا ينل هب ءاج يذلا 4 نإ هدحو
 .هداسفو هنالطبل بجعلا

 ىلع مهموق نيضرحم «مهلوق لوبقملا مَ للا قل
 « کیلا ل ایسار أوشنأ ن۴ كرشلا نم هيلع مه امب كسمتلا

 اهيلع ربصلا يف مكسوفن اودهاجو ءاهيلع اورمتسا :يأ

 .اهتدابع نع مكندصي الو «دار اهنع مكدري الو ءاهتدابع ىلعو

 اهتدابع نع يهنلا نم «دمحم هب ءاج يذلا ادم ل داص

 يف ةحلاص ريغ ةينو دصق هل : يأ ءدصقي : يأ دار هيل

 ىلإ اعد نم نإف ءءاهفسلا ىلع الإ جورت ال ةهبش هذهو «كلذ

 هلمعو هتينف «هتين يف حدقلاب هلوق دري ال ءقح ريغ وأ قح لوق

 ججحلا نم هدسفيو هلطبي امب هتلباقمب دري امنإو ؛هل
 «مكاعد ام ىلإ مكاعد ام اًدمحم نأ مهدصق مهو «نيهاربلاو



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 . اًعوبتم «مکدنع اًمَظَعَم نوكيو «مكيف سأريل الإ

 هيلإ اعد يذلا نيدلاو ءهلاق يذلا لوقلا ادب اَنَعِمَس ام

 هيلع انكردأ الف ءريخألا تقولا ىف :يأ «ِةَرحآلا َهَّلِْلا فل

 يذلا ىلع اوضماف «هيلع اا کردا انؤابآ الو ءانءابآ

 دمحم هيلإ اعد يذلا اذه امو «قحلا هنإف «مكؤابا هيلع ىضم

 .هارتفا بذكو هقلتخا قالتخا الإ

 اودر ثيح «ىلوألا مهتهبش سنج نم ةهبش اًضيأ هذهو

 امل فلاخم لوق هنأ وهو «لوق ىندأ درل ةجحب سيل امب قحلا
 . ؟هنالطب ىلع لدي ام ءاذه يف نيأف «نولاضلا مهؤابآ هيلع

 ىتح ءانيلع هلّضف يذلا ام : يأ آني نم ٌرْكَزلأ هلع لزل
 . ؟هب هللا هصخيو مودع ل تلا لذ

 لهو ؟هلاق ام در ىلع اهيف ناهربلا نيأ «ةهبش اًضيأ هذهو

 ءهتلاسرب مهيلع هللا نمي فصولا اذهب الإ لسرلا عيمج

 لاوقألا هذه تناك امل ءاذهلو هللا ىلإ قلخلا ةوعدب مهرمأيو

 «لوسرلا هب ءاج ام درل اهنم ءيش حلصي ال ءمهنم ةرداصلا

 سيل ىو ني كس يف# مهنأو «تردص نيأ نم ىلاعت ربخأ
 «هب اوضتراو ءكشلا يف اوعقو املف «ةنيب الو ملع مهدنع

 ىلع مهتماقإب نيمزاج اوناكو ءحضاولا قحلا مهءاجو
 ةنيب نع ال ,قحلا عفدل لاوقألا كلت نم اولاق ام اولاق ءمهكش

 «مولعملا نمو «مهنم كافتئالا باب نم كلذ امنإو ءمهرمأ نم

 ريغ هلوق نإ ؛دانعو كش نع ملكتي ءةفصلا هذهب وه ْنَم نأ

 مذلا هيلع هجوتي هنأو «قحلا يف حدق ىندأ حداق الو .لوبقم

 ل لب# :لاقف باذعلاب مهدعوت اذهلو «همالك درجمب موللاو
 ثيح ءاهيلع اوأرجتو «لاوقألا هذه اولاق : يأ باع اوووي

 ولف «ءيش هللا باذع نم مهبصي مل ءايندلا يف نيعتمم اوناك

 . اوأرجتي مل هباذع اوقاذ

 ْنَم اهنم نوطعيف 4مل رمل كير ةت نرخ ھت را
 ِهْلَع رنا :اولاق ثيح ءاوءاش ْنَم اهنم نوعنميو ءاوءاش

 كلذ سيلو ءهتمحرو ىلاعت هلضف اذه :يأ ايب ني كل

 . هللا ىلع اورجحتي ىتح «مهيديأب

 نونوكي ثيحب انب ار ضال تولا كل مل رال
 ىلإ مهل ةلصوملا بسأل يف او نوديري ام ىلع نيرداق
 . هللا لوسر نع ةمحرلا اوعطقيف «ءامسلا

 امب مهفعضأو هللا قلخ زجعأ مهو «نوملكتي فيكف
 رصن ىلع نواعتلاو «دنجتلاو بزحتلا مهدصق مأ !؟هب اوملكت

 .عقاولا وهو ؟قحلا نالذخو «لطابلا

 مهدنجو «بئاخ مهيعس لب ءمهل متي ال دوصقملا اذه نإف
 رو ل وک ع

ATo - ۲-۲۹ :تايآلا 2«. ص ةروس ريسفت 

 ولا وذ ُنوعَرِفَو داو جون مر مهل تيك ۾ )١0-١5( ىي و

 الإ لک نإ ه باردا كيتو كتل ثأر ليز ق د
 م هدو َهَحِبَس الإ لوم ر امو © بام َّقَحَم سلا بدك
 نم ممألاب لعف ام «مهب لعفي نأ ىلاعت مهرذحي 4ٍقارَك نب اه
 مَ لطابلا ىلع اًبزحتو «مهنم ةوق مظعأ اوناك نيذلا «مهلبق
 «ةميظعلا دونجلا : يأ د آنوَأْلا وُ نومرو دوه موق «داَكو جو
 . ةلئاهلا ةوقلاو

 : يأ گيت باو لول م «حلاص موق دو
 كيلوا «بيعش موق مهو ةفتلملا نيتاسبلاو راجشألا

 در ىلع ْمِهِوَدُعو ْمِهِدَّدَعو مهتوقب اوعمتجا نيذلا «ُبََحَتْل

 مهيلع ىح لسرلا بد لإ ءالؤه نم «لك نإ»
 ال نأ ءمهيكزيو مهرهطي يذلا ام ءالؤهو .هللا (باًقعإل

 . كئلوأ باصأ ام مهبيصي

 عوجر نم :يأ يوك نم اهل ام ٌةَدِحَو ٌةَحِيَص# اورظتنيلف
 .هيلع مه ام ىلع اوماقأ نإ مهلصأتستو مهكلهت «درو

 ربصآ ٠ باسل موي لق اط ا لح ار ولاا )۱۷۰۱0

 ءمهلهج نم ءنوبذكملا ءالؤه لاق :يأ كولو ام َكَع
 انتي ل لج ارل :باذعلل نيلجعتسم «قحلا مهتدناعمو
 روي لَ اًلجاع باذعلا نم انل مسق امو ءانطسق :يأ

 نإ ءدمحم اي كنأ اومعزو «لوقلا اذه يف اوُجَلو باسي

 .تادغلاب ااغ نأ كفدص مال اًئداص تنك

 نم كلبق ْنَم ربص امك يوفي ام لع رص :هلوسرل لاقف
 يف كنورضي الو ءاّئيش قحلا رضي ال مهلوق نإف «لسرلا
 . مهسفنأ نورضي امنإو «ءيش

 ترس اإ 0 وأ نإ ركل اد رواد اندْيَع کدو (؟١-1)

 ه ب هل لك وش َرَطاَو ه قارطلاو يمل ب هم لاب
 ةلوسر ارم امل 4 باطلا و ا ةتيتو ةكلق انققي

 هلل ةدابعلاب ربصلا ىلع نيعتسي نأ هرمأ «هموق ىلع ربصلاب
 :ىرخألا ةيآلا يف لاق امك «نيدباعلا لاح ركذتيو «هدحو

 لم نيْنّشلا عولط لف كير ِدَمَحِب ْحَيَسَو نووقي ام لع رضا

 . ورع
 اد مالسلاو ةالصلا هيلع دواد هللا يبن نيدباعلا مظعأ نمو

 هندب يف «ىلاعت هللا ةدابع ىلع ةميظعلا ةوقلا : يأ “4لآ

 رومألا عيمج يف هللا ىلإ عاّجر :يأ وأ هَل هبلقو

 ةرثكو ءءاجرلاو فوخلاو «هلأتلاو بحلاب .هيلإ ةبانإلاب
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 .ديألا وذ : لصألا يفو «ب يف اذك (۱)



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 «للخلا ضعب هنم عقي امدنع هيلإ عاّجر ءءاعدلاو عرضتلا

 حوصنلا ةبوتلاو عالقالاب
 «هعم لابجلا هللا رخس نأ ءهتدابعو هبرل هتبانإ ةدش نمو

 .هرخآو راهنلا لوأ 4ِقاَرِْالأَ يتعب اهبر دمحب هعم حّبست

 نم #ٌلُكل «ةعومجم هعم رع ٌرَطلا» رخس #و#
 لابی :ىلاعت هلوقل الاثتما وال ىلاعت هلل ريطلاو لابجلا
 . ةدابعلاب هيلع هللا م هذهف < را ُمَحَم یر

 #« کلم اًنَدرَسَوأ :لاقف ميظعلا كلملاب هيلع هتنم ركذ مث

 يتلا ٍدّدَعلاو دّدَعلا ةرثكو «بابسألا نم هانيطعأ امب هانيوق : يأ
 | . هكلم هللا تل اهب

 :يأ «ةكحْلا ُهَسَياََوأ9 :لاقف ملعلاب هيلع هتنم ركذ مث

 نيب تاموصخلا 5 «ٍناَللل صول ميظعلا ملعلاو ةوبنلا

 . سانلا

 ْذِإ ه بخيل روش وإ اًت كدت لمل )-۲۱)

 e E مَع عمه د واد لع ولحد
if hê lk, CK akمل ىا ا َّنِإ ه طلا وس َّلِإ  

 ه باطل يف نرو انفك أ لام هدو هت نو همت منقوع

 02 مصر ق جرو را ر سس رک

 مت يت خلا نم ارك ناو جاع لإ كی لاوس َكَملَظ َدَعَل لا

 مآ ةا ىو مه ا ليو تعا ًأاولِمَعَو أوما ذل الإ ضع ل

 و كلك ا 8 تاو اک و دير ینا مكن

 3 ي مَعَ ٍضْرأْلا ىف ةَميِلَخ كلم اإ دواب ٥ پام َّنَسْحَو َقْلْرَ

 نڪ َنوُلِضَي نأ نإ ق يس دع کیسی وهلا عت هَ الو لاب سالا

 ىلاعت ركذ امل )باي موي وس ام يك ات مل هلأ ليس

 اًقورعم ناكو «سانلا نيب باطخلا ىف لصفلا دواد هيبن ىتآ هنأ

 هيف ي ميسا فج اذ لاف ك ركل

 ا و قرا قل ا ایل
 :للك دمحم هيبنل لاقف «ةيضقلا هذه هل ضّيقو «هل رفغو «هيلع
 دواد ىلع اوس إل بيجع أبن هنإف ( ٍمْصَحلآ أو كلتا لهو

 ملو «ناذئتسا الو نذإ ريغ نم هتدابع لحم : يأ بالا »

 . باب عم هيلع اولخدي
 ءفاخو مهنم عزف ةروصلا هذهب هيلع اولخد امل كلذلف

 ضب ع انسب كبل فخت الف ناصح نحن :هل اولاقف
 اندحأ عم لمت الو «لدعلاب : يأ 4ّيَحْلَأ اَب حاف ملظلاب

 .4 لا وس لإ انيْمأَو طط الو#
 امهدصق نأ فرع دق نيمصخلا نأ ءاذه نم دوصقملاو

 هيلع '"”ناصقيسف كلذ ناك اذإو «فرصلا حضاولا قحلا

 ملو ءهل امهظعو نم دواد هللا يبن زئمشي ملف «قحلاب امهأبن

AT ۲٦-۲١ 8"- تايآلا 2« ص ةروس ريسفت: 

 زج tof وخل ع 03
 د س ر رص ص ر وص 25 اسس و چ دع ے

 ىو هن ديالا اد درواد البحر ذاو لش ونا
 طلو 9 OS | تارشا يشعل ابن حب هه دع لا ا 2مم 2

 ةا کتیا وک لما ددو 6 توا لک 2

LEN OEاورو د اَطلكَلَصَفَو اورو د  
 تملأ لية فتم جن ووو ا أ و

 فختال أول اق مم عرف د واد لع أول دد 9 بارحمْلا

 وو صر نر س سور سس و صر

eدلو یل ابات  
 اب وص واو درع > سر ص ص

 ةن ن وعو عسير ,هلىحأ اذه نإ ل طصلاوإ اوس لل لهأو

 لَ 9 باطلا فف ّرَعو اليك ا
 ر سر عود ر م رک وا

 يل اطا ناک نو جان لك یت لاوس ك ملط دَ

 ليو تحصل اواو أو نماء نبذل الض عب ع صم
 a امك ف را ُدرَواَد نطو مه | 1 00 50 و و و

 هي 2 چ ا یا ر

Oبام حسو لزل انور  

 سالام حاف ضرال اف ٌةَقيِلَخ كاع الر رواد €9

 ل تالو ياب

 ©9 باس ماوس امی دیرش بادل هلال یبس نع

 نيدلا يف ةوخألا ىلع صن 4ىنَل آدم َّنإ# :امهدحأ لاقف

 هيغب نأو «يغبلا مدع اهئاضتقال ءةقادصلا وأ بسنلا وأ

 «ةجوز : يأ 45م تو مني مل «هريغ نم مظعأ هنم رداصلا
 همن لو هللا هاتآ امب ةعانقلا هيلع بجوي ءريثك ريخ كلذو

 يف اهلخو «يل اهعد : يأ 4اَيِْيْكَأ لام اهيف عمطف هدو
 يب لزي ملف «لوقلا يف ينبلغ : يأ باطلا ىف ِفّرَعَول يتلافك
 .داك وأ اهكردأ ىتح

 قايسلا نم مولعملا نمو - همالك عمس امل - دواد لاقف

 نأ جتحي مل اذهلف «عقاولا وه اذه نأ ءامهمالك نم قباسلا

 مكح ملا :لئاقلا لوقب ضارتعالل هجو الف ءرخآلا ملكتي

 لاوس كملظ دقلل# ؟(رخآلا مصخلا مالك عمسي نأ لبق دواد

 . مهنم ريثكلا ءانرقلاو ءاطلخلا ةداع هلهو دعت ل كيم

 ملظلا نأل 4 نب لع بت یت ف ن ایک كَ : لاقف
 مهعم ام نإف تحس اويو أوما نَا لإ سوفنلا ةفص نم

 مه ام لیول ملظلا نم مهعنمي ءحلاصلا لمعلاو ناميالا نم

 )١( نوصقيسف : نيتخسنلا يف .



 نورشعلاو ثلاثلا ءزحلا

 نيح 4دا نطو وکلا یواع ن لیول : یلاعت لاق امك

 ةيضقلا هذه هيلع اردو مارتا : يأ 4هس امنا امهنيب مكح

 اًذجاس : يأ اك اکر رکو هنم ردص امل مر َرَفَغَتْساَم# هبنتيل

 . ةدابعلاو حوصنلا ةبوتلاب ىلاعت هلل بأ 3

 عاونأب هللا همركأو ءهنم ردص يذلا 4 كِل 2 فتت
 ءةيلاع ةلزنم : يأ 5 اس مل نإ :لاقف «تاماركلا
 رم : يأ پاتم نسخو انم ةبرقو

 هركذي مل ءمالسلا 0 يذلا بنذلا اذهو

 ء«فلكتلا باب نم هل ضرعتلاف «هركذ ىلإ ةجاحلا مدعل هللا

 هنأو «هتبانإو هتبوتو هب هفطل نم انيلع هللا هصق ام ةدئافلا امنإو

 . اهلبق هنم نسحأ ةبوتلا دعب ناكف < «هلحم عفترا

 اياضقلا اهيف ذفنت (ضّرألأ ف َةَمِيلَخ كلج اإ دواب

 ال اذهو ءلدعلا : يأ 4َّنَلَأب الأ نب كك ةيويندلاو ةينيدلا

 ذيفنت ىلع ةردقو «عقاولاب ملعو بجاولاب ملعب الإ هنم نكمتي
 . قحلا

 وأ ةقادص وأ ةبارقل ءدحأ عم ليمتف یره يَ ت الو

 4لآ ليس نعل ىوهلا e رخآلل ضغب وأ «ةبحم
 . ميقتسملا طارصلا نع كجرخيو

 مهنم نيدمعتملا اص وصح دا ليس نک وای ني ن
 نب ديك باع ممل
 00 ءمهبولق يف

1 2 

 هفوخ عقوو هوركذ ولف (ياسي موي ام
 . نتافلا ىوهلا عم

 نع فلک الطب انب امو سالو اکا اقا اتمع امو (۲۹-۲۷)

 أولو اوما َنيدلأ ُلَمَت أ ه رال یم أوُرَقَك بَ اک أ

 بک © راَجملك نيل لَمْ را ضال ا ىف تيس تحصل ِتَحِلَّص

 ىلاعت ربخي کالا اروا ركل ديك اقيَتَج كنم َكَلِإ لر

 مل هنأو «ضرألاو تاوامسلا هقلخ يف هتمكح مامت نع

 ةحلصم الو ةدئاف ريغ نم اًبعلو اًئبع : يأ ءالطاب امهقلخي

 هلالجب قيلي ال ام اونظ ثيح «مهبرب انک لآ حل تلل

 غلبتو «مهنم قحلا ذخأت يتلا اهنإف € را ني أرَتُك نيل نيو

00 
 «قحللو قحلاب ضرألاو تاوامسلا هللا قلخ امنإو

 هنأو «هناطلس ةعسو هتردقو هملع لامك دابعلا ملعيل امهقلخف

 نم ةرذ لاقثم قلخي مل نم نود «دوبعملا هدحو ىلاعت

 لهأ نيب هللا لصفيسو «قح ثعبلا نأو «ضرألاو تاوامسلا

 .رشلاو ريخلا

 يف امهنيب هللا يوسي نأ هللا ةمكحب لهاجلا نظي الو
 تحصل ليمو ْاُنَماَ أ لَم أ :لاق اذهلو ءهمكح

 وج مر

 قئال ريغ اذه 4 راجا َنيِقّنملا لعجب ا ضر ىف يقم

AYY ۸- ۲۷-٤٠ :تايآلا ءص ةروس ريسفت 

 .انمكحو انتمكحب
 هيف «ريزغ ملعو «ريثك ريخ هيف رم كلِ ُهَلَرَأ بك

 يف هب ءاضتسي رونو «ءاد نم ءافشو «ةلالض نم ىده لك

 ةلدآلا نم هيفو «نوفلكملا هيلإ جاتحي مكح لكو «تاملظلا

 ملاعلا قرط باتك لجأ هب ناك ام ءبولطم لك ىلع ةيعطقلا

 .هللا هأشنأ ذنم

 سانلا ربدتيل ءهلازنإ نم ةمكحلا هذه : يأ ياء ال
 هنإف ءاهمكحو اهرارسأ اولمأتيو اهملع اوجرختسيف «هتايآ

 «ةرم دعب ةرم اهيف ركفلا ةداعإو «هيناعمل لمأتلاو هيف ربدتلاب
 «نآرقلا ربدت ىلع ثحلا ىلع لدي اذهو «هريخو هتكرب كردت

 ربدتلا ىلع ةلمتشملا ةءارقلا نأو ءلامعألا لضفأ نم هنأو

 .دوصقملا اذه اهب لصحي ال يتلا ةوالتلا ةعرس نم لضفأ

 ءةحيحصلا لوقعلا اولوأ :يأ بألا أ اولزأ ٌركدتِلَو»

 هنأ ىلع اذه ٌلدف «بولطمو ملع لك اهل مهربدتب نوركذتي
 اذهب عافتنالاو ركذتلا هل لصحي هلقعو ناسنإلا بل بسحب

 . باتكلا
e أ كك N EE EES 

 دال تنفصل يثاب هم ضرع ٥ نع ٍرْيَخا بح تب ی لاق
 اس الو وے ر ص 77

 م قوس نبتت ویک 4ع اهلك باجل ترون ىح یر ِرْكِذ

 لاق ه یا م اج يبيك لع اتق لب انتم دقو ٥ قاتلا

O O Eاملا تأ كت یب  

 لیلا ه باسا ُب 0 ورا یر حيا هل ارش

 هس مال چ

 وقمت درج مارتن نع هم هدو

 كَمَا وأ نما افاَطَع اده © داسال ف ىف َنِنرَفَم نيرحاو © صاوعو

 ل ا

 امهيلع ناميلس هنبا ىلع ىنثأ ءهنمو هل ىرج ام ركذو «دواد

 «هيلع هب انمعنأ : يأ 4 نس دوال ايعوو# :لاقف مالسلا

 .هنيع هب انررقأو

 بجوي امب فصتا هنإف «مالسلا هيلع ناميلس دَ ميل

 عيمج يف هللا ىلإ عاّجر :يأ 4با هل وهو «حدملا

 ءعرضتلاو ءاعدلاو ركذلاو ةبحملاو «ةبانالاو هلأتلاب ءهلاوحأ

 .ءيش لك ىلع اهميدقتو هللا ةاضرم يف داهتجالاو

 تانفاصلا قبسلا دايجلا ليخلا هيلع تضرع امل ءاذهلو

 دنع اهمئاوق ىدحإ عفر وهو «نوفصلا اهفصو نم يتلا : يأ

 اًصوصخو «بجعم لامجو «قئار ٌرظنم اهل ناكو «فوقولا

 امف «كولملاك اهيلإ جاتحملل

 .هركذو ءاسملا ةالص نع هتهلأف «باجحلا ىف سمشلا

 نع ه هاهلأ امب هللا ىلإ اًبرقتو .هنم ىضم ام ىلع اًمدن - لاقف
 سوا علل

 بح ٌتَرَهَل نإ :- هريغ بح ىلع هللا بحل اًميدقتو «هركذ

 َّنإَو © باح رَ

 تباغ ىتح هيلع ضرعُت تلاز



 نورشعلاو ثكلاثلا ءزحلا

 «ريخلا بح ترثآ : يأ «ترثآ» ىنعم «تببحأ» نمضو رك

 ليخلا :دارملا عضوملا اذه يفو ءاّمومع لاملا وه يذلا

 . باج ترن یئ یر رک نع
 قوسلاب اًكَسَم# اهيف * َنِفِطْفل اهودرف 4 5

 . اهقانعأو اهقوس يف «هفيسب اهرقعي لعج يأ 4ِقاَََألَ

 هكلم باهذب هانربتخاو هانيلتبا : يأ م انس دم
 لع اَنيلآَول ةيرشبلا ةعيبطلا هتضتقا للخ ببسب «هنع هلاصفناو
 ا شلح نأ ددقو هللا ی اناطيخ قا 452 ديك

 مثل ناميلس ةنتف ةدم يف كلملا يف فرصتيو «هكلم يسرك
 . باتو ىلاعت هللا ىلإ ناميلس بَ

 تأ َكّنِإ دب نم مل یف ا اكلم يل َبَمَو يل رفع بر لاق ف

 هدازو «هکلم هيلع درو «هل رفغو هل هللا باجتساف باول
 هل نيطايشلا ريخست وهو «هدعب نم دحأل لصحي مل اكلم

 ردلا نوجرختسي «رحبلا يف هل نوصوغيو «ديري ام نونبي
 .هقثوأو دافصألا يف هنرق مهنم هاصع ْنَّمو «يلحلاو

 تئش ْنَم ىلع نا اًئيع هب َدَمَف *اَيْواَطَع اده :هل انلقو

 يف كيلع جرح ال : يأ )باس رعب تئش ْنَم كَمَا وأ

 .هماكحأ نسحو «هلدع لامكب ىلاعت هملعل «باسح الو كلذ

NOR 

 َنْسْحَو لرل ادن مل لول :لاق اذهلو ءميظع ريخ ةرخآلا
 عاونأب نيمركملا هللا دنع نيبرقملا نم وه :يأ بام
 .. هلل تاماركلا

 لصف ٠
 دواد ةصق يف مكحلاو دئاوفلا نم انل نيبت اميف

 مالسلا امهيلع ناميلسو

 ْنَم رابخأ ةي دمحم هيبن ىلع صقي ىلاعت هللا نأ : اهنمف

 ةدشو مهتادابع نم هل ركذيو «هسفن نئمطتو هداؤف تبثيل «هلبق

 هللا ىلإ برقتلاو «مهتسفانم ىلإ هقوشي ام «مهتبانإو مهربص
 اذه ىف - اذهلو «هموق ىذأ ىلع ربصلاو «هل اوبرقت يذلا

 هيف مهمالكو هموق ةيذأ نم ركذ ام هللا ركذ امل - عضوملا

 . هب ىلستيف «دواد هدبع ركذي نأو «ربصلاب هرمأ «هب ءاج اميفو
 ةوق «هتعاط يف ةوقلا بحيو حدمي ىلاعت هللا نأ :اهنمو

 اهنسحو ةعاطلا راثآ نم اهنم لصحي هنإف .ندبلاو بلقلا
 يغبني دبعلا نأو «ةوقلا مدعو نهولا عم لصحي ال ام ءاهترثكو

 ةلخملا ةلاطبلاو لسكلا ىلإ نوكرلا مدعو ءاهبابسأ يطاعت هل

 فاصوأ نم ءرومألا عيمج يف هللا ىلإ عوجرلا نأ :اهنمو
 ناميلسو دواد ىلع هللا ىنثأ امك «هقلخ صاوخو هللا ءايبنأ

 1٠-10 :تايآلا ءص ةروس ريسفت -7 تسلل ۸

 اوكف لو بيبر يقف وت اا

 اوا عو اومالا ل ميم 9€ رانك دبليو

 اكمل نقلا لمآ ضر لاف نیر مملکت حلا

 نارك او ويكي ادرک كرم كا تارا نك(

£ 
 رور مکی س دروادلاتښهوو 9 الا

 داي ف 0
 وم بنور ر تد

 عر بح تي

 رار ر و 1

 ١ قا و

a ج توا ESE 
E مع 
a en 

RIES) N 
 اک ا ص ر

 باا رتاج چیر هلانرخسف

 سد نه حمص 2س هدوم ل

 2 اذه 3€ داملا ف َنِدَرفم سرحان اإل اوو وابل

ES 

 رىزا © پاس كيسو مااا رک > د ا
 8 ا نسم آهر دات Ee ادع ا اک

 اص

 انه كلر سکر ا ) ٍناَدَعَو بص

 مهادهب دتهيلو «نودتقملا امهب دتقيلف «كلذب

 . 4رس ْمُهَدُْمَيُد هل ىَدَه دَ کوال

 نسخ نم «مالسلا هيلع دواد هيبن هب هللا مركأ ام :اهنمو
 رويطلاو ءمصلا لابجلا هببسب هللا لعج يذلا ءميظعلا توصلا

 يشعلاب هعم نحبسيو «حيبستلاب هتوص عّجر اذإ هنبواجي «مهبلا
 ' .قارشالاو

 ملعلا هقزري نأ «هدبع ىلع هللا مَن ربكأ نم نأ :اهنمو

 هب هللا ّنتما امك «سانلا نيب لصفلاو مكحلا فرعيو «عفانلا

 . مالسلا هيلع دواد هدبع ىلع

 مهنم عقي امدنع «هئايفصأو هئايبنأب ىلاعت هللا ءانتعا : اهنمو

 مهنع لوزي هب امب مهئالتباو مهايإ هتنتفب للخلا ضعب

 ىرج امك «ىلوألا.مهتلاح نم لمكأ ىلإ نودوعيو «روذحملا

 .مالسلا امهيلع ناميلسو داودل

 نوموصعم مهيلع همالسو هللا تاولص ءايبنألا نأ :اهنمو

 ال ةلاسرلا دوصقم نأل «ىلاعت هللا نع نوغلبي اميف أطخلا نم

 ةعيبطلا تايضتقم ضعب مهنم يرجي دق هنأو «كلذب الإ لصحي

 .هفطلب مهردابيو مهكرادتي هللا نكلو «يصاعملا نم

es ê 21ا و  

 ل بارشو دراي لستغم

 نوكلاسلا



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 هلاوحأ بلغأ يف [ناك] «مالسلا هيلع دواد نأ :اهنمو

 ملف .دحأ هيتأي ال «هبارحم يف الخ اذإ ناك هنأل ؛بارحملا

 لب ماكحألا نم هيلع دري ام ةرثك عم ‹سانلل هتقو لك لعجي

 ىلع هنيعتو «هتدابعب هنيع رقتو «هبرب هيف ولخي اتقو هل لعج

 .هرومأ عيمج يف صالخإلا

 ماكحلا ىلع لوخدلا يف بدألا لامعتسا يغبني هنأ : اهنمو

 ريغ ةلاح ىف «دواد ىلع الخد امل نيمصخلا نإف « مهريغو

 هيلع دتشاو ٠ مهنم عزف «دوهعملا بابلا ريغ نمو «ةداتعم

 .لاحلاب قئال ريغ هآرو «كلذ

 عب ا اد

 بضغ ام هنإف «مالسلا هيلع دواد ملح لامك :اهنمو

 امهرهتنا الو «كلملا وهو «ناذئتسا ريغب هاءاج نيح امهيلع

 .امهخبو الو

 اي) وأ «ينتملظ َتنأ» هملظ نمل مولظملا لوق زاوج : اهنمو

 اسْمَ ىب ناصح : امهلوقل «ّيلع غاب» وأ كلذ وحنو «ملاظ

 لب « زئمشي الو بضغي ال هظعو وأ دحأ هحصن اذإ «ملعلا

 «زئمشي ملف دواد احصن نيمصخلا نإف «ركشلاو لوبقلاب هردابي

 . فرصلا قحلاب مكح لب «قحلا نع كلذ هنثي ملو بضغي ملو

 ةرثكو «باحصألاو براقألا نيب ةطلاخملا نأ :اهنمو

 يغبو ‹ مهنيب يداعتلل ةبجوم «ةيلاملا ةيويندلا تاقلعتلا

 بدأ ء ءوس قحلاب مكحلا نم

 ا لامعا لإ فلك نطورب هلا ؛ضعب ىلع مهضعب

 اذه نأو .حلاصلا لمعلاو ناميالاب OT “هللا

 . سانلا يف ءيش لقأ نم

 نم «ةالصلا اًصوصخ «ةدابعلاو رافغتسالا نأ :اهنمو

 هرافغتسا ىلع دواد بنذ ةرفغم بتر هللا نإف «بونذلا تارفكم

 . هدوجسو

 ءهنم برقلاب «نامیلسو دواد هدبعل هللا ماركإ :اهنمو

 صقنم ءامهل ىرج ام نأ نظي ال نأو «باوثلا نسخو
 هدابعب هفطل مامت نم اذهو «ىلاعت هللا دنع امهتجردل

 راثآلا لازأ «مهبونذ رثأ لازأو مهل رفغ اذإ هنأ «نيصلخملا

 اذإ مهنإف .قلخلا بولق يف عقي ام ىتح «اهلك هيلع ةبترتملا

 مهتجرد نع مهلوزن مهبولق يف عقو «مهبونذ ضعبب اوملع
 ىلع زيزعب كاذ امو ءراثآلا هذه ىلاعت هللا لازأف «ىلوألا

 .رافغلا ميركلا

 ٤١-٤٤ :تايآلا ‹«ص ةروس ريسفت -۸ ۸۳۹

 هللا لسر اهالوت «ةينيد ةبترم سانلا نيب مكحلا نأ :اهنمو

 ةبناجمو قحلاب مكحلا اهب مئاقلا ةفيظو نأو «هقلخ صاوخو

 ا وا ملعلا يضتقي قحلاب مكحلاف «ىوهلا

 يف اهلاخدإ ةيفيكو ءاهب موكحملا ةيضقلا ةروصب ملعلاو
 ءمكحلل حلصي ال نيرمألا دحأب لهاجلاف «يعرشلا مكحلا

 هيلع مادقالا هل لحي الو

 هنم هلعجيو «ىوهلا رذحي نأ مكاحلل يغبني هنأ :اهنمو ٠

 نوكي نأب هسفن دهاجي لب «هنم ولخت ال سوفنلا نإف «لاب ىلع
 ضخب وأ ةبحم لك مكحلا تقو هنع يقلي نأو «هدوصقم قحلا

 . نيمصخلا دحأل

 ننم نمو «دواد لئاضف نم مالسلا هيلع ناميلس نأ : اهنمو

 نأ «هدبع ىلع هللا مَعِن ربكأ نم نأو هل هبهو ثيح هيلع هللا
 .رون ىلع اًرون ناك ءاّملاع ناك نإف ءاځلاص اًدلو هل بهي

 مهول و ي حمو ناعبلس لع ئلاعت ايبا ءانثا او

 . 4 ُتَآَوأ هن ا

 حلاصب مهيلع َّنمي نأ «هديبعب هربو هللا ريخ ةرثك :اهنمو
 لضفتملا وهو ءاهب مهيلع ينثي مث «قالخألا مراكمو لامعألا

 .باّمولا

 . ءيش لك ةبحم ىلع ىلاعت هللا ًةبحم ناميلس ميدقت : اهنمو
 «مومذم موؤشم هنإف «هللا نع دبعلا لغشأ ام لك نأ : اهنمو

 .هل عفنأ وه ام ىلع ُليْقُيْلو هُفِراَميلَ

 هللا هضّوع .هلل اًئيش كرت ْنَم١ ةروهشملا ةدعاقلا : اهنمو
 . (هنم اًريخ

 ةبوبحملا تانفاصلا دايجلا رقع مالسلا هيلع ناميلسف

 نأب «كلذ نم اًريخ هللا هضوعف ءهللإ ةبحمل اًميدقت «سوفنلل
 دارأ ثيح ىلإ هرمأب يرجت يتلا «ةئيللا ءاخرلا حيرلا هل رس
 ةنيطاينخلا هل. رخو: ريتش اهضاورو زه امودغ «ادضقو
 .نويمدآلا اهيلع ردقي ال يتلا لامعألا ىلع رادتقالا لهأ

 ناميلس دعب دحأل وك ال نيطابقلا كفا نأ :اهنمو

 . مالسلا هيلع

 ام لعفي ءاّيبن اكلم ناك مالسلا هيلع ناميلس نأ :اهنمو

 نوكت هنإف ءدبعلا يبنلا فالخب لدعلا الإ ديري ال هنكلو «دارأ

 لاحك ءرمألاب الإ كرتي الو لعفي الف ءهللا رمأل ةعبات هتدارإ

 . لمكأ لاحلا هذهو ءال دمحم انيبن

 ُنطِيَشلا َّيَنَس نأ ءَ ىدا دل بو اتع کاو )45-4١(

 لهآ دل اھو 0 تارو 5 العم اذه م

 برضا امس كو دو © بلال رأل روو ب مت ملم
 هشام دع

 ەچ ذو : يأ بو هَ ل مع اص هندو اإ تح هلو لهي

 اذنه كليب شکر ٥ ِتاَذَعَو بصب



 نورشعلاو ثلاثلا ءزحلا

 نثأو ءركذلا نسحأب 4«َبْيَأ ايري ركذلا يذ باتكلا اذه يف

 ملف ءهرض ىلع ربصف «رضلا هباصأ نيح «ءانثلا نسحأب هيلع

 ..هيلإ الإ أجل الو «هبر ريغل كتشي
 بر :لاقف اًيكاش هريغ ىلإ ال هيلإو ءاّيعاد مير تا

 بعتم قشم رمأب :يأ بامر يشب نطيل ن او
 حيقت مث نر خل «بذعم

 .هلامو هلهأ كله كلذكو «رمألا هب دتشاؤ كلذ دعب

 عبنيل ءاهب ضرألا برضا :يأ كرر شكرا :هل ليقف

 رضلا كنع بهذيف «برشتو اهنم لستغت نيع اهنم كل
 . ىلاعت هللا هافشو ء«رضلا هنع بهذف «كلذ لعفف «ىذألاو

 ممن هل مهايحأ ىلاعت هللا نإ :ليق ما كل وو
 هن اًميظع الام هاطعأو < هللا هانغأو ءايندلا يف # هع

 الجاع اًياوث انتمحر نم هانبثأف ربص ثيح «بويأ انديعب ُكاَّنِي

 الجو
 ةلاحب لوقعلا ولوأ ركذتيلو :يأ ألا ىلزأ َركَوَو#

 ىلاعت هللا نأ ءرضلا ىلع ربص ْنَم نأ اوملعيف ءاوربتعيو بويأ
 .هاعد اذإ هءاعد بيجتسيو ءالجآو ةلجاع اًياوث هبيثي

 الو هي برنا خيرامش ةمزح :يأ 4ن دي ذل

 ىلع بضغ دق هرضو هضرم يف ناكو :نورسفملا لاق

 ةئام اهنبرضيل هللا هافش نئل : فلحف «رومألا ضعب يف هتجوز

 «هيلإ ةنسحم ةحلاص هتأرما تناكو «ءهإ هافش املف «ةدلج

 ا ا «همحرو هللا اهمحر

 هنيمي ىف ربيف «ةدحاو ةبرض

 رضلاب هانيلتبا يأ 4 اص بويأ :يأ ةىو إل

 ا م ا ا ميظعلا

 5 #2 ءاخرلاو ةدشلاو ءءارضلاو ءارسلا لاح ىف «ةيدوبعلا

 «ةيويندلاو ةينيدلا هبلاطم يف « هللا ىلإ عوجرلا ريثك : يأ « كو
 .هلأتلاو ءةبحملاو «ءاعدلاو هبرل ركذلا ريثك

 ىِريدْل اف يونيو َقَحْسِإَو مهن د 00 (1107/-:4)

 1 دنع مو © ٍراَذلأ ىرَكِذ قمل متصلا آَنِإ © رمال

 اوصلخأ نيذلا « مَع رو :ىلاعت وق 4 رايك َنيَمطْصْل
 . اًتسح اًركذ ةدابعلا انل

 َبوُقعَيو هنبا نبا «و ىح هنبا «و» ليلخلا « مير »
 : يأ *ِردَصِيأْلاَو إم ىلاعت هلل | ةدابع ىلع ة ةوقلا : يأ ىلا يلو

 حلاصلا لمعلاو ‹ عفانلا ملعلاب مهفصوف . هللا نيد يف ةريصبلا

 ١ .ريثكلا

 :يهو ةميسج ةصيصخو «ةميظع بِلا متصل م

 همس رس ل
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 «مهبولق يف ةرخآلا رادلا ىركذ انلعج 4راا ىز
 مهفصو هلل ةبقارملاو صالخالاو «مهتقو ةوفص اهل لمعلاو

 ءركذتملا مهلاوحأب ركذتي رادلا ىركذ مهانلعجو «مئادلا

 .ركذلا نسحأب نوركذيو «ربتعملا مهب ربتعيو

 ةوفص نم هللا مهافطصا نيذلا لسا يَ كع مول
 .ميقتسم لمعو «ميرك قلخ لك مهل نيذلا 4ٍر يحلل هقلخ

 207 لكلا ادو عملو َليِعَمْسِ | ردو )644۸(

 «ركذلا نسحأب ءايبنألا ءالؤه ركذاو : يأ 6 اھ o رايا

 نيذلا رايخألا نم مهنم الك نإف ءءانثلا نسحأ مهيلع نثأو

 نم «لاوحألا لمكأ مهل راتخاو «قلخلا نم هللا مهراتخا

 لاصخلاو «ةديمحلا تافصلاو قالخألاو ءلامعألا

 .ةديدسلا

 مهفاصوأ ركذو ةوفصلا ءايبنألا ءالؤه ركذ :يأ هيَاَرَم

 مهلاوحأب ركذتي ءركذلا يذ نآرقلا اذه يف 4,
 ةديمحلا مهفاصوأب ءادتقالا ىلإ قاتشيو «نوركذتملا

 «ةيكزلا فاصوألا نم هب مهيلع هللا َّنم ام فرعيو ء«نودتقملا

 .ةيربلا نيب ءانثلا نم مهل رشن امو

 نمو «ريخلا لهأ ركذ وهو ءركذلا عاونأ نم عون اذهف
 : لاق اذهلو ءرشلا لهأو ريخلا لهأ ءازج ركذ ركذلا عاونأ

 0 : ةَ ندع ِتّنَج © پاتم َّنْْحَل نمل نو (201-49)

 0 رع لا عم رس م

 ردوو پبارسو زر نڪ وهمي اف ايف وعني امف نييكتم © بول

 ام ارل اده َّنِإ © باسم مول وعو ام اده © یا ٍقْرَطلأ تق

 ءرماوألا لاثتماب ءمهبر نيم نوط :يأ واتت ني م

 : يأ بام َّنَنْمَلا» ةنمؤمو نمؤم لك نم .يهاونلا بانتجاو
 . اًتسحتسم اًعجرمو ءاًئسح اًيامل

 ءةماقإ تانج :يأ نبع تب :لاقف ءهلصفو هرسف مث

 اوسيلو ءاهميعن مامتو اهلامك نم ءاهنم الدب اهبحاص يغبي ال
 . نيجرخمب الو اهنم نيجراخب

 اهلزانم باوبأ مهلجأل ةحتفم :يأ ألا مَ ةَ
 «نومودخم مه لب «مه اهوحتفي نأ نوجاتحي ال ءاهنكاسمو

 ندع تانج يف سيل هنأو «ماتلا نامألا ىلع اًضيأ ليلد اذهو

 . اهباوبأ هلجأل قلغت نأ بجوي ام

 سلاجملاو «تانيزملا كئارألا ىلع ابف نكمل

 اوتأي نأ مهمادخ نورمأي :يأ اف تیل تافرخزملا

 هذلتو «مهسوفن هيهتشت ام لك نم يآرب ورڪ ةّهكنِي»
 ةحارلا لامكو ءميعنلا لامك ىلع لدي اذهو «مهنيعأ

 .ةذللا مامتو ءةنينأمطلاو

 نهفرط ثري نيعلا روحلا «مهجاوزأ نم رهو



 نورشعلاو ثلاثلا ءزحلا

 ءمهلك مهلامجل «نهيلع نهجاوزأ فرطو «نهجاوزأ ىلع
 يغبي ال هنأو 0 «رخآلل امهنم لك ةبحمو

 .هذلأو هنسحأو ناتا 8

 ىلع ءازج بالا رول نوقتملا اهيأ ودعوت ام 0

 .ةحلاصلا مكلامعأ

 ني مل ام ميعنلا راد لهأ ىلع هاندروأ يذلا مرر ادم دل
 «تاقوألا عيمج يف رقتسم مئاد وه لب «عاطقنا :يأ دا

 . تانالا عيمج يف ديازتم

 «ميحرلا فوؤرلا «ميركلا برلا ىلع ميظعب اذه سيلو
 كلملا «نمحرلا فيطللا ديمحلا «ينغلا عساولا «داوجلا ربلا

 مركلاو ءرهابلا لضفلا يذ «نانملا ليمجلا ليلجلا «نايدلا

 هر يعي طاح الو دمعت وصحت 3 يذلا «رتاوتملا

 تواب مج © باتس رَ يطل كر اذنه (14-50)

 کس نم ٌرَخآَبَو © فاع 26 وفود اده © داهل سي

 الاف ه راآ اولاَص مَ م ايم ال مَ تم محم ع ادم © عون

 نك م اقر ارداف نارا نا ناشدت زكا روب اكرم ال شا لب
 اک کار رت ال اک اَم الاب © رال ف اً ادع هدم ادده

 كيد نإ ه ُرَضِألا مَع تعا مآ ارس مهد © رارشألآ ني مدس

 هانفصو ام نيقتملل ءازجلا اده رال له ْمُماََع قل
 يصاعملاو رفكلا يف دحلل نيزواجتملا :يأ 4َنيِطِل تو

 بلاس رم يأ بام رل
 دتشاو باذع لك اهيف عمج يتلا مج ج : لاقف هلصف مث

 اًياذع اهيف نوبذعي :يأ «اًهتولصي# اهرق ىهتناو ءاهرح

 نمو «رانلا نم للظ مهقوف نم مهل «هجو لك نم مهب طيحي

 ءداهملا اده اًرقتسمو اًنكسم مهل دعملا داما سم
 لاكنلاو «ةحيضفلاو ءيزخلاو ءديدشلا باذعلا اذه
 مّطَقُيَف هنوبرشي ءهرح دتشا دق راح ءام میخ هودي
 حبق نم «بارشلا نم نوكي ام هركأ وهو *ُقاَمَعَو# مهءاعمأ

 . ةحئارلا هيرك «قاذملا رم ءديدصو

 ةدع :ئأ جوزا هعون نم : يآ کس نم رَحاَو

 . اهب نوزخيو اهب نوبذعي «باذعلا فانصأ نم فانصأ

 57 «ءاّضعب مهضعب متشي رانلا ىلع مهدراوت دنعو

 ايم ال» راثلا کنش مت انك : ضمبل مهضعب
 . را أولاَص مّن

 کب كيم 8 رش ل : : محتقملا لبقملا جوفلا : يأ أولا
 مكتنتفو ءانل مكتوعدب 4ا باذعلا :يأ يسم رشا
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 ⁄ نات 2 وخ ع
I lllو وک رت سس رے لهآ  

 بيب اليو اكركوَونِعَهَحتهعم هلو أ ذهل انبهوو

 رق رس ص ا

 الست ذوات ر وران درر ©

 مهراد HO 2 إم
 هس د رس ذا تو

 تيوس غشا © )ر صبالاوی
 داو رال ايلا ادع د ا رات

 راع © رنک 1 کلا رییس

 ا ةحنقم ندع تج 5( يىا

 و وو کز کتیا نایک ©
 مزود )با نزلا ٹریک غب # مد ولو

e2 9 نام افزا د1٤ 9€ باس  
 55 مجد ١ GOOD ا

E9 خو كك سل نزحوا قاری هودي  © 
 AIS 3 ينس ورش 00 اده

 © ِراَئلأاوْلاَص مَع رت م
 e e طع رع حكم > و

 © ٌراَرَعلاََسَنِم ال ةومشم دق رشا یاب ا

  EGاذهان ف 220 24

 © راك نااار مدقنماسراولاق

 ءوسلا رارق «عيمجلا رارق دملا سَ مكببستو مكلالضإو

 .رشلاو
 هدر رم ادله( م ن ابر اوا ف «مهل نیوغملا ىلع اوعد من :

 ُفْعَض لكل لا : ىرخألا ةيآلا يف لاقو رال يف امض ادع
 .4نوُملَع ال نكلو

 ني مدس اک الار یر ال اک ا رانلا يف مهو ولاول
 باذعل نيقحتسملا ءرارشألا نم مهنأ معزن انك : يأ «رارشأْل

 له - هللا مهحّبق - رانلا لهأ مهدقفت نونمؤملا مهو ءرانلا

EE. 

 نم مه لب ءرارشألا نم مهايإ انَّذَع يف نوطلاغ اننأ امإ

 مهب ءازهتسالاو ةيرخسلا باب نم مهل انمالك امنإو «رايخألا

 فيه ناک مَنِ :راتلا لهأل ىلاعت لاق امك «عقاولا وه اذهو

 ه َنيِحّا ُريَح تاو اترو ال رفا انماء ابر تولوق ىِاَبع ْنْم

 . کس مَ بم : رکو یرکد موس وح اًح ۾ مرضا

 E داو م ا :يناثلا رمألاو



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ءانراصبأ مهتزواجت نكلو نوبذعم انعم مهف الإو «باذعلا يف

 يتلا دئاقعلا نوكتف ءمهبولق يف يذلا اذه نأ لمتحيف

 ءرانلاب ناميالا لهأل اومكح ام ةرثكو ايندلا يف اهودقتعا

 هذهب مهو رانلا اولخدف ءاهل ةغبص تراصو مهبولق نم تنكمت
 .اولاق ام اولاقف «ةلاحلا

 يف اوهوم امك ءهيومت مالك اذه مهمالك نأ لمتحيو

 لهأل فارعألا لهأ لوقي اذهلو رانلا يف ىتح اوهوم ءايندلا
 ل ةَ الدا 1 1 EE لأ لره ٠ : رانلا

 . € تور مشا الو کیم فوح
 ET ءهب ربخأ ام اًدكؤم اد لاق

 مل درم لو كن ديف ام نال مكل تركذ يذلا 4ك
 . رال له

 0 هَل ديول ها لإ هلل نم امو ددم أن اإ لقا (88-75)
 هل رو لَ 014 سم رود سل ا

 0 مع اوبن وه لق © رفا 22 ت زال توسل بي
 لإ ختي نإ ه 1

 8 كم 2 2

 ل 3? ودر

 ك ل 3 يم ريت اك ا لِ

 ت ف ه و ت ج موو تق تيوس اد

 كنإک ت ع © ِنيط نم مملو را ا 5 انآ

 روب لإ نراك بَ لاق نیلا يوب َلِإ تمل کی ل © م
 ه ٍِووْلَعَمْل ِتَقَوْلَأ وو لإ 0 َنرظْسْلا نم هَ لق © وع

 ل ه يملأ مهني داع الإ ه تيت مول رع لاق

 لق © مَ منم َكَمَِت نمو کن هج ككل ٠ لوقا يلو لا

 ه يلع رد الإ وه نإ © يقلك م أنَ آو رجا نم لع کسا م

 ءالؤهل لوسرلا اهيأ اي لق نيج َدَعَب راب سعت

 انآ انا :كدي هلو. كل نسل اع كنم اوبل نإ «نيبذكملا

 ينكلو «ىلاعت هللف رمألا امأو «يدنع ام ةياهن اذه دم

 نمف ءرشلا نع مكرجزأو ريخلا ىلع مكثحأو «مكاهنأو مكرمآ

 . اهيلعف لض ْنَمو هسفنلف ىدتها

 هللا الإ قحب دبعيو هلؤي دحأ ام : يأ ۵آ لإ هل نِ امم

 . 4 ُراَهَقْلا ديلا

 هتدحو وهو «عطاقلا ناهربلا اذهب ءهتيهولأل ريرقت اذه

 نوكي الف «ةدحولل مزالم رهقلا نإف «ءيش لكل هرهقو «ىلاعت

 ءايشألا عيمج رهقي يذلاف ءاّدبأ امهرهق يف نييواستم «ناراهق

 دبعُي نأ قحتسي يذلا وهو ءهل ريظن ال يذلا دحاولا وه

 .هدحو ارهاق ناك امك ءهدحو

 ِتوْمَّسلأ ٌبَر## :لاقف ةيبوبرلا ديحوتب اًضيأ كلذ ررقو

 56-88 :تايآلا ءص ةروس ريسفت -۸

 ر يل كالو

 لَها ماتی كل 9رذ ا
 e لی ایم اتزان رتا

 م5 نشنال اا تیر الا توکان
 کالا 10 10 يع
 119 طيات ی نیت

 © لىتر نر گی

 ماڪ گي ملامت کک

 18 ا ا 2
a 

r 

SOO و 
 وي تحفو ءەتوسادإف

 د » وعم

 يا احمل مهم كد كدابحل
 ےس

 عيمجب ا امهيبرمو امهقلاخ : يأ ا اَمَو ضال

 قلخ اهب يتلا «ةوقلا هل يذلا بملأ ريبدتلا عاونأ

 ءاهريغص «بونذلا عيمجل ّرّتَعْلاا ةميظعلا تاقولخملا

 اهنم علقأو هيلإ بات نمل ءاهريبكو

 الو قلخي ال نم نود دبعي نأ قحتسيو بجي يذلا اذهف

 هل سيلو ءاّئيش رمألا نم كلمي الو «عفني الو رضي الو «قزري

 .رازوألاو بونذلا ةرفغم هديب الو ءرادتقالا ةوق

 ارب رھ : : اًرذنمو مهل اًضهنمو ءاًرذحمو اًقوخم مهل نُقل

 ىلع ءازجلاو روشنلاو ثعبلا نم هب مكتأبنأ ام :يأ مَع
 يغبني الو «هنأشب ديدشلا مامتهالا يغبني ميظع ربخ ءلامعألا

 . هلافغإ

 الو باسح مكمامأ سبيل هنأك 4 و ضرعم هلع حا نكلو

 .باوث الو باقع

 مكربخأ ا «يربخ يف متيرتماو يلوق يف متككش ناف

 ىلع اهب يرابخإف «باتک يف اهتسرد الو اهب يل ملع ال رابخأب

 .نيتخسنلا ىف اذك )١(



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 0 د لدأو «يقدصل دهاش ربكأ صقن الو ةدايز ريغ نم اههجو
 الب لع ني ےب نك و : :لاق اذهلو هب مكتئج ام قح ىلع
 يايإ هللا ميلعت الول 4م إإط ةكئالملا : يأ مقل

 4 دي أ اا ایا لإ ل ی 1 :لاق اذهلو «ّىلإ هؤاحيإو
 . ايك هتراذن نم غلبأ ريذن الف ءاهيلج ةراذنلا رهاظ : يأ

 «دكيلمل َكْيَر لا إل :لاقف ىلعألا الملا ماصتخا ركذ مث

 نيط نم هتدام : يأ 4ٍ نم تب قي ي رابخالا هجو ىلع
 اعم سور ني هيف تحبو متو همسج تيوس : : يأ 4 ٌمَُوَم ا

 متي نيح «كلذ ىلع مهسفتأ ماركلا ةكئالملا نّطوف بروس وَ
 السلا هيلع مدآل اًماركإو مهبرل اًلاثتما «هيف حورلا خفنو هقلخ
 يف ةكئالملاو مدآ هللا نحتماو «هحورو هندب يف هقلخ مت املف

 و ر رولا

 4 ركشا دجسي مل 4 سيب لإ دوعا مهڪ اودجسف
 ملع يف تكلا َنِم ل مدآ ىلع ربكتساو «هبر رمأ نع
 .ىلاعت هللا

 بقاع ال دجسم 1 3ََمَيم ام :اًبتاعمو اًخبوم هللا لاف
 يتلا ةصيصخلا هذهب هتصصتخاو هتمركو هتفرش : يأ 4ً

 هيلع ربكتلا مدع يضتقي كلذو «قلخلا رئاس نع اهب صتخا

 . كلل ىم تك ما كعانتما يف 4 َتريكَتَسأ#
 ني فح دم رع انأ» : اضقانمو هبرل اًضراعم سيلبإ ا6

 رصنع نم ريخ رانلا رصنع نأ همعزبو نل نم متو ران
 رشلا ةدام رانلا رصنع نإف «دسافلا سايقلا نم اذهو «نيطلا

 ةنازرلا ةدام نيطلا رصنعو «ةفخلاو شيطلاو ولعلاو «داسفلاو

 بلغي وهو «تاتابنلاو راجشألا عاونأ جارخإو «عضاوتلاو

 مئاق نيطلاو ءاهب موقت ةدام ىلإ جاتحت رانلاو ءاهئفطيو رانلا

 يهافشلا رمألا هب ضراع يذلا موقلا خيش د سايق اذهف «هسفنب

 ذيمالتلا ةسيقأب كلاب امف «هداسفو هنالطب ةياغ نيبت دق «هللا نم

 اًنالطب مظعأ اهلك اهنإف ؟مهتسيقأب قحلا اوضراع نيذلا
 .سايقلا اذه نم اًداسفو

 لحملاو ءامسلا نم :يأ ب فل :هل هللا لاق ف

 . روحدم دعبم : يآ 4مي كنو ميركلا
 لل يداعبإو يدرط :يأ 4ت کي نو

3 

5 

5 

 سلا رو

 مدآل هتوادع ةدشل «ىعب روب لإ ٍنْرِظنأَك َنَر لاقل

 .هيوغي نأ هللا ردق نَّم ءاوغإ نم نكمتيل «هتيرذو

 : كلذ هتمكح تضتقا ثيح «هتوعدل اًبيجم هللا لا ف

 لمكتست نيح وسلا تولا موب َكِإ © تيما ب کل
 .ناحتمالا متي «ةيرذلا

AY ۸- ٦١-۸۸ :تابآلا ءص ةروس ريسفت 

 هبرل ةوادعلا ةدشب هثبخ نم هبر ىداب هرَظْنُم هنأ ملع املف

 ءابلا نأ لمتحي 4م يرحل كيرم :لاقف هتيرذو مدآلو
eنيعمجأ مهلك مهنيوغيل هللا  . 

 نم مهظفحيس هللا نأ ملع 4َيِصلْخْملا بتم ذم داع ر

 . هديك
 لك نم زجاع هنأ ملع امل هنأو «ةناعتسالل ءابلا نأ لمتحيو

 ةزعب ناعتسا «ىلاعت هللا ةئيشمب الإ اًدحأ لضي ال هنأو «هجو

 . اًمح هللا ودع وهو اذه «مدآ ةيرذ ءاوغإ ىلع هللا

 لكب كل نورقملا «نورصقملا نوزجاعلا انبر اي نحنو
 ةميظعلا كتزعب نيعتسنف «هتمركو هتفرش نم ٌةيرذ «ةمعن
 يتلا كتمحرو «قولخم لكل ةعساولا كتمحرو كتردقو

 «ةيويندلاو ةينيدلا معنلا نم تلصوأ ام اهب انيلإ تلصوأ

 هتبراحم ىلع اننيعت نأ ءمقنلا نم تفرص ام انع اهب تفرصو

 نأ كب نظلا ¿

 مير لاو : ی كدف ري بوو فانءاه بيعع

 ا ا بجا ترا امك اار دنت 418 َبِحتْسأ نوُعْدَأ

 داسيا ني 1 كيو انتدعو

 «يفصو قحلا : يأ لأ َّنَللَو قلا ىلاعت هللا 4(َلاَثل
 نيب املف يم منم َكَمَني نمو كنم منهج ناما يلوق قحلاو
 . :هل هللا لاق ليبسلا مهل حضوو ليلدلا سانلل لوسرلا

 آبو رَ ني مكايإ يئاعد ىلع : يأ 4دي مكن آم لف
 ملع هب يل سيل ام وفقأو يل سيل اًرمأ يعدأ كلا م أَن

 .ّىلإ ىحوي ام الإ عبتأ ال

 يمل رڪ الط نآرقلاو يحولا اذه :يأ 4َوْه نط
 نوكيف ا مهنيد حلاصم نم مهعفني ام لك هب نوركذتي
 .نيدناعملا ىلع ةجح ةماقإو «هب نيلماعلل ةعفرو افرش

 أبنلاو «ميكحلا ركذلا ىلع ةلمتشم ةميظعلا ةروسلا هذهف

 نآرقلاب بذك ْنَم ىلع نيهاربلاو ججحلا ةماقإو .ميظعلا

 هللا دابع نع رابخالاو «هب ءاج ْنَم بذكو «هضراعو

 اهلوأ يف مسقأ اذهلف «نيغاطلاو نيقتملا ءازجو «نيصلخملا

 .نيملاعلل ركذ هنأب اهرخآ يف هفصوو ءركذلا وذ هنأب

 SS م
 ناو اذه - 4و اين د ق - 6€ رگ

 نسحنو «هكرشو هرش نم ةمالسلاو «هتوادعو

 و اده

 ةلفغ نايسن « اي يم دس ا

 . كرت نايسنو

 عقي نيح كلذو 4ني دعب هربخ :يأ 4اي َنَلَكْلَو»
 . بابسألا مهنع عطقتتو باذعلا مهيلع

 . هنوعو ىلاعت هنمب ص ةروس ريسفت مت



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 اأ اإ ه ري ملأ هَ نم تكلا ليت )١-*(

 ُنيِدلَأ هب الأ « تلا هل اسی هلآ دعا حلا بتكلا َكَلِ

 ورقي الإ ْمُهُدْبَكن ام سيلوأ ءونود ني اودا لَو لاتا
 ال لآ َّنِإ ولت هيف مه ام یف اک ورک 1

 نآرقلا ةمظع نع ىلاعت ربخي م” وه نم ىِدَهَي
 زيزعلا هللا نم لزن هنأو «هنم لزنو هب مّلكت ْنَم "ةلالجو
 هتمظعل كلذو «قلخلل ةيهولألا هفصو يذلا يأ «ميكحلا

 «ءيش لك هل لذو قولخم لك اهب رهق يتلا ةزعلاو «هلامكو

 .هرمأو هقلخ يف ةمكحلاو

 ءملكتملل فصو مالكلاو ءهفصو اذه نمم لزان نآرقلاف

 لك نم لماكلا ىلاعت هللا نأ امكف .فوصوملا عبتي فصولاو

 ال ءهجو لك نم لماك همالك كلذكف هل ليثم ال يذلا «هجو

 . هتبترم ىلع لاد «نآرقلا فصو ىف ٍفاك هدحو اذهف «هل ليثم

 وهو «هيلع لزن نمب هلامكل ناب داز - اذه عم - هنكلو

 «بتكلا فرشأ هنأ ملعف قلخلا فرشأ وه يذلا « يي دمحم

 «هيف ةيرم ال يذلا قحلاب لزنف «قحلا وهو «هب لزن امبو

 ىلع اًلمتشم لزنو «رونلا ىلإ تاملظلا نم قلخلا جارخإل
 . ةلداعلا هماكحأو «ةقداصلا هرابخأ يف قحلا

 عيمج نم «قحلا عاونأ مظعأ وهف هيلع لد ام لكف
 .لالضلا الإ قحلا دعب امو «ةيملعلا بلاطملا

 ةيادهل قحلا ىلع اًلمتشم «قحلا نم الزان ناك املو

 تاجرا ةنمتلا هنا تيطع .ءقلكلا ترشا نع“ «نلخلا
 : لام اذهلف هن نيدلا ضالخإب كاراو + اهركدي مايتلا ةبجيرو

 عيمج ىلاعت هلل صلخأ :يأ هلا هَل الخ هلآ ربغات#

 «مالسالا :ةنطابلا عئارشلاو ءةرهاظلا عئارشلا نم «كنيد

 هب دصقتو ءاهب هدحو هللا درفت نأب - ناسحالاو «ناميالاو
 .دصاقملا نم كلذ ريغ ال «ههجو

 نايبو «صالخالاب رمألل ريرقت اذه سلال ُنِدلأ ب الآ
 نم هدابع ىلع لضفتلا هلو ءهلك لامكلا هل هنأ امك ىلاعت هنأ

 عيمج نم يفاصلا صلاخلا نيدلا هل كلذكف .هوجولا عيمج

 ةوفصل هاضتراو «هسفنل هاضترا يذلا نيدلا وهف «بئاوشلا

 هفوخو هبح يف هلل هلأتلل نمضتم هنأل ؛هب مهرمأو هقلخ

 ١-٠ :تايآلا ءرمزلا ةروس ريسفت -8 40

 ليصحت يف هيلإ ةبانالاو «هتيدوبع يف هيلإ ةباناللو «هئاجرو

 .هدابع بلاطم

 كرشلا نود ءاهرهطيو اهيكزيو بولقلا حلصي يذلا كلذو

 «ءيش هيف هلل سيلو «هنم ءيرب هللا نإف «ةدابعلا نم ءيش يف هب

 حاورألاو بولقلل دسفم وهو «كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ وهف
 . ءاقشلا ةياغ سوفنلل قْشُم «ةرخآلاو ايندلاو

 هب كرشلا نع ىهن صالخالاو ديحوتلاب رمأ امل كلذلف

 ونود ني اودا تلو :لاقف هب كرشأ ْنَم مذب ربخأو
 نع “'[نيرذتعم] ءمهئاعدو 00 مهنولوتي : يأ «ءآسيوأ

 1 4لر هلآ ىلإ اورق الإ َمُهُدْبَتِن ام :نيلئاقو مهسفنأ
aال اهنأ ملعن نحنف اّلِإو  

 . اًئيش رمألا نم كلمت الو قزرت الو قلخت

 اوأرجتو صالخالا نم هب هللا رمأ ام اوكرت دق ءالؤهف : يأ

 هلثمك سيل يذلا اوساقو «كرشلا وهو «تامرحملا مظعأ ىلع

 SE «كولملاب ميظعلا كلملا «ءيش

 ءاهجوب الإ مهيلإ لصوي ال هنأ امك كولملا نأ - ميقسلا مهيأرو

 مهنوفطعتسيو «مهاياعر جئاوح مهيلإ نوعفري ءارزوو ءاعفشو

 .كلذك ىلاعت هلا نأ كلذ يف رمألا مهل نودهميو «مهيلع

 نيب ةيوستلا نمضتي وهو «ةسيقألا دسفأ نم سايقلا اذهو

 القنو اًلقع ميظعلا قرفلا توبث عم «قولخملاو قلاخلا
 نيبو مهنيب ةطاسولل اوجاتحا امنإ كولملا نإف «ةرطفو
 مهملعي ْنَم جاتحيف «مهلاوحأ نوملعي ال مهنأل «مهاياعر

 بحاصل ةمحر مهبولق يف نوكي ال امبرو «مهلاوحأب

 مھل همحرتسيو] هيلع مهفطعي ْنَم جاتحيف «ةجاحلا
 نوضقيف «مهنم نوفاخيو «ءارزولاو ءاعفشلا ىلإ نوجاتحيو

 ءمهرطاوخل ةارادمو ءمهل ةاعارم مهل اوطسوت ْنَم جئاوح

 .رقفلا نم نوشخي امل نوعنمي دق «ءارقف اًضيأ مهو
 ولا ھا هملع طاحأ يذلا وهف «ىلاعت برلا امأو

 «هدابعو هتيعر لاوحأب هربخي ْنَم جاتحي ال يذلا ءاهنطاوبو

 ىلإ جاتحي ال ءنيدوجألا دوجأو «نيمحارلا محرأ ىلاعت وهو
 نم مهب محرأ وه لب ءهدابعل اًمحار هلعجي هقلخ نم دحأ

 بابسألا ىلإ مهوعديو مهثحي يذلا وهو «مهيدلاوو مهسفنأ
 هنوديري ال ام مهحلاصم نم ديري وهو «هتمحر اهب نولاني يتلا

 . مهسفنأل

 عمتجا ول يذلا «قلطملا ماتلا ىنغلا هل يذلا ينغلا وهو

 الك ىطعأف «هولأسف دحاو ديعص يف مهرخآو مهلوأ نم قلخلا

 مهمحرتسيو) باوصلا لعلو «نيتخسنلا يف اذك (؟) . نيرذعتم يف 001(

 .(هل



 نورشعلاو ثكلاثلا ءزحلا

 امم اوصقني ملو ءاًئيش هانغ اوصقني مل «ىنمتو لأس ام مهنم

 عيمجو «طيخملا هيف سمغ اذإ رحبلا صقني امك الإ «هدنع
 ةعافشلا هلو «هنذإب الإ دحأ مهنم عفشي الف «هنوفاخي ءاعفشلا

 . اهلك

 «ميظعلا مههفسو «هب نيكرشملا لهج ملعي قورفلا هذهبف
 ال كرشلا نوك يف ةمكحلا اًضيأ ملعيو «هيلع مهتءارج ةدشو

 لاق اذهلو «ىلاعت هللا يف حدقلا نمضتي هنأل ؛ ىلاعت هللا هرفغي

 هنمض يفو «نيكرشملاو نيصلخملا نيقيرفلا نيب اًمكاح -
 هيِف مه ام ىف َرُهَتَيَب مكي هلأ نل :- نيكرشملل ديدهتلا

 . 4 تمت
 تانج يف نيصلخملا ن نينمؤملا نأ همكح نأ ملع دقو

 .رانلا هاوأمو ةنجلا هيلع هللا مرح دقف هللاب كرشي ْنَمو ءميعنلا

 طارصلا ىلإ ةيادهلل قفوي ال :يأ «ىِدَهَي ا هلأ َّنِإ#

 وأ بذكلا هفصو :يأ دانك ٌبِذَنَك وه نمل ميقتسملا

 فصتا ام هنع لوزي الو تايآلاو ظعاوملا هيتأت ثيحب ءرفكلا

 .بذكيو اهب رفكيو اهدحجيف «تایآلا هللا هيريو ءهب

 نأب بقوعو «بابلا هسفن ىلع دس دقو ىدهلا هل ىَّنأ اذهف

 1 . ؟نمؤي ال وهف «هبلق ىلع هللا عبط
 اب ام قلق اب طس اد و دخت نأ ا در وال 9

 دَ نأ هئ هز ول :يآ «ناكهتلا جول هلا وه ٌةطكبس
 ام نفط ل قلخلا ا ند ةيعر ی ا 4:1

 ءاشي يتلا هتاقولخم ضعب ىفطصال : يأ 42144 Û ام قل

 هل نكي ملو «دلولا ةلزنمب هلعجو هسفنل هصتخاو «هءافطصا

 نورد اعلا هيد اقع ف 9 ةبحاصلا ذاختا ىلإ ةجاح

 .نودحلملا هيلإ هبسن وأ

 يفو هتاذ يف دحاولا :يأ *ُراَهَمْلا ٌدِحَوْلا هلأ وهل

 كلذ نم ءيش يف هل هيبش الف «هلاعفأ يفو هتافص يفو هئامسأ

 يف هل اًهيبش نوكي نأ ىضتقال دلو هل ناك ولف «لئامم الو

 يولعلا «ملاعلا عيمجل راّهقلا ءهنم ءزجو هضعب هنأل ؛هتدحو

 لالدإ هل ناكلو ءاّروهقم نكي مل دلو هل ناك ولف «يلفسلاو

 . هنم ةبسانمو هيبأ ىلع

 الإ نوكي ال دحاولاف «نامزالتم هرهقو ىلاعت هتدحوو

 نم هل ةكرشلا يفني كلذو ءاّدحاو اّلِإ نوكي ال راّهقلاو ءاّراهق

 .هجو لك

 لع لآ روک قحاب َصّيالاَو توسل قلخا» )٠-07
 س ا تکا و لا غ اا و والا

 ن نو فاح م ا وا وخلا قت لار
 E م 0 a a د همم هس ماس 24

 وَرَ ةينلمث ملعنالا نم وكل لزنأو اهِجْوُر ابنم لعج مث ودجلو

Ato 
 ت

 ٤-۷ :تايآلا ءرمزلا ةروس ريسفت -۹

 . 3 0۸£ وک د

 كينو نيهال المد لوقا یاو ییا لاق
 يفكروا نوان امو رحمو E تم

 نج ا 12201 © نيل 0

0 0 
 راله هيل 6

TESS E اوس 

 قانا رک

 ا
3 2 0 

0 
 > و سس حس و كسي را 00
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 6 رکو نَم وياه هَل

 EE ا راك
 دعا 7-5 اد محبس اكن
 ٍراَمَلأَلَعَلَيَل 0 2111
 ص ااو یس < رسولا رعراگلار وکو

 مدد و

 () رار رماه الا یش لکل یر لک

 مکي کک تکل يف يل رغب ني ملڪ ْمُكِينَهَمَأ نوب يف و مکمل

 اورق نإ کک هل 030 0
 ہک س أوك

 اخ ب ی طلت ر و ا

CELE eَنلَع# هنأ ىلاعت ربخي ا  

 دابعلا رمأيلو «ةحلصملاو ةمكحلاب : يأ «َسْيَْلاَو توتا
 . مهبقاعيو مهبيثيو ءمهاهنيو

 : يأ ن لع ع رال روك 2و الا ىلع لَآ روک

BST 
 . هناطلس نع رخآلا لزعنا امهدحأ ىتأ اذإ لب ءاذهو

 ننقم ريسو مظنم ريخستب 4 رتل سنقل رسو

 هريخست نع اًرثأتم 4ىِري# رمقلاو سمشلا نم (لڪ)
 ءاهبارخو رادلا هذه ءاضقنا وهو سس لجل ىلاعت

 ةأشن قلخلا ءىشنيو ءاهرمقو اهسمشو اهتالآ هللا برخيف

 .رانلا وأ ةنجلا رارقلا راد يف اورقتسيل «ةديدج

tT:يذلا ءيش لكل رهاقلا «بلاغي ال يذلا 4 ُرِيِرَمْلا وه  

 تاقولخملا هذه دجوأ هتزع نم يذلا «ءيش هيلع يصعتسي ال

 و ص



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 هدابع بونذل ُرّتَمْلاط هرمأب يرجت اهرخسو «ةميظعلا
 َنَماَدَو باك نمل رافع قلو : ىلاعت لاق امك «نينمؤملا نيباوتلا
 هتايآ نم ىأر امدعب هب كرشأ نمل رافغلا «ْئَدتْمَأ م اَسَِص َلِمك

 .بانأو بات مث «ةميظعلا

 مكترثك ىلع 4و ی ني کلک نأ هتزع نمو

 كلذو كاَهَجِوَر اتم َلَمَج مثال ضرألا ءاحنأ يف «مكراشتناو
 نم ركل لرو ةمعنلا كلذب متتو «هيلإ نكستو اهيلإ نكسيل

 هيم مكب ةمحر «هنم 5 ردقب اهقلخ : يأ 4 ر عال
2-6 

 م جوزا ةع ةت ماعنألا ةروس يف اهركذ يتلا يهو 4

 دِل ص هو ناتا لإ نمرو 4 ني ِزَعَمْلا ت و نبا ناضل

 . 4 نينا

 مئاهبلا نم هدابع حلاصمل لزنأ هنأ عم «ركذلاب اهصخو

 اهصاصتخالو اهفرشلو اهحلاصم مومعو اهعفن ةرثكل ءاهريغ
 «ةقيقعلاو يدهلاو ةيحضألاك ءاهريغ حلصي ال ءايشأب

 .ةيدلاب اهصاصتخاو ءاهيف ةاكزلا بوجوو
 لا اخ اتيا فاما و ايا :قلخا كف الو

 دعب اًروط : يأ لح دَ ْنَم الع ْمُكينهَمُأ نوب يف كفل
 رظنت نيع الو «مکسمت قولخم دي ال لاح يف متنأو ءروط

 تمل يف# قيضلا ناكملا كلذ يف مكابر دق وهو «مكيلإ
 . ةميشملا ةملظ مث « ءمحرلا ةملظ مث «نطبلا ةملظ ك

 سمشلا رخسو «ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا مكد 8#

 4و هلل» معنلاو ماعنألا مكل قلخو مكقلخو ءرمقلاو
 دحاولا هنأ امكف « «مكربدو مكابر يذلا «دوبعملا هولأملا : يأ

 هتيهولأ يف دحاولا وهف «كلذ يف هل كيرش ال هتيبرتو هقلخ يف

 .هل كيرش ال
 . رص َّنَأَد وه الإ َدَلِإ آل : لاق اذهلو
 ىلإ هدحو صالخالل ىلاعت هقاقحتسا نايبب نايبلا اذه دعب

 :ءيش رمألا نم اهل سيلو ءايش ربدت ال يتلا «ناثوألا ةدابع

 عفتني ال امك مكرفك هرضي ال *هْكَمع نع ہا كرت أوك نإ
 ما ا ی كل ار

 ىهف «هتدابعل مهقلخ هنألو 00 نودعسي ال ةواقش مهيقشي

 مهقلخ ام اوعدي نأ ىضري الف «قلخلا اهل قلخ يتلا ةياغلا

 .هلجال

 هل نيدلا صالخإو «هديحوتب ىلاعت هللا أون نإو»

 مكلعفلو «مكيلع ناسحإلل هتبحمو ءمكب هتمحرل 4ک هَ

 .هلجأل مكقلخ ام

 مكلامعأب عفتني ني الو مككرشب ررضتي ال هنأ امكو

 ۸ :ةيآلا ءرمزلا ةروس ريسفت -۹ ۸4٦

 ناد 0۹£ ا ر /
 ر اا ص ر وص صو س ص ےب هه ء٣ س دص
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 ركل وداع قالو كح
 و ر 5 ر 0 ل
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EKا © روض تاد للدوام  
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 برادا 0 الآ الأ وار
 وہ ےس 000 - و

 ا رس م اس م

 | رت ا ةعساوه 00

 الر رشو ريخ نم هلمع هل مكنم دحأ لك كلذك ءمكديحوتو

 ةمايقلا موي يف كنيم کیر لإ م 4یا ددو دزو رر
 ىرجو «هملع هب طاحأ اًرابخإ 4َنولَمَْت َمْتُك انب مقتل

 مكيلع هب تدهشو «ماركلا ةظفحلا مكيلع هتبتكو «هملق هيلع
 .هقحتسي امب مكنم الك يزاجيف «حراوجلا

 اهيف امو ءرودصلا سفنب : يأ 4روُدّصلَأ ِتاَدِب يلع مَ

 ءازجلاب رابخالا اذه نم دوصقملاو ءروجف وأ رب فصو نم

 . ماتلا لدعلاب

 مو اإ لإ ام مير ع رص نضال س ادو (۸)

 نع لل ادا وتب لو لق نم هی وعدي ناک اَم ا

 ىلاعت ربخي 4 رال صا نم َكَنِإ يَ كرمك حم حسمت لف لیس

 نيح هنأو «هدبع ركش ةلقو «هربو هناسحإو هدبعب 3 نع

 «هريغ وأ ٍرْحَب ةبرك يف عوقو وأ رقف وأ ضرم نم رضلا هسمي
 اًعرضتم هوعديف « هللا الإ لاحلا اذه يف هيجني ال هنأ ملعي هنأ

 . كلذ يف حليو هب لزن ام فشك يف هب ثيغتسيو « اًبينم

 رضلا نم هب ام فشك نأب 4ُهَنَي َةَمْعي# هللا 4ْمَكَوَح اإ مثل

 رضلا كلذ يسن : يأ ب ني لإ اودي حك اه َىَش# ةبركلاو



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ىلع رمتساو ءرض هباصأ ام هنأك رمو ءهلجأل هللا اغد يذلا

 . هكرش
 لضيو هسفنب لضيل : يأ ليس نع لِ اًداَدنأ هني لَعحَو

 لديل موزلملاب ىتأف «لالضلا نع عرف لالضإلا نأل ؛ هريغ

 . مزاللا ىلع
 عمت :اًرفك هللا ةمعن لّدِب يذلا «يتاعلا اذهل 4ل

 الإ هب عت ام كيفي الف أ يأ ن ل اليك كركي

 اوا ام مُهَءاَج رت ه َنيِس ٌمُهْسَتَم نإ َتيَيَفَأ# رانلا لآملا ناك

 ,# وعشت أ ناك در ام O تودعوب

 ا اق

 ةَرجآلا ردح اًمياقو ادجاس 1 2512 تضف وه نسا (9)

 SEES a E لق لكل قم

 نيبو «هريغو هللا ةعاطب لماعلا نيب ةلباقم هذه يالا وؤ
 لوقعلا يف ررقت يتلا رومألا نم اذه نأو «لهاجلاو مياعلا

 ةعاط نع ضرعملا سيلف ءاهتوافت اتيقي اًملع ملعو ءاهنايبت
 لضفأب هلل عيطم :يأ .تناق وه نمك هاوهل عبتملا ءهبر

 تاقوأ وهو .تاقوألا لضفأو ءةالصلا يهو تادابعلا

 فوخلاب هفصو مث .هلضفأو لمعلا ةرثكب هفصوف ءليللا

 فلس ام ىلع ةرخآلا باذع فوخلا قلعتم نأ ركذو ءءاجرلاو

 لمعلاب هفصوف «هللا ةمحر ءاجرلا قلعتم نأو «بونذلا نم
 . نطابلاو رهاظلا

 «يعرشلا هنيد نوملعيو مهبر نتي يلا یوسي لَه ل
 ا رو مكحلاو رارسألا نم كلذ يف هل امو «يئازجلا هنيدو

 ال امك .ءالؤه الو ءالؤه يوتسي ال ؟كلذ نم اًئيش نومي
 .رانلاو ءاملاو «مالظلاو ءايضلاو ءراهنلاو ليللا يوتسي

 لوقعلا لهأ :يأ «بتبألا اول اورُكُذ اذإ كدي ل
 «ىندألا ىلع ىلعألا نورثؤي نيذلا مهف ءةيكذلا ةيكزلا

 مهل نأل ؛هتفلاخم ىلع هللا ةعاطو «لهجلا ىلع ملعلا نورثؤيف

 الو هل بن ال ْنَم فالخب «بقاوعلا يف رظنلل مهدشرت الوقع

 .هاوه ههلإ ذختي هنإف «لقع
 اوسحأ نذل كم أون ارم لأ أ دای لك ۰ (

 ET أ ١ قب اإ ةع هللا ضو ةت ايدل

 مهل اًرمآ «نونمؤملا مهو «قلخلا فرشأل اًيدانم لق :يأ

 بجوملا ببسلا مهل اًركاذ «ىوقتلا يهو ءرماوألا لضفأب

 كلذ يضتقملا مهيلع هماعنإو مهل هللا ةيبوبر وهو «ىوقتلل
 هنإف ناميالا نم هب مهيلع هللا َّنَم ام كلذ نمو «هوقتي نأ مهنم

 اهيأو .قّدصت ميركلا اهيأ :لوقت امك .ىوقتلل بجوم

 . لتاق عاجشلا

 ائَسْحَأ تال :لاقف ايندلا يف طشنملا باوثلا مهل ركذو

 هذه یف أ

AV ۹- ۹-٠١ :تايآلا ءرمزلا ةروس ريسفت 

 قزرو 4ةتسحل مهل .مهبر ةدابعب يالا ذه ف

 ًليَع نم :ىلاعت لاق امك «حرشنم بلقو «ةنئمطم سفنو

 بن ر ويح مكي يوم وهو يآ وأ كك ناڪ

 «ضرأ يف هتدابع نم متعنم اذإ 4دو هللا شاول

 ةماقإ نم نونكمتتو مكبر اهيف نودبعت ءاهريغ ىلإ اورجاهف
 . مكنيد

 ناك هج نأ نك نارك ترن اقر
 ءماع صنلا نأ وهو ءعضوملا اذه يف لاجم سوفنلا ضعبل

 يف نمأ ْنَم لاب امف ءةنسح ايندلا يف هلف «نسحأ ْنَم لك هنأ

 ّنظلا اذه عفد ؛كلذ هل لصحي ال «نهتميو اهيف دهطضي ضرأ

 ب يبنلا اهيلع صن ةراشب انهو سَو هلا راو :هلوقب

 مهرضي ال نيرهاظ قحلا ىلع يتمأ نم ةفئاط لازت ال» : هلوقب

 .«كلذ ىلع مهو هللا رمأ يتأي ىتح مهفلاخ ْنَم الو مهلذخ ْنَم

 «ىلاعت هنأ وهو «بيرق نم هيلإ يمرتو «ةيآلا هذه هيلإ ريشت
 ‹عضوم يف هتدابع نم متعنم امهمف .ةعساو هضرأ نأ ربخأ

 e ورم 5 رام دعا

 م

iعيمج يف ماع اذهو # ٍباَسِح ربع رتب مر وربل 56  

 :ربصلا عاونأ

 نع ربصلاو اهطخستي الف ةملؤملا هللا رادقأ ىلع ربصلا

 دعوف ءاهيدؤي ىتح هتعاط ىلع ربصلاو ءاهبكتري الف هيصاعم

 الو دع الو دح ريغب :يأ «باسح ريغب مهرجأ نيرباصلا هللا

 نيعم هنأو «هللا دنع هلحمو ربصلا ةليضفل الإ كاذ امو «رادقم

 .رومألا لك ىلع
 تريو © نل هل اصمم َدَنأ ربع نأ ترم نإ لف )١15-1١(

 © مَع موب باع یر ُتْيِصَع نإ ُفاَمَك نإ نف ه َنيِيلَسمْلأ وأ نکا نال 2

 ريل نإ لف نود ني من ام اوڈبعا © يني ُمل امی بأ هلل ل

 5 نمل نالا وه كلذ ال لآ ا م يلعأو يق فا اور ىذا
 ام

 ا هلأ فرع كيد لل ميت نمو اَلا نم كط مهموم نم مه

 ْنَأ برما نإ :سانلل لوسرلا اهيأ اي € : يأ نوما داعي
 هلأ دبع :ةروسلا لوأ يف هلوق يف نل هَل اسي هَ دبع

 . 4 بلا هل ال

 قلخلل يداهلا يعادلا ينأل ؟«تيلننلا أ 0 ل تريد

 «ةرهاظلا لامعألا يف مالسالا نم دب الف ,هعابتأ نم هنأ

 .ةنطايلاو ةرهاظلا لامعألا يف هلل صالخالاو



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 نم هب ينرمأ ام يف نر ٌتْيَصَع نإ ُكاَمأ نإ لل
 «كرشأ ْنَم هيف دلخي #ٍريِظَع موي َباَدَع# مالسالاو صالخالا

 . ىصع ْنَم هيف بقاعيو

 نيد مل الخ دبع هلآ ا لم

 0 يڪ اي ماتي لف : ىلاعت لاق
 2 ع اّ باع کک

 «نبد لَو يديد کل ه دعا ا

 هوه هير
 نودع اتنا و دبع

 4برس ل 53

 باقعلا ميخو مهببسب تقحتساو «باوثلا اهومرح ثيح

 مهيلع دتشاو «مهنيبو مهنيب قرف :يأ 4تا م م يلهو
 يذلا «ُنيِمْلا نسل وه َكِلَد الأ نارسخلا مظعو «نزحلا

 الو لب «هدعب حبر ال رمتسم نارسخ وهو «نارسخ هلثم سيل

 . ةمالس

 مهد ني مل :لاقف ءاقشلا نم مهل لصحي ام ةدش ركذ مث
 ميت نيو ميظعلا باحسلاك باذع عطق : يأ كر اَتلأ ن لَ
 . ل

 طاوس ءراكلا لها تادعم نفر يذلا فصولا كلذ 5

 4 نوما د دابه ا لپ ها ا فو هتمحر ىلإ هدابع هب هللا قوسي

 هدابع وعدي عاد باذعلا نم ءاقشلا لهأل هدعأ ام لعج : يأ

 محر ْنَم ناحبسف .ٌباذعلا بجوي اًمع ٌرجازو «ىوقتلا ىلإ
 مهلحو ءهيلإ ةلصوملا قرطلا مهل لّهسو «ءيش لك يف هدابع

 نئمطتو «سوفنلا هل قاتشت بغرم لكب مهبغرو «اهكولس ىلع
 ركذو «ريذحتلا ةياغ '''هريغل لمعلا نم مهرّذحو .بولقلا هل

 . هكرت نع ةرسارلا بانسالا مهل

 مهل هَ هنأ ىلإ اوبانَو اهوديعي نأ توعطلا اوُبَتْجأ نزلو (1810)

 يتلا كس ل َنوُعَِّكَم لولا ووت بيلا © اع ريف يرسل

 لاح ركذ امل ألا اولو م َكِيلْوأَو هنآ ُمُهْنَدَه يآ

 اوتل سلوا :لاقف «مهباوثو نيبينملا لاح ركذ نيمرجملا

 ةدابع a اذه يف 00 ةارعلاو 0 0 َتوعطلأ

 يف اهل بنتجملا لوانتي امنإ حدملا نأل ؛ميلعلا ميكحلا

 . اهتدابع

 تفرصناف ءهل نيدلا صالخإو هتدابعب نأ لإ اوبانأو#

 نمو «مالعلا كلملا ةدابع ىلإ مانصألا ةدابع نم مهيعاود

 .تاعاطلاو ديحوتلا ىلإ يصاعملاو كرشلا

 ءاهفصو ملعي الو ءاهردق رداقي ال يتلا سلا هَل

 ءانثلاب ايندلا ةايحلا يف ىرشبلل لماش اذهو اهب مهمركأ ْنَم
 يتلا هللا نم ةينابرلا ةيانعلاو «ةحلاصلا ايؤرلاو «نسحلا

 4 شا اريح جيلا مه ةقيقح

 ٠۱۸١١۷ :ناتيآلا ءرمزلا ةروس ريسفت -۹ 4

 <A سو رع هر وچ مر

 100000 5 نت رم اال

 ا هر و ا
 22 غا اعا 1

 ا و 09
 ر ly 1 هع و ذأ

$ ¢ 

: 6 

a 0ا هذ ا ع  

 ا 0 ارحل ا

 0 0 وشل تدر

 و ا ص دره هت ر

 ا واكو تینا کک
 وے 5 r و و 200

 5 O سا ف N حم

 رخ هييم فرعا هقرف ن رع میر أوف
 َرَكْعَلأ 9 دايما راتو ا

 ةا عيكس AEA نم
 ن ےک ہووے ی و و وو ر 1 ا

E
 

 رمل

 9€ ينال اى أل كركوك تلد فام ا

 مهلو ءةرخآلاو ايندلا يف مهماركال ديرم هنأ اهلالخ يف نوري
 «ةمايقلا يفو «ربقلا يفو «توملا دنع ةرخآلا يف ىرشبلا

 هناوضر ماود نم ميركلا برلا هب مهرشبي ام ىرشبلا ةمتاخو

 .ةنجلا يف هنامأ لولحو هناسحإو هربو

 ركذو «مهتراشبب هللا هرمأ ىرشبلا مهل نأ ربخأ املو
 نيا © رابع رَ :لاقف ةراشبلا هب اوقحتسا اا

 نوعمتسي مهف «لوق لك لمشي سنج اذهو لوما َنوُهمَيْسَي

 نيب اوزيويل ارا و
 هنسحأو ل ی محل اذهل

0000 525 

 .ةيآلا (اهبدَسنم ابنك ثيل َنَسَحَ لر هلال
 : يهو ةتكن ةيآلا هذه يفو

 ٠ هبانتجا يغبني امم هراثيإ يغبني ام «

 ءالؤه نع ربخأ امل هنأ

 ليق هنأك «هنسحأ نوعبتيف لوقلا نوعمتسي مهنأ نيحودمملا
: 

 0 و

 يلوأ تافصب فصتن ىتح «هنسحأ ةفرعم ىلإ قيرط نم له
 3 2 ۹ 5 ٤

 ؟بابلألا ىلوأ نم هنأ انملع هرثآ نم نأ فرعن ىتحو «بابلألا

 .ةلامعلا نم مهرذحو :أ يفو «ب يف اذك )١(



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 ٌّنَسْحَأ لَو N : هيلع هللا صن ام هنسحأ ءمعن :ليق

 .ةيآلا «اًهيَمَتُم ابنك

 اوا دحل نرم لولا تشم ناو

 *«ببلألا أولو ْمُه كيلو لامعألاو قالخألا نضال 4

 نسحلا اوفرع مهنأ مهمزحو مهبل نمو .ةيكازلا لوقعلا :يأ
 ةمالع اذهو «هاوس ام ىلع هراثيإ يغبني ام اورثآو «هريغ نم

 نيب زيمي ال يذلا نإف «كلذ ىوس لقعلل ةمالع ال لب «لقعلا

 وأ «ةحيحصلا لوقعلا لهأ نم سيل ءاهحيبقو اهنسح لاوقألا
 «هتوهشل اًعبات هلقع يقبف «هلقع هتوهش تبلغ نکل زيمي يذلا

 . لقعلا صقان ناك نسحألا رثوي ملف

 يف نم ُدِقم تأ ٍباَدَعْلا همك هڪ ىح نمف )٠١19(

 دب كج ورت طه ب نر رک يَ لآ نكت ٥ ٍراَتلَأ
 هيلع تبجو نمفأ : يأ 4 داَعِيِمْلأ ه م فل اك هنأ دعو کک ع

 ةليح ال هنإف «هرفكو هدانعو هيغ ىلع هرارمتساب باذعلا ةملك
 نكل .ةلاحم ال رانلا يف ْنَم ذقنت ردقت الو «هتياده يف كل

 نم مهل دعأ نيذلا نيقتملل «زوفلا لك زوفلاو ىنغلا لك ىنغلا
 .هردق رداقي ال ام «ميعنلا عاونأو ةماركلا

 اهئاهبو اهنسح نم ةفرخزم ةيلاع لزانم : يأ رع مهل
 ءاهرهاظ نم اهنطابو اهنطاب نم اهرهاظ یری هنأ ءاهئافصو

 رباغلا بكوكلا یری امك ىرت '''[اهنأ] اهعافتراو اهولع نمو
 فرع اًهقْرَم ني :لاق اذهلو «يبرغلا وأ يقرشلا قفألا يف

 اهطالمو «ةضفو بهذب هيب ضعب قوف اهضعب :يأ
 .رفذألا كسملا

 نيتاسبلل ةيقسملا «ةقفدتملا 4 هت الا اهن ني ىرْت#

 «ةذيذللا رامثلا عاونأب لغتف «ةرهاطلا راجشألاو ةرهازلا

 . ةجيضنلا ةهكافلاو
 اذه نيسملا E تاكل E ا هنو

 «ىوقتلا لاصخب اوفويلف ءهب ءافولا نم دب الف «باوثلا

 0 e مهروجأ مهيفويل
 ف عيب كَل 2م ءامسلا َنِم لر هَ نأ ر ملا ۲

 5 2 ص ن ل یھ جز ري يو م

eرح اركض نتف ج  
 ىلاعت کذب «بتال يزال یک ا یے الكت زوق 0

 رسيو , ةلوهسب جرختسي اًعوبني اهيف هعدوأ : يأ «ضرألا يف

Aم مش ی ور  

 ريغو «زرأو ريعشو ةرذو رب نم مول افخم ار ےب جرحي ن

 هيف ةفآ ثودح دنع وأ .هلامكتسا دنع ی 2ر كلذ

 كل ن ةه ارك ال معي 3 کشم ةا
 بالا لز أ ىلأل رك
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 «هدابعب هتمحرو مهبر ةيانع هب نوركذي بل

 ۱۹-۲۳ :تايآلا ءرمزلا ةروس ريسفت -۹

 نئازخب هنزخو ءاملا اذه مهل رسي ثيحو 3

 .مهحلاصمل

 ايحأ امك ىتوملا يبحي هنأو «هتردق لامك هب نوركذيو

 قحتسملا وه كلذل لعافلا نأ هب نوركذيو ءاهتوم دعب ضرألا
 .ةدابعلل

 مهركذب تهون نيذلا «بابلألا يلوا نم انلعجا مهللا

 كباتك رارسأ نم مهتيرأو «لوقعلا نم مهتيطعأ امب مهتيدهو

 ٠ باهولا تنأ كنإ «مهريغ هيلإ لصي مل ام كتايآ عيدبو

 ر ني رو لع وهف لسا ھرذص هلا َحَرَس فأل ()

 :يأ هو لكم ف كيتزأ قا رکو ني رف ةا لیا

 لا ماكحأ يقلتل عستاف مالسالل هردص هللا حرش ْنَم يوتسيفأ

 وهو «هرمأ نم ةريصب ىلع نيعلا ريرق اًحرشنم اهب لمعلاو
 ليلدب «كلذك سيل نمك ير نت روث ىلع رهف : هلوقب دارملا

 «هباتكل نيلت ال : يأ هلأ رد نت موف ةي ليوه : هلوق
 ءاهبر نع ةضرعم يه لب «هركذب نئمطت الو «هتايآ ركذتت الو

 .ريبكلا رشلاو «ديدشلا ليولا مهل ءالؤهف «هريغ ىلإ ةتفتلم

 ْنَم لالض نم مظعأ لالض يأو 4ِنيُم ٍلَكَض ىف کوا
 هبلق اسقو «هيلع لابقالا يف ةداعسلا لك نمو ؟هيلو نع ضرعأ

 ! ! ؟مهرضي ام لك ىلع لبقأو «هركذ نع

 ريش ء.ورورو ع 2 "1

 هم دعم نام اهتم ابنك بید َنَسَْحَل َلَي اا (۳)

 e قز كف مک ترق ل

 هلا د

 اًعبت ضرألا ن

 ولج
 ا ٍللّص و لتدبير هلآ ىَدَه لد

 لا َنَسحَأ» هنأ هلزن يذلا هباتك نع ىلاعت ربخي
 ةلزنملا بتكلا نسحأو «هللا مالك ثيدحلا نسحأف .قالطإلا

 نأ ملع «نسحألا وه ناك اذإو .نآرقلا اذه هللا مالك نم

 ؛يناعملا لجأ هيناعم نأو ءاهحضوأو ظافلألا حصفأ هظافلأ

 نسحلا يف اًهباشتم «هانعمو هظفل يف ثيدحلا نسحأ هنأل

 OT «فالتخالا مدعو فالتتالاو

 يف ىتح - هقافتا نم ىأر «ركفتملا هيف ركفتو «ربدتملا هربدت
 الإ ردصي ال هنأب مزجيو «نيرظانلا رهبي ام - ةضماغلا هيناعم

 . عضوملا اذه يف هباشتلاب دارملا اذه ؛ميلع ميكح نم

 تلاع هم بككلا كع لأ ىلا وه# : یلاعت هلوق يف امأو

 هبتشت يتلا ءاهب اا أو یک ذأ ع يكن

 اهدرب الإ هابتشالا اذه لوزي الو «سانلا نم ريثك موهف ىلع

 ْركَأو بككلا أ نَه تك ثنا هني : :لاق اذهلو «مكحملا ىلإ

 . هضعبل هباشتلا لعجف 4ر

 .هنأ :أىفو «ب ىف اذك )١(



 نورشعلاو ثلاثلا ءزجلا

 :لاق هنأل «هنسح يف :يأ ءاّهباشتم هلك هلعج انهو

 هضعب هبشي عيمجلاو «تایآو روس وهو «ِثيِرَدل َنَسْحَل»
 . انركذ امك اًضعب

 دعولاو «ماكحألاو صصقلا هيف ىنثت :يأ كاسل
 هيف ىنثتو ءرشلا لهأ تافصو «ريخلا لهأ تافصو «ديعولاو

 امل ىلاعت هنإف ءهنسحو هتلالج نم اذهو «هتافصو هللا ءامسأ

 ةلمكملا «بولقلل ةيكزملا هيناعم ىلإ قلخلا جايتحا ملع
 يقسل ءاملا ةلزنمب بولقلل يناعملا كلت نأو «قالخألل

 ءاملا ىقسب اهدهع دعب املك راجشألا نأ امكف ءراجشألا

 ترمثأو تنسج اهيقس رركت املكو:« تفلت امير. لب «تضقت
 رركت ىلإ اًمئاد جاتحي بلقلا كلذكف «ةعفانلا رامثلا عاونأ

 ةرم ىنعملا هيلع رركت ول هنأو «هيلع ىلاعت هللا مالك يناعم
 لصحت ملو ءاّكقوم هنم عقي مل «نآرقلا عيمج يف ةدحاو

 ءادتقا «ميركلا كلسملا اذه ريسفتلا اذه يف تكلس اذهلو

 نم عضوم ىلع ةلاوحلا هيف دجت الف «هل ريسفت وه امب

 عارم ريغ «ىنعملا لماك هريسفت دجت عضوم لك لب «عضاوملا
 نم طسبأ نوكي عضاوملا ضعب ناك نإو «ههبشي امم ىضم امل

 ربدتملا نآرقلل ئراقلل يغبني اذكهو «ةدئاف رثكأو ضعب

 لصحي هنإف .هنم عضاوملا عيمج يف ربدتلا عدي ال نأ «هيناعمل

 7 .ريزغ عفنو ريثك ريخ كلذ ببسب هل
 ذ رثأ ءةمظعلاو ةلالجلا هذهب ميظعلا نآرقلا ناك املو

 عشق : ىلاعت لاق اذهلف «نيدتهملا بابلألا يلوأ بولق

 ا فيوختلا نم هيف امل € سون نبذل ولج

 ركذ دنع : يأ هس رک کل بيدا نيت مثل جعزملا
 مهبهري ةراتو ءريخلا لمعل مهبغري ةرات وهف بيغرتلاو ءاجرلا

 .رشلا لمع نم
 4ِهَلَأ ىَدُم# مهيف نآرقلا ريثأت نم هللا هركذ يذلا 4كِلذ#
 مهيلع هناسحإو هلضف ةلمج نم وهو «هدابعل هنم ةياده أ

 لمتحيو هدابع نم اس نّم# كلذ ببسب : : يأ دي ىِدَهَي

 . مكل هانفصو يذلا نآرقلا : : يأ كلذ هلوقب دارملا نأ

 ىر هنم الإ هللا ىلإ لصوي قيرط ال يذلا هلأ ىَدُه
 :ىلاعت لاق امك ءهدصق نسح نمم هدابع نم اسي نم دب

 . 4 ِملَسلا لبس ٌمكَوْضر َعَبَتَأ يرم هلآ هب ىدَهي#

 الإ هيلإ لصوي قيرط ال هنأل واه نِ مَ مَ اه أ للص نمو

 الف ءاذه لصحي مل اذإف . هباتك ىلع لابقإلل قيفوتلاو هقيفوت
 .ءاقشلاو نيبملا لالضلا الإ وه امو «ىدهلا ىلإ ليبس

 َلِقَو دملا موي باعا وس يهپ یھ سفال (۲۹-۲9
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 هب 0
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 رر دعو 2

 ا لاا ىلا وكن 5 نوت ر

i201 50601 00 سد  

 أ نطرح کا جر 2 2 رم 4 ا

 اّ 0 0 عا ا :

 a 210 روق هلع چوعیذ درع ا

 راك لار سكش ارش

 2 تيكر لع رجا ملكي دتل

 7” َمِهِلَق نم 0 9 e ًاوقوذ يرل

 يدل 96 ىف ىر أ 0 0 نورس َِ تح نم تاذمأا

 يذلا اذه يوتسيفأ : يأ 4 َنوُمْلْعَي أدع ول ديك ESI ٌباَنعَلو

 نمک «هتمارك رادل ةلصوملا قيرطلا كولسل هقفوو هللا هاذه

 هءاجف «ةمايقلا مدق ىتح هدانع ىلع رمتساو لالضلا يف ناك

 ءءاضعألا فرشأ وه يذلا ههجوب يقتي لعجف ميظعلا باذعلا

 «باذعلا ءوس هيف يقتي وهف ؟ هيف رثؤي باذعلا نم ءيش ىندأو

 رفكلاب مهسفنأ 4 نیلا ليو هالجرو هادي تغ دق هنأل

 ب مک ام أوقوذ# ٠ اًعيرقتو اًخيبوت يصاعملاو

 ءالؤه ا امك ممألا نم 4 هلق نم ےیل

 لوأ ءةلفغ يف مهءاج 4 تورعتم ال ثْيَح ْنِم ُباَدَمْلَأ مه مهنئا

 0 .نولئاق مه وأ «راهن

 الا ريا ىف َقَرَللاظ باذعلا كلذب لآ مها
 أوك E4 َدَرحَأْلا باعوا هقلخ دنعو هللا دنع اوحضتفاف

 ام مهبيصيف «بيذكتلا ىلع ماقملا نم ءالؤه رذحيلف ومعي
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 رص دقو (۳۱-۲۷)

 ا

 لَم لک نم نالا اده ف ساتل اس
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 اراجع ىلا او ل تع نا ر ١ تيش كج كت فه ايت م lS هنآ

 4 2 هو 2 22200106 2

 ءرشلا لهأ لاثمأو ريخلا لهأ لاثمأ «لاخألا عيمج نم نآرقلا

 ءءايشألا قئاقح بّرقي لثم لكو «كرشلاو ديحوتلا لاثمأو

 قحلا مهل حضون امدنع 4َنوُدَدَتَي ْمُهَّلَْلاط كلذ يف ةمكحلاو
 .نولمعيو «نوملعيف

 حضاو ءاّيبرع اًنأرق هانلعج : يأ جوع ىِ رَ اًييَرَع انا
 ىذ ع برعلا ىلع اًصوصخ «يناعملا لهس ءظافلألا

 يف ال «هوجولا نم هجوب صقن الو للخ هيف سيل : يأ جوع
 0 هلادتعا لامك مزلتسي اذهو «هیناعم يف الو هظافلأ

 لم رو ٌبتتكلا ودع لع لر فلا هَ دلا : ىلاعت لاق امك

 . اق 0 6

 ىوقتلا قرط مهيلع انلهس ثيح «ىلاعت هللا ومب مَع
 برض يذلا «ميقتسملا يبرعلا نآرقلا اذهب ءةيلمعلاو ةيملعلا
 . لثم لك نم هيف هللا

 نم هلأ برص :لاقف ديحوتلاو كرشلل الثم برض مث
 اوسيلو 0 كرش هيفا اًدبع : يأ 4ر
 هدمت ع سال نجلا نت ةلاكتو ومالا نيب نفأ ىلع عم

 ديري بلطم هل لك «هیف نوعزانتم نوسكاشتم مه لب «هتحار

 ءالؤه عم لجرلا اذه لاح نظت امف «هريغ رخآلا ديريو هذيفنت
 ؟نيسكاشتملا ءاكرشلا

 دوصقم فرع دق «هل اًصلاخ : يأ م لحب املس لجو

 ناذه : يأ ناو له# ةماتلا ةحارلا هل تلصحو «هديس

 .نايوتسي ال ؟ التم # نالجرلا

 مث ءاذه وعدي «نوسكاشتم ءاكرش هيف «كرشملا كلذك

 ‹ عضوم يف هبلق نئمطي الو «رارق هل رقتسي ال هارتف ءاذه وعدي

 يف وهف «هريغل ةكرشلا نم هللا هصلخ دق هبرل صلخم دخوملاو
 1 . ةنينأمط لمكأو ةحار متأ

 نم قحلا نييبت ىلع هَل ُدْنَكْلأ الم نوَ لهل ف
 . )نومي ال مهڪ ل el «لطابلا

 و تومي نأ دب ال مكلك :يأ 4ب ميو تی لإ
 : هدرا م تت ناتا قفا دي ی رکا ج

 متعزانت اميف 4 َنوُمِصْنَص مکي د َدنِع َةَمِقْل مود 9 دل

 هلمع ام الك يزاجيو لداعلا همكحب مكتيب لصفيف «هیف
 . رمو أ 7 و

 نمف (-۳۲)
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 قدا َّبَّدَكَو هللا ل دك نمم ملظأ نم

 E ا تا اخو

 نأب رابخالا وأ «ةوبنلا ءاعداب وأ ءهلالجب قيلي ال ام ىلإ هتبسنب
 ا را ءاذكب ربخأ وأ ءاذك لاق ىلاعت هللا

 نإ نوم ال ام لآ لع اولو نآَو# : ىلاعت هلوق يف لخاد اذهف
 . عنشأو عنشأ وهف اَّلِإو ءالهاج ناك

 هءاج نمم ملظأ ام : يأ 2١1470 ذإ ٍقَدِصلَِب بدك
 در هنأل هنم ميظع ملظ هبيذكتف «هبذكف تانيبلاب ديؤملا قحلا

 هللا ىلع بذكلا نيب اًعماج ناك نإف ءهل نيبت امدعب قحلا

 . ملظ ىلع اًملظ ناك «قحلاب بيذكتلاو

 ءمهنم ءافتشالا اهب لصحي 4َنرنَكَب ىَوْنَم هج يف لأ
 ماظل كرتا تإ رفاكو ملاظ لك نم هللا قح ذخأو

 قداصلا ركذ «هتبوقعو هتيانجو بذكملا بذاكلا ركذ املو

 هلوق 2 ق ةد اج یزو :لاقف .هباوئو قدصملا

 قدص نمم «مهماقم ماق نمو ءايبنألا كلذ يف لخدف «هلمعو

 لاصخ نم هلعف اميفو «هماکحأو هللا ربخ نع هلاق اميف

 .قدصلا

 ناسنالا ءيجي دق هنأل قدصلاب :يأ «ةيب ٌقَّدَصَو#

 هراقتحا وأ «هرابکتسا ببسب هب ُقَّدَصُي ال دق نكلو «قدصلاب
 «قيدصتلاو قدصلا نم حدملا يف دب الف هب ىتأو هلاق نمل

 هعضاوت ىلع لدي هقيدصتو «هلدعو هملع ىلع لدي هقدصف

 الا ءنعو

 مهل نيرمألا نيب عمجلل اوقفو نيذلا :يأ 4کيلو

 قحلاب قدصلا ىلإ عجرت ىوقتلا لاصخ عيمج نإف نوقم

 . هب قيدصتلاو

 نيع ال امم «باوثلا نم 4 دنع تواس ام : م

 ام لكف ءرشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نأ الو «تأر

 تاذللا فانصأ نم «مهتئيشمو مهتدارإ هب تقلعت

 . أيهم دعم «مهل لصاح هنإف «تايهتشملاو
 نإف «هنوري مهنأك هللا نودبعي نيذلا 4َنِنِسَحْمْلا ارج رج كلذ

 IEE ا

 نسحب مَ مرو اوليع ىّرل اون مع هلا يڪ

 .هءاج امل قحلاب بدك وأ : نيتخسنلا يف (1)



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 |! :تالاح ثالث هل ناسنالا لمع 4نوْنَمْمَي اڪ ىَِلأ

 .نسحأ الو أوسأ ال وأ «نسحأ وأ .أوسأ

 الو باوث هب قلعتي ال امو «تاحابملا مسق ريخألا مسقلاو

 تاعاطلا :نسحألاو ءاهلك يصاعملا :ًاوسألاو .باقع

 ريَ ل : هلوق نأو «ةيآلا ىنعم نيبتي ليصفتلا اذهبف . اهلك
 ببسب «راغصلا مهبونذ :يأ 4أوليع ىيا آَوْسأ مَع ها

 اڪ ىلا نسخا س ميرو . مهاوقتو مهناسحإ
 نِإَو ورد لاق مَا هلل ن اهلك مهتانسحب : : يأ ولم ر

 . مي ارت هَل نم 0 اهتم ةَ لب
(V7)نم تیزاب َكَيفَوُكَو 0 ٍفاَكِي هَل شال  

 e e ا

 ءهبرل ةيدوبع قلخلا لمكأ اًصوصخ «هيهن بنتجاو هرمأ لثتماو
 «هايندو هنيد رمأ يف هيفكيس ىلاعت هللا نإف هِي دمحم وهو
 . ءوسب هأوان نم هنع عفديو

 نأ دادنألاو مانصألا نم 4ونوذ نم ياب كووول
 سَم لهآ ٍلِيضُي نمو مهلالضو مهيغ نم اذهو «ءوسب كلانت

 يذلا ىلاعت هنأل لضم نم مَ اف هلأ دهي نَمَو © دا نِ مل
 مل أشي مل امو ناك ءاش ام يذلا وهو «لالضالاو ةيادهلا هديب

 لك اهب رهق يتلا ةلماكلا ةزعلا هل © زرع هنآ ىلا نكي

 * راما ىذ# مهركم هنع عفديو هدبع يفكي هتزعبو «ءيش
 . هتمقن تابجوم اورذحاف «هاصع نمم

 مآ یر سرلا توسل یا نک رُهتْلأَس نو "00
 ره لَه صب 2 قال نإ سَ نود نم وعن ام منير لق

 E ا ه لَه ٍةَمْحَسِب ندر وأ رص تَنِ

 ءالؤه تلاش نئلو :يأ <« نويرتنلا لكي ولع دلل یخ

 اًليلد مهيلع تمقأو ا

 ارتي مل ألا توتا قلع نت :تلقف «مهسفنأ نم
 نمل هدحو اهقلخ يذلا نأ لول اًئيش اهقلخ نم مهتهلآل
 رشا : هللا ةردق تنيبت امدعب يملا رع اًررقم مهل

 يأ « صب هنأ ف وعدت امف ينوربخأ : يأ

 .ناك رض

 نم هفيفختب وأ «ةيلكلاب هتلازإب بص ُتَمْيَك نَه لَه

 يف ةعفنم اهب ّيلإ لصوي 4وم أن أ وأف ؟لاح ىلإ لاح
 ؟ينع اهتاعنامو ديت ثكيمم كره له يايند وأ ينيد

 E ا

 «دوبعملا هدحو هنأ ىلع « عطاقلا ليلدلا نيبت امدعب مهل لق

 دار نِ ل نود نم
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 دَ بكر الع ب ڌڪ نسما نق #

َترِفكَلَل یوم مده فسا هاجد
 هنآ © 

کيو اىد صو قدص اء
 © رشا 

 ا
 وأ أع ىراس منڪر

 باا © ةرامسإ ذاكس دا ستكي
 | وی شرم ندم كداب ےک روھ اک

 لم نمل اشاد هي نمو © وام نيام |
 د اا © كيا كريم لالا

 کک آفا رل وقل مرار توک لآ م f ا E E رص
 هرب رب لل هر و
 ١ ورض ت فش ڪه رضب

 | ي 2 ی ےک »

 ويحل ویر تکی كره
i 

 کک
 د ا

 ب 2-7

 ب فدا راو

 رو ومل G3 رر

 000 عد

 وع نمڪ راکم َلَع

 او هیر ادعوا

 هريغ نأو «هدحو راضلا عفانلا «تاقولخملل قلاخلا هنأو

 اذيصي + ءرضلاو عفنلاو .قلخلا نع هجو لك نم زجاع

 هيلع لآ َىَبَح لكل : مهدیکو مهركم اًعفدتسم «هتيافك

 بلج يف نودمتعملا دمتعي هيلع : يأ 4َنوُطَوَمْلا لرب

 وه ةيافكلا - هدحو - هديب يذلاف .مهراضم عفدو مهحلاصم

 .هب متهأ ال امو ينمهأ ام لك ينيفكيس «يبسح

 نإ مكين لَ العا روق لف (50089)

 ُباَدَع هيڪ ليو دبر ٌباَدَع دن نم ه َنوُمَلَعَت فوق

 ي اوُلَمَعَأ ٍرْوَمَيل :لوسرلا اهيأ اي مهل «لق# :يأ 4مم
 نم «مكسفنأل اهومتيضر يتلا مكتلاح ىلع : يأ ياكم

 ءيش رمألا نم هل الو ءاّئيش ةدابعلا نم قحتسي ال ْنَم ةدابع

 هلل نيدلا صالخإ نم ءهيلإ مكتوعد ام ىلع 4ا فِ

 ُباَدَع ِهْئََي نو ةبقاعلا نمل 4 توُمَكْمَت َقْوَسَس هدحو ىلاعت

 ال قُم ٌباَدَعظ ىرخألا يف دَ ا ايندلا يف هيز
 نوملعي مهو ادد هلأ عيل تيد اذهو .لوزي الو هنع لوحي

 لاح دانعلاو ملظلا نكلو «ميقملا باذعلل نوقحتسملا مهنأ

 .ناميالا نيبو مهنيب



 نورشعلاو عبارلا ءزحلا

 فدا نس يَ ساتل ٌبتكلا كع الرا اإل ٤١(

 « ليكي مهل تأ امو اھم لِي انت لس نسو وقتِ
 «قحلا ىلع لمتشملا باتكلا هلوسر ىلع لزنأ هنأ ىلاعت ربخي

 غالبو «ةيادهلا ةدام وه يذلا «هيهاونو هرماوأو هرابخأ يف

 هب تماق هنأو «هتمارك راد ىلإو « هللا ىلإ لوصولا دارأ نمل

 . نيملاعلا ىلع ةجحلا

 ىلإ دوعي كلذ عفن نإ هرماوأ عبتاو هرونب «ئَدَتْمَأ نمم

 ال اع لِ اني ىدهلا هل نيبت امدعب «َّلَص نمو هسفن
 مهلامعأ مهيلع ظفحت 4ليكو مَع تأ امو اًئيش هللا رضي
 غلبم تنأ امنإو «ءاشت ام ىلع مهربجتو ءاهيلع مهبساحتو

 .هب ترمأ ام مهيلإ يدؤت

 ىف تم زل لَو اكهِتْرَم نيم شالا یر ا 0

 لجأ لإ رق لسو تملا اع یت ىلا یتیم ًاسوماتم
نوک موق ي تی لد ف ل ىَقَسُم سم

 هنأ ىلاعت ربخي 

 لاح يفو یم فق لاح ىف «دابعلاب فرصتلاب درفتملا

 «اسهتَْم نيم سالا وتب هلأ :لاقف «مهتومو مهتايح
 .توملا ةافو «ىربكلا ةافولا هذهو

 يفاني ال هسفن ىلإ لعفلا ةفاضإو سفنألا ىفوتي هنأ هرابخإو
 قل :ىلاعت لاق امك ءهناوعأو توملا كلم كلذب لو دق هنأ

 ُكوَمْلا دعا ج اإ حل کی یا ت

 0 ءايشألا فيضي ىلاعت هنأل دوري ال مهو تسر هت
 ءاهبابسأ ىلإ اهفيضيو ءربدملا قلاخلا هنأ رابتعاب ءهسفن
 نم رمأ لكل لعج نأ «هتمكحو ىلاعت هننس نم نأ رابتعاب

 اا

 ةتوملا هذهو #ًهياتم ىف تمت زل يتلو :هلوقو
 اهمانم يف تمت مل 7 0 كسميو :يأ .ىرغصلا

 اع ىت ىلا سفنلا :نيسفنلا نيتاه نم 4كرتمط
 همانم يف تومي نأ ىضق وأ «تام ناك ْنَم سفن يهو تولا

 ىلإ :يأ يس لب لإ عرتلا» سفنلا 4ُليْرَو
 ِرَوََل تيل تلل ىف ی اهلجأو اهقزر لامكتسا
 ل ع 4 نوک

 مئاق مسج سفنلاو حورلا نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يقو

 «ةربدم ةقولخم اهنأو ءندبلا رهوج هرهوج فلاخم «هسفنب

 حاورأ نأو «لاسرالاو كاسمالاو ةافولا يف ءاهيف هللا فرصتي

 «ثداحتتف عمتجتف «خزربلا يف ىقالتت تاومألاو ءايحألا

 . تاومألا حاورأ كسميو ءايحألا حاورأ هللا لسريف

eأواكح ولو لف ر ءاعفش لآ نود نِ اودا  
 ا م ا

 كلم مل اعيِمج َةَعَمَسلَأ هب لف ه ترواِقَمي الو ایس
3 

 َنوكِلْمَي ال

Aor ۹- ٤١-٤٤ :تايآلا ءرمزلا ةروس ريسفت 

 ل ادو 7 يرسل“
 حم در ص۹ عدس

 لیده نَا كارا
 TL رت رس ما

 ميدعت تام اهيا ضيم لنمو و قتل

 قلاَواَسهِتْوَم َنيِحَىضَناْلا ريا () ليكتب
 تراب 24 ی ىلا ك تاھا فتت تل

 ر وچ حم

 تنال تلد ننی س لمآ رخال الرو
 ر هر كل سس حس

 اقسم ود نيود © < ورك بوق

 @ وُلِقَعَباَلَواَعْيَّس کلمی واڪ وکو الف
 تراک 2

 لاو توكلت lT لل

 اشا وار اَدِإَو © تح توغو

 ار خلا ت ویر اا رل
 ارطاق هللا ف بورش مهاد ونود

 كراع ند تأ ومل بيع ملع ضال
 ارل ظ تزال نوو © 0
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 توفيت يفأاكامف
lSباعا وس نمود اودنف الهم  

 © لَمْ َيمَلاديَوَوَمِقْلاَوَ

 ذختا نم ىلع «ىلاعت ركني هوَ هَ مث ٍضْرَدْلاَو بولمسا

 - مهل لل مهدبعيو مهلأسيو مهب قلعتي ءءاعفش هنود نم
 ولوأ# :-ةدابعلا نم اًئيش قحتست ال اهنأو «مهلهج اتم

 ايس كيني الل ءاعفشلا نم متذختا ِنَم :يأ 4أ
 رغصأ الو «ضرألا يف الو تاوامسلا يف ةرذ لاقثم ال : يأ

 اوحدمي نأ نوقحتسي لقع مهل سيلو لب ءربكأ الو كلذ نم

 «تاومأو روصو راجشأو راجحأ نم :تادامج اهنأل «هب

 سانلا لضأ نم وه مأ ؟اًلقع اهذختا نمل نإ :لاقي لهف

 ؟اًملظ مهمظعأو «مهلهجأو

 لكو هلل هلك رمألا نأل 4اَميِج ُةَعََّشلَأ هل : مهل لف

 اذإف .هنذإب الإ دحأ هدنع عفشي نأ ردقي الو «هفاخي وهف عيفش

 ةمحر «عفشي نأ هدنع ميركلا عيفشلل نذأ ءهدبع ةمحر دارأ

 ِتَومَّسلَا كلم مل : :هلوقب هل اهلك ةعافشلا نأ ررق مث .نينثالاب

 تافصلاو لاعفألاو تاوذلا نم امهيفام عيمج : يأ رأل

 ةدابعلا هل صلختو ءاهكلمي نمم ةعافشلا بلطت نأ بجاولاف

 :ليزجلا باوثلاب هل صلخملا يزاجيف *َتوُعَجت هَ مث

 .ليبولا باذعلاب ءهب كرشأ ْنَمَو

AKو  

 نومستحيأون



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 4لا َرِكذ اذإل مهنأ مهكرش هاضتقا يذلا امو «نيكرشملا
 «هنود نم دبعي ام كرتو تل نيدلا نمد شاو «هل اًديحوت

 . ةهاركلا دشأ كلذ نوهركيو «نورفنيو نوزئمشي مهنأ

 اعدو «دادنألاو مانصألا نم ونود نم يرل كد اًدِإَوظ

 احرف .كلذب ورش ره اإل اهحدمو اهتدابع ىلإ يعادلا

 هذهو «مهئاوهأل اًتفاوم كرشلا نوكلو «مهتادوبعم ركذب
 38 موي مو نكلو ءاهعنشأو تالاحلا رشأ لاحلا

 ١ «مهتهلآ مهعفنت له :رظنيو «مهنم قحلا ذخؤي كانهف
 ؟اًئيش هللا نود نم نوعدي اوناك

 0 ضرار توما َرِطاَف هلا لف :لاق اذهلو

 بو 8 يذلا «ٍيَمْلَا مَع امهربدمو امهقلاخ

 ماد لا ها انملعو

 نم نإو ولت هيف انك ام يف واع نب کک تال

 نإ :نيلئاقلا نيصلخملا نيدحوملا د

 نود ةرخآلا يف ىنسحلا مهل نإو «قحلا وه هيلع مه ام

 دادنألا كنود نم اوذختا نيذلا نيكرشملاو «مهريغ

 ةياغ كوصقنتو ءاّئيش ىوسي ال ْنَم كيف اووسو «ناثوألاو

 «كركذ دنع اوزئمشاو ءمهتهلآ رك او «صقتتلا

 نأو ءلطابلا ىلع مهريغو قحلا ىلع مهنأ اذه عم اومعزو
 . ىنسحلا مهل

 اكو یورو أواه او اوم نیلا نإ : ىلاعت لاق
 رک مو ااا

 نإ ةا ن

 د دنع اورشيتس

2 e 

 هَ ْلِصَْي هلا ت ڪرتا يرو سوجملاو

 . 4یہ ویک یک ع کا
 ناصح ناڌه :هلوقب اه 3

E5  

 مو دوو ols ر
 اوما تيل 1 هلل تإ :لاق نأ ىلإ د يِدَح نِ ُعَِِمَت

 مسالو ولولو هذ نم دواس ْنِم
 ہک ہا لطي مكتمل ا اا ی ىلاعت لاقو
 هع هلأ مرح دقف هاب كرش نم مَ ٠ « ودهم مهو لآ
 ىلاعت هقلخ مومع نايب ةيآلا هذه يفف 4زال ُهوَمو َدَنَجْل
 تأشن يتلا هتردقف «هدابع نيب همكح مومعو ءهملع مومعو

 همكح ىلع لاد .ءيش لكب طيحملا هملعو «تاقولخملا اهنع

 ه48-7 :تايآلا ءرمزلا ةروس ريسفت -۹

 ريداقمبو ءاهرشو اهريخ «مهلامعأب هملعو «مهثعبو هدابع نيب

 . 4 َقَلَح نم لي لا هملع ىلع لاد هقلخو ءاهئازج

 ا ال ذأ ولو )4 ۷)

 تي م اَديَو مق ا مو يامل وس ني هوپ أ أود و

 u تاک ا اذ 5: یوا | 5
 ركذو «هدابع نيب مكاحلا هنأ ىلاعت ركذ امل # نوزه 0

eلعفي ام ىلإ تقوشت سوفنلا نأك <  
 دشأ : يأ باما يس مهل نأ ربخأف «ةمايقلا موي مهب هللا

 ضرفلا ىلع - مهنأو .هعنشأو رفكلا دشأ اولاق امك «هعظفأو

 اهبهذ نم «اًعيمج ضرألا يف ام مهل ناك ول - ريدقتلاو

 عيمجو اهعورزو اهراجشأو اهتاناويحو اهؤلؤلو اهتضفو

 نم هب اودتفيل ةمايقلا موي هولذب مث «هعم هلثمو اهئاثأو اهيناوأ
 باذع نم مهنع ىنغأ الو مهنم لبُق ام «هنم اوجنيو باذعلا

 م عم

 .© ٍرِلَس بَلِ هلآ نأ نم الإ 0 0 لام مق ال ميل اًنيش هللا

1 

 کک e ر مل ارو

 ءمهؤوست يتلا رومألا : يأ #اوُبَسَكح ام ُتاَعَيَم ْمَ 4 ر

 نم ٭ تورس دب 1261 می یارک سکو مھ بيع
 . باقعلا مهيلع لح امو «مهب لزن يذلا باذعلاو ديعولا

 َدَمَْعِن ٌهََمْآَوَح اإ اد رص نضال سم ادق ٥۲-۹(

 ملعب ال ْمدْكأ يلو ةف ىه لب مع لع ميوا امتإ لا ان
 د یک اع ا تع یا ات یل نو لآ :

 سدي هللا نأ اوملع أ 5 نرش رشات أ أ ام تاس
 ربخي 4كوي رمل ينبأل تلل ىف نإ يقو اي نمل لآ
 ص ءرض هسمي نيح هنأ «هتعيبطو ناسناإلا ةلاح نع ىلاعت
 مث» هب لزن ام جیرفت يف الم 459 برك وأ ةدش وأ ضرع
 هبرب داع «هتقشم انلزأو .هرض انفشكف اني ٌدَمْعَي هلو اإ
 0 يأ # رع َلَع ٌمُتيوَأ امّ لاق و ءاّركنم هفورعملو ءاّرفاك
 هيلع ميرك ينأل ذل نيكي یاو لعأ هل ا ؟ هللا قف

 .ةليصتتت قرطب يم علخ ىلع
 ْنَم رظنيل هدابع هب هللا يلتبي ةَ یه لب :ىلاعت لاق

 نودعي كلذلف دركي ال مهر لو هرفكي نمم هركشي
 اًبس نوكي دق امب «ضحملا ريخلا مهيلع هبتشيو «ةحنم ةنتفلا
 .رشلل وأ ريخلل

 آَمَنإ 8 مهلوق :يأ «مِهِلْبَق ني نَا اق دَ :ىلاعت لاق
 ةمعنب نورقي ال نيبذكملا دنع ةثراوتم تلاز امف رع لع مستو

 O ڃخ N GN يالا



 نورشعلاو عبارلا ءزحلا

 نغي ملو اوكلهأ ىتح مهبأد لزي ملف اًح هل نوري الو «مهبر
 .باذعلا مهءاج نيح وبس اک ا منع

 عضوملا اذه يف تائيسلاو سک م ُتاَعَيَس 10

 ص ا ةر هنزحنو ناسنإلا ءوست اهنأل ء«تابرقعلا

 ملو كئلوأ نم اًريخ اوسيلف بسك ام تاتي میس اود

 . ربزلا يف ةءارب مهل بتكي

 هنأ - مهلهجب - اومعزو «لاملاب اورتغا مهنأ ركذ املو

 لدي ال هقزر نأ «ىلاعت مهربخأ :هبحاص لاح نسح ىلع لدي

 ناك ءاوس «هدابع نم 4 نیل كلا طی هنأو كلذ ىلع

 ْنَم ىلع هقيضي :يأ «قزرلا 4در اًحلاط وأ اًيلاص
 ناميالاو «ةيربلا نيب كرتشم هقزرف ءاًحلاط وأ اخلاص ءءاشي

 روق تيل كليك ىف نل ةيربلا ريخ هب صخي حلاصلا لمعلاو
 دئاع كلذ عجرم نأ مهملعل «هضبقو قزرلا طسب : يأ كوو

 مهيلع قيضي دقف هديبع لاحب ملعأ هنأو «ةمحرلاو ةمكحلا ىلإ

 ىلاعت نوكيف «ضرألا يف اوغبل هطسب ول هنأل ؛ مهب اًمطل قزرلا

 مهتداعس ةدام وه يذلا مهنيد حالص كلذ يف اًيعارم

 ملعأ هللاو «مهحالفو
 اط ل وش لع اوفرشأ َنيِنَلا یابی لف (09-ه)
 001 وچ 2 2 سرج م ماوس رهو هي ایم دعو

 5 مسيل روفعلا وه ْمَّنِإ اعيج بونذلا رفعي هلأ َّنِإ هلأ ةَ ني
 35 2 چم < اس 2 م

 + ةاستبلا 203 لق وه هَل أوُمِلْسَأَو مُكَيَر لإ أو
 هم م قسد 4 4 ر راسو ہو كل ر4

 e رنا ام َنَسْحَل اوعیتاو ه تور

 ر نيا م 3ك را ين < يه جس 2۳ ودر

 كف م ا + كيلا + تكل
 دف ب © َنيِيِيْحُمْلا ن 8 و ڪس ل

 ربخي *َنرفكْلا تم تکو بکس اهي َتْبَدَكَه قيء کتا
 a ا

 هماقم ماق ْنَمو لوسرلا اهيأ اي نُ :لاقف كلذ مهنكمي ال

 َنيِذْلا ىدا : مهبر نع دابعلل اًربخم هللا نيدل ةاعدلا 7

 «بونذلا نم مهسفنأ هيلإ مهوعدت ام عابتاب مهس ع اور

 .بويغلا مالع طخاسم يف يعسلاو

 اوقلتف ءاهنم اوسأيت ال :يأ هلأ دَ ني وطفل ال»

 تمكارتو ءانيونذ ترثك دق اولوقتو «ةكلهتلا ىلإ مكيديأب

 نوقبتف ءاهفرصي ليبس الو ءاهليزي قيرط اهل سيلف ءانبويع

 مكيلع بضغي ام نيدوزتم «نايصعلا ىلع نيرصم كلذ ببسب
 همرك ىلع ةلادلا هتامسأب مكبر اوفرعا نكلو «نمحرلا

 .هدوجو

 «لتقلاو «كرشلا نم 4س بودل رف هنأ اوملعاو

Aoo ۹- ٥۳-٥۹ :تايآلا ءرمزلا ةروس ريسفت 

 ل داف 44 یھ

 ءهيأوناك ام مهب قا و اوبس ڪام ٿ اکیس هاد
 ر

ARA.11701  

 بو
 هوك ش رسنا تا5 و هب هاد

 E يهبلو شن امتلاك عضم
 قا موقد © نوُملعَيال ھر کآ

 ابا ثاتتي اصا9 ةوئلكيا ثان
Aاوركام كلاكيت ةققيوتم  

 ل اتارنا © ا رجيم

 © َنوسَقْيو تیل تلل نإ ردك اسی نمل
 نواوطتقت الهنا لعاوفرتآ نیلی ابو لف #

 رف م هم

 معلوم ل ایج بشرف ب هلان هللا ةر

 مکا sS امسا مکر ااوسییاو ©)
 | قئأآَمَّنَسَح رغبت @ وذم لہ ُباَدَعْل
 ا کک

 قرح سمت لوقت نآ 9 ص ورو ل انار ةَ

 ۵ ) رخل نمل تنكس إو ولا بج ف تط ف قام لع

 رابكلا بونذلا نم كلذ ريغو ءملظلاو ءابرلاو ءانزلاو

 ا هفصو :يأ محبا روفعلا وه ُمّنِإ# راغصلاو

 ملو ءامهنع هتاذ كفنت ال «نايتاذ ءنامزال نافصو «ةمحرلاو

 نم هادي حست «دوجوملل ةئلام «دوجولا يف ةيراس امهراثآ لزت

 دابعلا ىلع مّعنلا يلاويو ءراهنلاو ليللا ءانآ تاريخلا

 «عنملا نم هيلإ بحأ ءاطعلاو «راهجلاو رسلا يف لضاوفلاو

 امهلينو هتمحرو هترفغمل نكلو هتبلغو بضغلا تقبس ةمحرلاو

 ةمحرلا باب هسفن ىلع قلغأ دقف دبعلا اهب تأي مل نإ «بابسأ

 ىلإ ةبانالا «هريغ اهل ببس ال لب اهلجأو اهمظعأ «ةرفغملاو

 دبعتلاو هلأتلاو عرضتلاو ءاعدلاو «حوصنلا ةبوتلاب ىلاعت هللا

 . مظعألا قيرطلاو ّلجألا ببسلا اذه ىلإ ملهف

 :لاقف اهيلإ ةردابملاو ءهيلإ ةبانالاب ىلاعت رمأ اذهلو

 اذإ ءمكحراوجب © أوُمِلَس آو مكيولقب مكين لإ اوبن

 ءامهنيب عمج اذإو E ل

 . انركذ ام ىنعملا ناك ءعضوملا اذه يف امك

 «صالخالا ىلع ليلد ۶€ اوُمِلْسَآَو ْمُكَيَر لإ :هلوق يفو

 اًئيش ةنطابلاو ةرهاظلا لامعألا ديفت ال ءصالخإ نود نم هنأو



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ال دث عفدي ال اًئيجم «ُباَدَعْلا ْمُكَأَي نأ لَ نیل
 اهتايئزج امو ؟مالسالاو ةبانالا يه ام : ليق هنأكف تورص

 ؟اهلامعأو

 ني مک رنا آم نسل اَوُعِيَّتأَو# :هلوقب ىلاعت باجأف
 هللا ةبحمك ءةنطابلا لامعألا نم مكرمأ امم «مُكحَيَ

 ريخلا ةبحمو «هدابعل حصنلاو «هئاجرو «هفوخو «هتيشخو
 ةالصلاك ءةرهاظلا لامعألا نمو . كلذ داضي ام كرتو ءمهل

 وحنو .ناسحالا عاونأو ءةقدصلاو جحلاو «مايصلاو ةاكزلاو

 ءانبر نم انيلإ لزنأ ام نسحأ وهو «هب هللا رمأ امم كلذ
 بينملا وه ءاهوحنو رومألا هذه يف هبر رماوأل عبتملاف
۱ 

 لكو 4دورعن ا راو ُهَنْمَب بادل مُڪيأي نأ ا
 ةه فلا ذاهتناو ةرداسلا ىلع ثح اذه

 مهيتأي ىتح «مهتلفغ ىلع اورمتسي ال نأ مهرذح مث

 ام لع رح لفن لوقت # و ةمادنلا عفنت الو «هيف نومدني موي
 ىف تك نيول هقح بناج يف : يأ لآ بج ىف تطرق
 rT هتيأر ىتح ءءازجلا نايتإ يف *َنيِرحَسلأ نمل ايندلا

 «ول»هو 4تيِقّتمْلا ن نم تن نِسَدَه هلآ تأ و لوق وال

 اًيقتم نوكأف يناده هللا نأ تيل یا «ينمتلل عضوملا اذه يف

 انه «ول» تسيلو «باوثلا قحتسأو «باقعلا نم ملسأف هل

 ءاضقلاب نيجتحم اوناكل «ةيطرش تناك ول اهنأل «ةيطرش

 لحمضت ةمايقلا مويو «ةلطاب ةجح وهو «مهلالض ىلع ردقلاو

 . ةلطاب ةجح لك
 تأ ول هدوروب مزجتو 4َباَدَعْلا كرت يِ لوف وال
 لاق .*َننِسْحُمْلا نيل تنكل ايندلا ىلإ ةعجر : يأ رك
 ال ةلطاب ىنامأ هذه نإو «ديفم الو نكمم ريغ كلذ نإ : ىلاعت

 . لوألا نايبلا دعب نايب هدر وَ دبعلل ددجتي ال ذإ ءاهل ةقيقح
 ىلع اهيف ىرتمي ال ةلالد ةلادلا 00 َكَنَءاَج دق یی

 تی تشو اهعابتا نع تكس اهي َتَبَدَكَه قحلا

 ل اَ اوور وو ثبع عون e درلا لاؤسف 4َنيرِفَكْل
 . نود لَو ُهْنَع أوم

 ى مر ر KK نع ض6 غوش ماو

ET )أ لع ابرك تسلا ىَرَت ةمكیقْلأ  

 اونَتأ يذلا هلآ یو © یکم یوم كه نيل 0
 4 ع

 ل مهتزافمب
 ا مه ا وسلا مهس رس را ع حس ءال

 ةدوسم ةمايقلا موي مههوجو نأو «هيلع اوبذك نيذلا يزخ

 جلبأ قحلاف «فقوملا لهأ كلذب مهفرعي «ميهبلا ليللا اهنأك

 دوس «بذكلاب قحلا هجو اودّوس امكف «حبصلا هنأك حضاو

 . مهلمع سنج نم ءازج «مههوجو هللا

 "< * معك

 42 ع

0 
 ْ اگ قيء کت

 | َةَمَليِعل ديو 9€ ترك
 ىفَسيَل ةدوسم ههوو ولا َكَعأويرك لا یرت 1 él دکر زای

 6-5 قبو © بيب 21

 :ناتيآلا ءرمزلا ةروس ريسفت -۹

 E ® ینا ص
 أ[ رم 2 2 4 78 ور 2
 ددو ترب أو

2 
 فوم موت

 اوتار

oص ےہ ہہ هالو وس  

 کک مهسيالرهت
 ٍءْىش یک رو وز

 تاك را لاو ضرالاو تاو سلا
 اتارنا لف 6) توسع

 كحد اھا
 آو كلَ طبی تدرس

 اورد E عاف

 و ا ةا عج ضرأالاو
 ا و چ 2 س

 رو ەس 4م بمس تع
 همر ھور 2

 راقم

 ءمنهج يف ديدشلا باذعلا مهلو ءهوجولا داوس مهلف

 نعو «قحلا نع دوركم یوم َمََهَج ىف سیا : لاق اذهلو
 اًيزخو ةبوقعل اهيف نإ !هللاو ىلب ؟هيلع نيرتفملا «مهبر ةدابع

 مهنم قحلا ذخؤيو «غلبم لك نيربكتملا نم غلبي ءاًطخسو
 . اهب

 كيرشلا ذاختاب هيلع بذكلا لمشي هللا ىلع بذكلاو
 ءاعدا وأ «هلالجب قيلي ال امب هنع رابخالاو «ةبحاصلاو دلولاو

 هلاق هنأب رابخالاو .هلقي مل امب هعرش يف لوقلا وأ «ةوبنلا
3 
 . ةعرسو

 : لاقف «نيقتملا ةلاح ركذ نيربكتمل تملا رکذ املو

 نأل كلذو « مهتاجنب : يأ € ْمِهَيراَفَمِي اوت أَوَقَت ذأ نذل هلآ یو

 دنع ةدعلا يه يتلا «ىلاعت هللا ىوقت يهو ءةاجنلا ةلآ مهعم

 يذلا باذعلا :يأ وسلا مسمي ال ةدشو لوه لك

 ءهفوخو باذعلا ةرشابم مهنع ىفنف 4َتْورَع مه الو مهؤوسي

 .نامألا ةياغ اذهو

 . مالسلا راد ىلإ مهلصوي ىتح مهبحصي «ماتلا نمألا مهلف

 ةرضن مهيلع يرجتو «هوركمو ءوس لك نم نونمأي ذئنيحف



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 5 تإ نل ع بهذ یا هَل دملا :نولوقيو «ميعنلا

 . 4 روکش روف
 ٣ ليکو ءى لک لع وهو ءى لڪ يڪ هلا ©

 ُمُه كيكو ِهَلَأ تکا ْاوُرَفَك ااو ضر توم دیلاقم م
 نارسخل بجوملا «هلامكو هتمظع نع ىلاعت ربخي دورا

 ءاههبشأ امو ةرابعلا هذه يَ لك قم ا :لاقف هب رفك ْنَم

 ا زي ا یا ىلع لدي نارتلا نيف ربك راهم

 «تاقولخملا ضعب مدقب لاق ْنَم لك ىلع در اهيفف ءةقولخم
 مدقب نيلئاقلاكو ءتاومسلاو ضرألا مدقب نيلئاقلا ةفسالفلاك

 ليطعت ةنمضتملا «لطابلا لهأ لاوقأ نم كلذ وحنو «حاورألا

 هقلخ نع قلاخلا .

 ةفص مالكلا نأل «ةقولخملا ءايشألا نم هللا مالك سيلو

 «ءيش هلبق سيل «لوأ هتافصو هئامسأب ىلاعت هللاو محا

 نم «قولخم هنأ ءاهوحنو ةيآلا هذه نم لازتعالا لهأ أف

 «هتافصو هئامسأب لزي مل «ىلاعت هنإف ءلهجلا مظعأ

 نم تقوب ءاهنع الطعم نكي ملو «هتافص نم ةفص هل ثدحي

 .تاقوألا

 «ةميركلا هسفن نع ربخأ ىلاعت هللا نأ ءاذه نم دهاشلاو

 ءيش لك ىلع هنأو ءيلفسلاو يولعلا ملاعلا عيمجل قلاخ هنأ

 اًليكو ناك امب ليكولا ملع نم اهيف دب ال ةماتلا ةلاكولاو ؛ليكو

 ليكو وه ام ىلع ةمات ةردق نمو .هليصافتب هتطاحإو «هيلع

 هيلع ليكو وه امل ظفح نمو «هيف فرصتلا نم نكمتيل هيلع

 ام ىلع اهربديو اهفرصيل تافرصتلا هوجوب ةفرعمو ةمكح نمو
 «كلذ نم صقن امف هلك كلذب الإ ةلاكولا متت الف «قيلألا وه

 . اهيف صقن وهف

 يف صقن لك نع هزنم ىلاعت هللا نأ ءررقتملا مولعملا نمو

 ىلع لدي «ليكو ءيش لك ىلع هنأب هرابخإف «هتافص نم ةفص
 ءاهريبدت ىلع هتردق لامكو «ءايشألا عيمجب هملع ةطاحإ

 . اهعضاوم ءايشألا اهب عضي يتلا هتمكح لامكو هريبدت لامكو

 اًملع ءاهحيتافم :يأ 4زال توككلا ديل لل
 كيسي امو اهل کنم الق وَ نم ساتل هلأ حنفي امف «اريبدتو

 هتمظع نم نب املف ميكا ُريِزَمْل أ َوُهَو ودب نم م لرم الق
 نم لاح ركذ ءاّماركإو الالجإ هل بولقلا ءىلتمت نأ يضتقي ام

 امك تیرو :لاقف هردق قح هردقي ملف «ةيضقلا سكع
 ميقتسملا طارصلاو «نيقيلا قحلا ىلع ةلادلا وأ ِتَياَعِ

 هلأتلا نم بولقلا حلصت هب ام اورسخ ورنا ْمُه کوال
 هلا ركذب اهلاغشإ نم نسلألا حلصت هب امو ءهلل صالخالاو

 لك كلذ نع اوضوعتو ؛هللا ةعاط نم حراوجلا هب حلصت امو
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 «ميعنلا تانج اورسخو «نادبألاو بولقلل دسفم

 . ميلألا باذعلاب اهنع
 ہور ےک چ

 نوله انآ 5 ا 1 نورما هلآ َرْيَعَمَأ لف (17- 5)

 اوضوعتو <

 رر

 د ه

e 

 کلو فلل نطل يم أ نيل تل ني م نيل لَو كَ يأ

 اهيأ اي 4ف «َنركََشلا ےب نکو دعا هلل لب © تیری ی
 : هللا ريغ ةدابع ىلإ كوعد نيذلا ا كل لوسرلا

 نم ردص رمألا اذه : يأ دوله اي دبل فورمات ِهَللا عفا
 نم لماكلا ىلاعت هللا نأب ملع مكل ناك ولف الإو .مكلهج

 «ةدابعلل قحتسملا وه <« «معنلا عيمج يدسم «هوجولا عيمج

 مل .ءرضي الو عفني ال هدير لك نم اسنان ع زج
 . كلذب ينورمأت

 «لاوحألل دسفم لامعألل طبحم هللاب كيلا نأل كلذو

 عيمج نم كل نم بلا لَو ك ىر دقو : لاق اذهلو

 لك معي «فاضم درفم اذه ىع ىل تأ نيل . ءايبنألا

 . لمع
 عيمجل طبحم كرشلا نأ «ءايبنألا عيمج ةوبن يفف

 نم اًريثك ددع امل - ماعنألا ةروس يف ىلاعت لاق امك «لامعألا

 نم اس نم هب ی هلا یکه كل : مهنع لاق هلسرو هئايبنأ

 . نومي اوا ام مُهْنَع طيح يَ ادرس ولو واع

 طبحت كرشلابف كترخآو كنيد E م نکو
 .لاكنلاو باقعلا قحتسيو لامعألا

 هنورمأي نيلهاجلا نأ ربخأ امل دعا هَ لب :لاق مث

 هَل لب :لاقف صالخالاب هرمأ ءهتعانش نع ربخأو «كرشلاب

 تري کیا هل كيرش ال هدحو ةدابعلا هل صلخأ : : يأ « دعت

 ركشي ىلاعت هنأ امكف «ىلاعت هللا قيفوت ىلع ءهلل 4 َنيِكَّسل
 قزرلا لوصحو «هتيفاعو مسجلا ةحصك «ةيويندلا معلا ىلع
 قيفوتلاك «ةينيدلا معنلاب هيلع ىنثيو ركشُي كلذك «كلذ ريغو

 ىلع معلا يه معن لب .ىوقتلاو ءصالخإلل
 ءاهيلع هلل ركشلاو «ىلاعت هللا نم اهنأ ربدت يفو .ةقيقحلا

 ببسب «نيلماعلا نم ريثكل ضرعت يتلا «بجعلا ةفآ نم ةمالس

 ةمعنب بجعي مل «لاحلا ةقيقح دبعلا فرع ولف ءالإو . مهلهج

 .ركشلا ةدايز هيلع قحتست

 موب حصص اع رال مرد ی هلآ اورد امو#» (10)

 اَمَع عنو محبس هيي تيوَظَم تولو َةَسَيِقْل
 قح مهبر نوكرشملا ءالؤه ردق امو :ىلاعت لوقي # وكرت
 نم كلذ ضقاني ام اولعف لب «هميظعت قح غ ظل رق

 «نيدلا

 ةصقان هفاصوأف «هلاعفأو هفاصوأ يف صقان وه ْنَم هب مهكارشإ

 الو ءاطع الو ءرض الو عفن هدنع سيل هلاعفأو «هجو لك نم



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 . اًئيش رمألا نم كلمي الو « عنم

 يذلا «ميظعلا برلا قلاخلاب صقانلا قولخملا اذه اووسف

 موي ضرألا عيمج نأ - ةرهاقلا هتردقو «ةرهابلا هتمظع نم -

 اهمظعو اهتعس ىلع - تاومسلا نأو «نمحرلل ةضبق ةمايقلا

 «هريغ هب یس نم «هتمظع قح همظع الف .هنيميب تايوطم -
 .هنم ملظأ الو

 نع مظاعتو هزنت :يأ 4ترٌرشس اَنَع متو ٌمََحَبْس»

 .هب مهكرش

 ف ف نم 2 رولا يف ينو )70-07١(
 ور ر 2 2 35

 تقرأ جاو يب رم تكلا و یت ر ّضَرألا
 َكَساَي ا ل

 تع ام نيف لك تو ه َنوَملظِي ال مهو يلا مهن ١ ىضفو

 مهفوخ «هتمظع
 مآ يعش :لاقف 0 مهبشدو «ةمايقلا موب اجاب

 0 ا ا ا

 . نمحرلا شرع ةلمح دحأو «نيبرقملا
 .نيلوقلا فالتخا ىلع «تام وأ يشغ :يأ ىي

 ةخفن اوعمس امل مهلك :يأ ضرك يف نَمَو ٍتوَمَسلأ ىف نَمإل
 ةمدقم اهنأ نوملعي امو ءاهمظعو اهتدش نم مهتجعزأ روصلا

 «قعصي ملف «ةخفنلا دنع هللا هب نمم لأ سك س الإ هل
 ةخفن «ىلوألا ةخفنلا هذهو .مهريغو ءمهضعب وأ ءادهشلاك

 . عزفلا ةخفنو ‹قعصلا

 مي مه ادي ثعبلا ةخفن ةيناثلا ةخفنلا 4ف حي مل

 ی ا مهل رق ر يا 4 ما

 مهراصبأ تصخشو «حاورألاو ةيدسجلا ةقلخلا مهنم

 . مهب هللا لعفي اذام 4(َنوُرظَي إم

 راونألا نأ ءاذه نم ملع 4َ روب رأل ترو
 هللا نإف . كلذك وهو «لحمضتو ةمايقلا موي بهذت ةدوجوملا

 ءرثدنت موجنلاو .فسخُي رمقلاو ءروكت سمشلا نأ ربخأ
 ءاهبر رونب ضرألا كلذ دنع قرشتف «ةملظ يف سانلا نوكيو

 هللا لعجي مويلا كلذو «مهنيب لصفلل لزنيو ىلجتي امدنع
 «هرون مهقرحي ال نأ ىلع َنْوَوْقَي «ةأشن مهئشنيو «ةوق قلخلل

 هفشك ول «ميظع ىلاعت هرونف ءاّلإو «هتیؤر نم اًضيأ نونكمتيو

 . هقلخ نم هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحبس تقرحأل
 عضو «هناويدو لامعألا باتك :يأ «ُبنِكلا َمِضْوَو

 :ىلاعت لاق امك «تائيسلاو تانسحلا نم هيف ام أرقيل ءرشنو
 ر ررر ا

 لام اتوب َنوُلوُميَو هيض امم َنيِقفْشُم َنيِمرْجُمْلا ىَرَذ ُبَتكلا َمضْوَو
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 رفا لع ٍاَدَعْلاُةَمِلك تمحو لبلاد
 0 کل ارا
 ١ لامر اونا تیزلا سو 9 © "تيريكستنلا

 و يا له

 زك لوا أ تحفو امواج اد إبحار مر وجل

 © یر ام وحدا رب ڪا مسارح
eed 00 3252 او ہد موا دص یادم  

 © ریمل كح ملا ب

 ان ادو اها لإ رك الو ر لوك ا تكلا اه

 لدعلا مامت نم لماعلل لاقيو ادب َكّيَر ُب هلو اضاع أولم
 . اح َكِيلع مولا َكِسْمَسِ فک كتك افا : فاصنالاو

 یا نعو ‹غيلبتلا نع اولأسيل 4 ناب ءیاجو

 ءءاضعألاو ءةكئالملا نم 4دو .مهيلع اودهشيو

 طسقلاو ماتلا لدعلا :يأ لاب مرتي ىو . ضرألاو

 وه ْنَمو «ةرذ لاقثم ملظي ال نمم رداص باسح هنأل ؛ ميظعلا

 طيحم .ظوفحملا حوللا وه يذلا هباتكو « ءيش لكب طيحم

 دق «مهبر نوصعي ال نيذلاو ماركلا ةظفحلاو «هولمع ام لكب

 كلذ ىلع اودهش دق ءادهشلا لدعأو «هولمع ام مهيلع تبتك

 ريداقمو لامعألا ريداقم ملعي ْنَم كلذب مكحف ءمكحلا

 قلخلا هب رقي مكح لصحيف .باقعلاو باوثلل اهقاقحتسا

 هملعو هتمظع نم هب نوفرعيو «لدعلاو دمحلاب هر نوفرتعيو

 « مهتنسلأ هنع ربعت الو يا ب

 . تب اب أ تول : لاق اذهلو
 اإ یس مر لِ رڪ 2 ّقيِسَو# (076-1/1)

 رت می لش كا مل تتح هل 16 هنأ نش اه

 هاو كرويف حی ها هاه نماَّلِإ

00 

4 
 ُمَلَعَأ وهو تلمع ام سف



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا
 كلو ب اولا اذه کوی ءال ْمكوُرْنيو مکی تيا مکی 3 سا سر مع یر ظص ےہ 3 0 رع نحو 7

 و ماع“ ع :a 2 ميسوم عير م هوس

 منهج بوبا ولحد ق ٥ َنِرْفَكْلا
 لإ 01 وقنا سيلا قيس هيف © كلا نون نب ان تخ KE f 3 5 م مچ

 0 2 چھ

 رخل لاو اهوا تحفو اَهوُءآَج اذل یخ ارمر َةَّنَجْل
 یا 2 أولاَقَو © ن يريح اهوا ربط مڪي 1

 لأ و نو علا ١ ت د ره

 نم تی محب وحبس شعلا لوح اس ةکیتملا یزو ٥ مريت

 ركذ امل املا ب ا لر Ne E ر وتل كَم
TT 

 ةمايقلا فقوم يف مهعامتجاو ءايندلا يف مهعامتجاو «هريبدتو

 ناميالاب ايندلا يف اوقرتفا امك «مهئازج دنع ىلاعت مهقرف -

 لِ ا َنبِدْلَأ يسوم : لاقف ءروجفلاو ىوقتلاو ءرفكلاو

 نم «ةعجوملا طايسلاب نوبرضُي ءاًمينع اًقوس :يأ هج

 يهو «عضوم عظفأو سبحم رش ىلإ ءدادشلا ظالغلا ةينابزلا
 لازو ءءاقش لك اهرضحو «باذع لك تعمج دق يتلا منهج

 مّنَهَج را لإ توغ موي :ىلاعت لاق امك ءرورس لك اهنع
 اهلوخد نم مهعانتمال كلذو «اًعفد اهيلإ نوعفدي : يأ ماعد

 ةرمزلا عم ةرمز لك «ةقرفتم اًقرف : يأ 4ام اهيلإ نوقاسيو

 ءاّضعب مهضعب نعلي ءاهيعس لكاشتو ءاهلمع بسانت يتلا
 ىلإ اولصو :يأ كاَمْوُمأَج اإ ىح ضعب نم مهضعب أربيو
 مهمودقل 4اَهبَوْبأل مهلجأل :يأ مهل تحف اهتحاس
 .مهلوزنل ٌىرِقو

 ءيدبألا ءاقشلاب مهل نيئنهم *آَهتَرَح ْمُهَل لاقو#

 يتلا «لامعألا ىلع مهل نيخبومو «يدمرسلا باذعلاو
 کي سُر کیا لأ :عيظفلا لحملا اذه ىلإ مهتلصوأ
 نم نونكمتتو «مهقدص نوفرعتو مهنوفرعت مكسنج نم : يأ
 هللا مهلسرأ يتلا مكي تا ْمُكَيلَع ولي ؟مهنع يقلتلا
 نهارا ضرب نيعبلا قحلا ىلع ةلادلا اهب

 مكيلع بجوي اذهو : يأ ادم کیو اقل گورنر

 دقو «هاوقت لامعتساب «مويلا اذه باذع نم رذحلاو مهعابتا

 ؟لاحلا هذه فالخب مكلاح تناك

 تماق هللا ةجح نأو «مهبنذب نيرقم واق

 ةياغ انل اونيبو «هتانيبو هتايآب انبر لسر انتءاج دق لب

 ع ٍِباَدَحْلأ همك َتَّقَح نکو # مويلا اذه نم انورذحو نييبتلا

 «باذعلا ةملك مهيلع تبجو مهرفك بسب : يأ 4 قرْفك لل

 هب تءاج ام دحجو «هللا تايآب رفك ْنَم لكل يه يتلا
 . مهيلع ةجحلا مايقو مهبنذب اوفرتعاف ءنولسرملا

 بوب اَوُلَخَْأأ لالذالاو ةناهالا هجو ىلع مهل 4ي ف
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 قفاويو اهبساني يذلا بابلا نم لخدت ةفئاط لك مَنَ
 مهنع رتفي الو ءاهنع نونعظي ال ءاّدبأ ابف َندَِخل اهلمع
 سئب : يأ 4نكتتلا یوم سف نورظني الو ةعاس باذعلا
 «قحلا ىلع اوربكت مهنأل كلذو ءمهرقم رانلا ءرقملا

 . يزخلاو لذلاو ةناهالاب «مهلمع سنج نم هللا مهازاجف

 8 اوا تريلا َقيِسَو# :ةنجلا لهأ نع لاق 8

 اًدفو نورشحي ءزازعإو ماركإ قوس «هتعاطب لمعلاو «هديحوتب

 ةرمز لك «نيرشبتسم نيحرف رمز ِةَنَجْلا لإ بئاجنلا ىلع
 : يأ 4اَموُمَج اإ ىح هلكاشتو اهلمع بسانت يتلا ةرمزلا عم

 مهيلع بهو «ةقينألا لزانملاو «ةبيحرلا باحرلا كلتل اولصو

 مهل تحفو اهميعنو اهدولخ نآو ءاهميسنو اهحير
 َمُهَل لاو اهيف اومركيل ءقلخلا ماركل «ماركإ حتف 4اَهُيوبَأ

 لك نم مالس : يأ ع غلس» : اًبيحرتو مهل ةئنهت 4 اُمتَرَح

 هللا ةفرعمب مكبولق تباط : يأ ربط مكيلع «لاح ٌرشو ةفآ

 «ف# هتعاطب مكحراوجو «هرکذب مكتنسلأو «هتيشخو هتبحمو

 قيلي الو «ةبيطلا رادلا اهنأل 4َييَِح اَهوُنُخدال مكبيط ببسب
 .نوبيطلا الإ اهب

 تحفو ةنجلا يفو 41هُيَوْبأ تحفل رانلا يف لاقو
 تحتف اهيلإ مهلوصو درجمب «رانلا لهأ نأ ىلإ ةراشإ ءواولاب

 يف اهحتف نوكيلو لاهمإ الو راظنإ ريغ نم ءاهباوبأ مهل
 امأو ءاهباذعل دشأو اهرحل مظعأ مهلوصو ىلعو مههوجو

 اهلاني الو اهيلإ لصوي ال يتلا ةيلاغلا ةيلاعلا رادلا اهنإف «ةنجلا
 «كلذ عمد ءاهيلإ ةلصوملا لئاسولاب ىتأ ْنَم الإ ءدحأ لك
 مهل حتفت ملف «هيلع ءاعفشلا مركأ ةعافشل اهلوخدل نوجاتحيف

 ىتح وي دمحمب هللا ىلإ نوعفشتسي لب ءاهيلإ اولصو ام درجمب
 . یلاعت هللا هعفشيف «عفشي

 حتفت باوبأ امهل ةنجلاو رانلا نأ ىلع ليلد تايآلا يفو

 ناتصلاخلا نارادلا امهو ءةنزخ امهنم لكل نأو «قلغتو

 ةنكمألا رئاس فالخب ءامهقحتسا نَم الإ امهيف لخدي ال ناتللا

 .رودلاو

 مهبر نيدماح «مهرارقتساو اهيف مهلوخد دنع (أولاقو#

 ىلا هِي دلا :مهادهو مهيلع نمو مهالوأ ام ىلع

 سا ن نإ هلسر ةنسلأ ىلع ةنجلا اندعو :يأ دو م

 ني ادعو اني اعل نوفا او

 : يأ اک ى بع لأ و اوت ةنجلا ضرأ : يأ ألا
 سيل ءاندرأ 56 اهنم لوانتنو ءانئش ناكم يأ اهنم لزنن

 اودهتجا نيذلا «تيلينعلا ربل معقل هديرن ءيش ادع اًعونمم

 اًميظع اًريغ كلذب اولانف ءعطقنم ليلق نمز يف ء«مهبر ةعاطب



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 . اًرمتسم اًيقاب
 مركي يتلا «ةقيقحلا ىلع حدملا قحتست يتلا رادلا هذهو

 ءالزن مهل ميركلا داوجلا اهيضرو «هقلخ صاوخ اهيف هللا

 هتمحر نم اهاشحو «هديب اهسرغو ءاهنسحأو اهالعأ ىنبو

 . ءافصلا متيو ردكلا لوزيو «نيزحلا حرفي هضعبب ام هتماركو
 ییا ميظعلا مويلا كلذ يئارلا اهيأ 4ةكبتملا قرئو#

 اوعمتجاو «مهبر ةمدخ يف اوماق دق :يأ شرما لوح نم

 نيقرغتسم «هلامكب نيفرتعم «هلالجل نيعضاخ «هشرع لوح

 قيلي ال ام لك نع هنوهزني : يأ مير دَ وحي هلامجب
 . اوبسني مل امو نوكرشملا هيلإ بسن امم «هلالجب

 قلخلا نم نيرخآلاو نيلوألا نيب : يأ 4 مْهَنْيَب قمر

 قحلا هيلع نمم ءراكنإ الو هيف هابتشا ال يذلا قَبل

 لديل ءوه ْنَم لئاقلا ركذي مل يعل تر هَل دحل ليقول
 ام ىلع هتمكحو « مهبر دمحب اوقطن قلخلا عيمج نأ ىلع كلذ

 ناسحإو لضف دمح «رانلا لهأو ةنجلا لهأ ىلع هب ىضق

 .ةمكحو لدع دمحو

 .- هنوعو هللا دمحب - رمزلا ةروس ريسفت مت

 وه الإ هلإ ال لوطلا ىذ باميلا ٍديِدَّس بولا ٍلِباَكَو دلا 8 5 4 ar 0 صلع مك
 هللا نم لزنمو رداص هنأب ميظعلا هباتك نع ىلاعت ربخي € ُريِصَمْل
 . هلاعفأب هدارفناو هلامكل ءدوبعملا هولأملا

 لكب ريما قولخم لك هتزعب رهق يذلا 4ِزيَمْلأ
 7 .ءيش

 .نيبئاتلا نم بولا باو # نيبنذملل يذلا رفع
 اعد م اهنم بتي ملو بونذلا ىلع أرجت ْنَم ىلع باقل ٍديِدَّس#
 . لماشلا ناسحالاو لضفتلا : يأ )لولا ىذإ#

 الإ َهَلِإ آل :لاق ءلامعألا هل صلخت يذلا ءهولأملا هدحو

 .4 ملأ هاوه
 هذهب فوصوملا هللا نم نآرقلا لوزن ركذب ةبسانملا هجوو

 هيلع لمتشي ام عيمجل ةمزلتسم فاصوألا هذه نأ «فاصوألا

 هللا ءامسأ نع رابخإ امإ :نآرقلا نإف «يناعملا نم نآرقلا

  -4٠:تايآلا «نمؤملا ةروس ريسفت ١-٠
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 . لاعفأو فاصوأو ءامسأ هذهو ؛هلاعفأو هتافصو

 ميلعت نم يهف «ةلبقتسملاو ةيضاملا بويغلا نع رابخإ امإو
 .هدابعل ميلعلا

 لصوي امو «ةميسجلا هئالاو «ةميظعلا ِهِمَعِن نع رابخإ امإو
 .كواولكلا ىذ# : هلوق هيلع لدي كلذف «رماوألا نم كلذ ىلإ

 نم اهيضتقيو اهبجوي اًمعو «ةديدشلا ِهِمَقِن نع رابخإ امإو

 .(باقْلآ ديس : هلوق هيلع لدي كلذف «يصاعملا

 كلذف «رافغتسالاو ةبانالاو ةبوتلا ىلإ نيبنذملل ةوعد امإو

 .«اَمِلا ديس بويل لاو ِبّذلأ رفاَعأل : هلوق هيلع لدي
 ةلدألا ةماقإو ءدوبعملا هولأملا هدحو هنأب رابخإ امإو

 ام ةدابع نع يهنلاو «هيلع ثحلاو «كلذ ىلع ةيلقنلاو ةيلقعلا

 ءاهداسف ىلع ةيلقنلاو ةيلقعلا ةلدألا ةماقإو هللا ىوس

 لإ َهَلِإ ل :ىلاعت هلوق هيلع لدي كلذف ءاهنم بيهرتلاو

 .4«وه
 «نينسحملا باوثو ءلدعلا يئازجلا همكح نع رابخإ امإو

 .# ُريِصَمْلَا هلا : هلوق هيلع لدي اذهف «نيصاعلا باقعو

 .تايلاعلا بلاطملا نم نآرقلا هيلع لمتشي ام عيمج اذهف



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 رعي الق ورك تيا الإ هلآ تنيع ف ليي ات (5-5)

 س نو تاركلاو مذ 22: قلك تكس وک و كف
 هب أوحد لطلاب اولو ةا وسر هم ما لڪ تَه سهو

 َلَع کیر ْتَمِك َتَّنَح كلدگو ٠ باقِع كي 56 نكن عا يل
 امل هنأ ىلاعتو كرابت ربخي «ٍر الأ ٌبنَحَصأ مآ أو أاورفك تلا

 ءانه ةلداجملاب دارملاو أورمك يل الا هتابآ يف دج
 عينص نم اذهف «لطابلاب اهتلباقمو هللا تايآ درل ةلداجملا

 ىقلي يذلا ىلاعت هلل نوعضخيف «نونمؤملا امأو ءرافكلا

 ٠ . لطابلا هب ضحديل «قحلا
 نظيو «ةيويندلا ناسنإلا ةلاحب رتغي نأ ناسنإلل يغبني الو

 «قحلا ىلع هنأو هل هتبحم ىلع ليلد ايندلا يف هايإ هللا ءاطعإ نأ

 اهيف مهددرت : : يأ دکل ىف يم كن كرري الق## :لاق اذهلو

 ربتعي نأ دبعلا ىلع بجاولا لب «بساكملاو تاراجتلا عاونأب

 «سانلا اهب نزيو ةيعرشلا قئاقحلا ىلإ رظنيو «قحلاب سانلا
 .هل لقع الو ملع ال ْنَم هيلع امك «سانلاب قحلا نزي الو

 نم هلبق ْنَم لعف امك ءاهلطبيل هللا تايآب لداج ْنَم دده مث

 نيذلا مهرب نم بارما داعو 4ث مَ نم ممألا
 .هورصنيل لطابلا ىلعو «هولطبيل قحلا ىلع اوعمجتو اوبزحت
 هنأ ىلإ بزحتلا مهب ب لآو 2 مهب تغلب هنآ ف

 : يأ 4دا شرو ممألا نم 4أ لڪ تمه

 لهأ ةداق مه نيذلا «لسرلل نوكي ام غلبأ اذهو «هولتقي

 الو هيف كش ال يذلا فرصلا قحلا مهعم نيذلا ءريخلا

 ءاقشلاو لالضلاو يغبلا اذه دعب لهف «مهلتقب اومه «هابتشا

 ؟هنم نوجرخي ال يذلا ميظعلا باذعلا الإ

 « مَآ :ةيورخألاو ةيويندلا مهتبوقع يف لاق اذهلو
 دشأ ناك 4ِباَنِع ناك يكد مهبزحتو مهبيذكت بسب يآ

 «مهيلع لزني بصاح وأ «ةحيص اَّلِإ وه ام ءهعظفأو باقعلا

 مه اذإف «مهقرغي نأ رحبلا وأ ءمهذخأت نأ ضرألا رمأي وأ
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 امك :يأ 4أررفك َنِدلا لع كلير تم َتَقَح كلدكول
 تأشن يتلا «لالضلا ةملك مهيلع تقح «كئلوأ لاق كج

 .«راَثلأ بح نبأ : لاق اذهلو «باذعلا ةملك اهنع

 مي دع دوخي ملوح نمو علا ولع نیلا (9-0)

 ءى لڪ و 7 يمس َندَلل َنوَعَتْسسَو -هب َنوبمْؤُيَ

 5 مل ب باد مه كس أس أوت سيل رغ امو مح
 مهاب نم ملحم نمو ۾ َمُهَندَعَو ىلا ٍنْذَع تج داو ار
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 ٠١- تايآلا ‹نمؤملا ةروس ريسفت 4-5

 «نينمؤملا هدابعب ىلاعت هفطل لامك نع ىلاعت ربخي 4 ُمِيِظَعْل

 لع الإ تالا نم ميظاعت ةسايسألا نعم ذو
 امب مهل مهئاعدو ءمهل نيبرقملا ةكئالملا رافغتسا نم «مهردق

 فرش نع رابخالا كلذ نمض يفو مهترخآو مهنيد حالص هيف

 «مهتدابع ةرثكو ءمهبر نم مهبرقو «هلوح نمو شرعلا ةلمح
 :لاقف مهنم كلذ بحي هللا نأ مهملعل «هللا دابعل

 فقس وه يذلا «نمحرلا شرع :يأ سَم نوع و
 هللا نم اهبرقأو ءاهنسحأو اهعسوأو اهمظعأو تاقولخملا
 ءالؤهو «يسركلاو تاومسلاو ضرألا عسو يذلا «ىلاعت

 كش الف ءميظعلا هشرع لمحب ىلاعت هللا مهلكو دق «ةكئالملا
 مهاوقأو مهمظعأو ةكئالملا ربكأ نم مهنأ

 ءركذلا يف مهميدقتو «هشرع لمحل مهل هللا رايتخاو

 مهيلع «ةكتالملا سانجأ لضفأ مهنأ ىلع لدي ءهنم مهبرقو

 . ين ذِي موف كير ر زتو :ىلاعت لاق «مالسلا

 ةليضفلاو ةلزنملا يف نيبرقملا ةكئالملا نم 4ُهْإَوَح نمو
 «ىلاعت هلل مهتدابع ةرثكب مهل حدم اذه بر دن وحبس
 يف لخدت تادابعلا رئاسو «ديمحتلاو حيبستلا اًصوصخو

 اهفرصي دبعلا نوك نع هل هيزنت اهنأل «هديمحتو هللا حيبست
 امأو «ىلاعت هلل ةدابعلا وه دمحلا لب «ىلاعت هل دمحو «هريغل

 نم وهو كلذ يف لخاد وهف «هدمحبو هللا ناحبس» :دبعلا لوق
 . تادابعلا ةلمج

 ناميإلا دئاوف ةلمج نم اذهو 4 als هَل ورفعت

 مهيلع بونذ ال نيذلا ةكئالملا نأ ءاَّدج ةريثكلا هلئاضفو

 لضفلا اذهل ببست هناميإب نمؤملاف «ناميالا لهأل نورفغتسي
 . ميظعلا

 ام ريغ - اهب الإ متت ال مزاول اهل ةرفغملا تناك املو مث

 درجم هتياغ اهبلطو اهلاؤس نأ «ناهذألا نم ريثك ىلإ ردابتي

 ركذب «ةرفغملاب مهل مهئاعد ةفص ىلاعت ركذ - بونذلا ةرفغم

 َدَمَحَي ويت لڪ َتَعِسَو ابر :لاقف هب الإ متت ال ام

 «ةيفاخ كيلع ىفخي ال ءءيش لكب طاحأ دق كملعف «اًمّلِعَو
 ءءامسلا يف الو ضرألا يف ةرذ لاقثم كملع نع بزعي الو

 ءيش لك تعسو كتمحرو ءربكأ الو كلذ نم رغصأ الو .

 «مهتعسوو ىلاعت هللا ةمحرب ألتما دق هيلفسو هيولع نوكلاف

 . هقلخ هيلإ لصو ام ىلإ لصوو

 اوعبتاو# يصاعملاو كرشلا نم وبات نذل رفاق
 َباََع مهَقَو كتعاطو كديحوتب «كلسر عابتاب كيس

 .باذعلا بابسأ مهقو ی ا يأ

 كلسر ةنسلأ ىلع 4 مُهَّندَعَو يل ٍنَدَع بسس َمُهَلِدَلَو نس

e 



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 مهاب نمل حلاصلا لمعلاو ناميالاب حلص : يأ 4مّدَص مَ

 مهئاقفرو مهباحصأو نهجاوزأو مهتاجوز 4 هجر

 . ردو
 رفغت كتزعبف .ءيش لكل رهاقلا لأ َتنأ كن

 ريخ لك ىلإ هب مهلصوتو ءروذحملا مهنع فشكتو «مهبونذ
 انبر اي كلأسن الف .اهعضاوم ءايشألا عضي يذلا مك

 تربخأ يتلا - كتمكح نم لب «هفالخ كتمكح يضتقت اًرمأ

 .نينمؤملل ةرفغملا - كلضف اهاضتقاو «كلسر ةنسلأ ىلع اهب

 اهنأل ءاهءازجو ةئيسلا لامعألا :يأ 4« ِتاَتيَسلا مهق و

 ةمايقلا موي : يأ ريمي ٍتاَمْيَسلَأ نت نمو ا وبنت

 ال ءدابعلا ىلع ةرمتسم لزت مل كتمحر نأل 4ُةَتَحَي دق
 هتقفو تائيسلا هتيقو نمف «مهتائيسو دابعلا بونذ الإ اهعنمي

 روذحملا لاوز :يأ 4تكِلَّدَو## نسحلا اهئازجو تانسحلل
 وهل ةمحرلا لوصحب بوبحملا لوصحو «تائيسلا ةياقوب

 نوسفانتملا سفانتي الو «هلثم زوف ال يذلا «ٌُميِظَعْل ُدَوَْل
 . هنم نسحأب

 «مهبرب مهتفرعم لامك ةكئالملا نم ءاعدلا اذه نمضت دقو

 هدابع نم بحي ىتلا «ىنسحلا هئامسأب هللا ىلإ لسوتلاو

 ا اق هدف هلا ا یہا ثءاعدلاو هلا اهب تولا

 سوفنلا هتضتقا ام رثأ ةلازإو «ةمحرلا لوصحب مهؤاعد

 نم هتضتقا امل ءاهءاضتقاو ءاهصقن هللا ملع يتلا ةيرشبلا

 طاحأ دق ىتلا بابسألاو ءىدابملا نم كلذ وحنو «يصاعملا

 , يملا يسرا يلو اغا ها
 مهل هتيبوبرب مهرارقإب ىلاعت هللا عم مهبدأ لامك نمضتو

 امنإو «ءيش رمألا نم مهل سيل هنأو «ةصاخلاو ةماعلا ةيبوبرلا

 ال «هوجولا عيمج نم تاذلاب ريقف نم ردص مهبرل مهؤاعد
 همركو هللا لضف الإ وه نإ «لاوحألا نم ةلاحب هبر ىلع يدي
 .هناسحإو

 نم هبحي ام ةبحمب «ةقفاوملا مامت مهبرل مهتقفاوم نمضتو
 داهتجا اودهتجاو ءاهب اوماق يتلا تادابعلا يه يتلا لامعألا

 هللا مهبحي نيذلا نونمؤملا مه نيذلا لامعلا نمو «نيبحملا

 الإ هللا مهضغبي نيفلكملا قلخلا رئاسف «هقلخ نيب نم ىلاعت

 اودهتجاو « هللا اوعد مهل ةكئالملا ةبحم نمف «مهنم نينمؤملا

 لئالدلا لآ نم صخشلل ءاعدلا نأل «مهلاوحأ حالص يف

 .هبحي نمل الإ وعدي ال هنأل «هتبحم ىلع

 IES ارا اح

 ربدت ةيفيك ىلع فيطللا هيبنتلا © اَماَء َنِدَلِل َنوُرِفْعَتسيِ»
 ظفللا ىنعم درجم ىلع اًرصتقم ربدتملا نوكي ال نأو «هباتك

AY تايآلا ءنمؤملا ةروس ريسفت ٠١-٠١: - ٠ 

 اًمهف همهف اذإف ءظفللا ىنعم ربدتي نأ هل يغبني لب «هدرفمب

 قرطلاو رمألا كلذ ىلإ هلقعب رظن «ههجو ىلع اًحيحص

 هللا نأب مزجو «هيلع فقوتي امو هب الإ متي ال امو هيلإ ةلصوملا
 . ظفللا هيلع لادلا «صاخلا ىنعملا دارأ هنأ مزجي امك «هدارأ

 :نارمأ هدارأ هللا نأب «مزجلا هل بجوي يذلاو

 فقوتملاو «ىنعملا
 هدابع رمأ هللا نأو «ميلع ءيش لكب هللا نأب هملع : يناثلا . هيلع

 .هباتك يف ركفتلاو ربدتلاب

 ربخملا وهو «يناعملا كلت نم مزلي ام ىلاعت ملع دقو
 مالكلا حصفأ هنأو «ءيش لكل نايبتو رونو ىده هباتك نأب

 ريخلاو ميظعلا ملعلا نم دبعلل لصحي كلذبف ءاًحاضيإ هلجأو
 ريثك ءاذه انريسفت يف ناك دقو .هل هللا هقفو ام بسحب «ريثكلا

 ا هان ااه
 لمأتملا ريغ ىلع هذخأم تايآلا ضعب يف ىفخي دقو

 هتمحر نئازخ نم انيلع حتفي نأ ىلاعت هلأسنو - ةركفلا حيحص

 انل سيلف - نيملسملا لاوحأو انلاوحأ حالصل اًببس نوكي ام

 هيف بلقتن لازن ال يذلا ءهناسحإب لّسوتلاو «همركب قلعتلا الإ

 نأ هلضف نم هلأسنو «تاظحللا عيمج يفو «تانآلا لك يف
 ميركلا كنإ «هتمحر لوصول قوعملاو عناملا انسفنأ رش انيقي

 . اهتاببسمو بابسألاب لضفت يذلا «باهولا

 عباوت نم هنأب همزجو هتفرعم : امهدحأ

 دعسي «بحاصو دلوو جوز نم نراقملا نأ «كلذ نمضتو

 نع جراخ «هل لصحي ريخل اًببس «هب هلاصتا نوكيو «هنيرقب
 نملو نينمؤملل وعدت ةكئالملا تناك امك «هلمع ببسو هلمع

 نم دب ال هنإ :لاقي دقو . مهتايرذو مهجاوزأو مهئابآ نم حلص

 نم كلذ نوكي ذئنيحف ملص نمو 0

 ديك أ هللا تقم تؤدا اورفک تلا نإ 0 -1١(

 ايار نورت نلميإْلا ىلإ وعل ڏ ذإ مك کیف دهم نم

 نم جرح کل له اتوب اتفرعاف ِنيَسْنَأ نمو نشأ ات 57
 | 4 راموس ر

 ءوب كرش نإو مترف مدو هلل عد 5 تاب ملك 0 لیس

 ةحيضفلا نع ىلاعت ربخي 4ريكلا نمل ري مكت اغيز

 جورخلاو ةعجرلا مهلاؤسو «نيرفاكلا بيصي يذلا يزخلاو

 تيلا دل :لاقف .مهخيبوتو مهيلع كلذ عانتماو «رانلا نم

 وأ « هللاب رفكلا نم :اهلك رفكلا عاونأ لمشيل هقلطأ «اوُرَمَك

 «رانلا نولخدي نيح ءرخآلا مويلاب وأ «هلسرب وأ « هبتكب

 «رازوألاو بونذلا نم هولعف امل ءاهنوقجتسم مهنأ نورقيو

 ةياغ اهيلع نوبضغيو «تقملا دشأ كلذل مهسفنأ نوتقميف

 . كلذ دنع نودانيف «بضغلا



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 لإ توتي ذإ» مكايإ :يأ كول قمل :مهل لاقيو
 ىلإ مهعابتأو لسرلا مكتعد نيح :يأ «َتورْْكَ نميإلآ
 مترفكف «قحلا هب نيبت ام تانيبلا نم مكل اوماقأو ءناميالا
 هتمحر نم متجرخو «هل هللا مكقلخ يذلا ناميالا يف متدهزو

 . مكضغبأو مكتقمف «ةعساولا

 اذه لزي ملف :يأ (ٌمُڪَسَسا کیم نم رکا اذهف
 ءمكب اَلاَح ميركلا نم 5 «مكيلع اًرمتسم «تقملا

 هللا بضغ مكيلع لح مويلاف ‹تلآ ام ىلإ لاحلا مكب تلآ ىتح

 .هباوثو هللا ناوضر نونمؤملا لان نيح «هباقعو
 ةتوملا نوديري نبأ اَنَثمأ ابر أوُلاَق8 و «عوجرلا اونمتف

 لبق ضحملا مدعلا وأ .ليق ام ىلع نيتخفنلا نيب امو «ىلوألا
 ور نس سا

 ةايحلا 5 ييو مهدجوأ امدعب مهتامأ مث

 نم جورخ لل لَهَق نبني افراق ىرخألا ةايحلاو ايندلا
 .عجني ملو دفي ملف كلذ اولاقو اورسحت : يأ لیس

 : مهل ليقف «ةاجنلا بابسأ لعف مدع ىلع اوخبوو

 «هديحوتل يعد اذإ : يأ مَ هلآ يد اإ هني مُكِلَدل

 هب مرتك هب كرشلا نع يهنو «هل لمعلا صالخإو
 ءوب كرس نإو# .روفنلا ةياغ مترفنو مكبولق كلذل ا
 اذه مكأوبو «لزنملا اذه مكلزنأ يذلا اذه : يأ ا

 رفكلاب نونمؤتو «ناميالاب نورفكت مكنأ «لحملاو .ليقملا

 وه ام نوهركتو «ةرخالاو ايندلا يف داسفو رش وه امب نوضرت

 .ةرخآلاو ايندلا يف «حالصو ريخ
 حالفلاو زوفلا ببس وه امب نودهزتو «بضغلاو لذلاو

 ليس اور نو الِسْبَس * هودي ال دملا ليس اوري نإَوإ# رفظلاو

 . 4يی هود 2

 قلطملا ولعلا هل يذلا :يلعلا 4ريكلآ نمل هِي مكا

 . رهقلا ولعو ءردقلا ولعو «تاذلا ولع ءهوجولا عيمج نم
 ءايشألا عضي هنأو «ىلاعت هلدع لامك «هردق ولع نمو

 .راجفلاو نيقتملا نيب يواسي الو ءاهعضاوم
 هئامسأ يف ءدجملاو ةمظعلاو ءايربكلا هل يذلا ركل

 ناك اذ ةفآ لك نع هزنتملا ااو هتافصو

 ال همكحو «مئادلا دولخلاب مكيلع مكح دقو «ىلاعت هل مكحلا

 , مهداجيإ

 ةواقشلا ببس نورثؤت

 .لدبي الو ريغي

 اسلا نم مل كريو ویا مکی ىلا رهط (۱۷-۱۳)
 رو بدلا هل َيِصِلْم هلأ أوُع ذاك 0 بيب ن الل ڪپ امو قذر

 هور نم حولا قب شرعا وذ تدا خیر © دور کا ہک
 2 ب 2ع

 لع قع ورب مه مو © ِقاََل مب دن ورابع نم اسب نم لع
 ور ر و ل ب 22 ے ووی 5+

 ل ىر مولا © ٍراّهَقْلا دولا لل A م وللا

AY ٠۷-١۳ تايآلا ‹نمؤملا ةروس ريسفت: - ٠ 

 ل الغزو ۸ رول ك
 حكم ْنَمَوْمُهتدَعَوْلا ٍنَذَعِتََجِ وا

  yyا

 علا الر کرو اتد زر

 کا ا 0 ااا الا
 مر »ل

 6 تورفک قنديل للت وع ڪش
 2 سوو ر

 ب وديار اع اف نبتت تییحأو نتا اتما انيرْأوْلاَك

 ید ادو تایمکید ©) لیس نم چور للل ھف لهف

 0 ااا اورد هب كرش نل و مترفهكح هدو هلآ

 ویک شیلا © ٍريكْلأ اًيعَلَ

 دب مال كج ك0 امملا
 0 ااا هل تی ہول هلآ وعدا
 قلع ءورت م حورلا ىقلي شرعا وذ تلا عید

 کری خب دکل یزد ددر
 ar رقمي كلل ین لا

 ركذي باسا رس هلآ ىإ مولا ملط ال َتَبَسَك ات ںیفت
 امب «لطابلا نم قحلا نييبتب «هدابع ىلع ةميظعلا همعن ىلاعت
 لك ىلع ةلادلا «ةيئآرقلاو ةيقافآلاو ةيسفنلا هتايآ نم هدابع يِرُي

 ال ثيحب «لالضلا نم ىدهلل ةحضوملا «دوصقم بولطم

 ةفرعم يف كش ىندأ اهل لمأتملاو اهيف رظانلا دنع ىقبي
 . قئاقحلا

 قحلا يّ مل ثيح «هدابع ىلع همعن ربكأ نم اذهو

 حضوو تالالدلا عّون لب ءاّسبتلم باوصلا الو ءاّهبتشم

 «ةنّيب نع يح ْنَم ايحيو «َةنّيب نع كله ْنَم كلهيل «تايالا
 رثكأ اهيلع لئالدلا تناك «ربكأو لجأ لئاسملا تناك امّلكو

 از
 «لئاسملا ربكأ نم هتلأسم تناك امل «ديحوتلا ىلإ رظناف

 «تعونتو ةيلقنلاو ةيلقعلا اهيلع ةلدألا ترثك ءاهربكأ لب

 اذهلو ءلالدتسالا نم اهل رثكأو «لاثمألا اهل هللا برضو

Eلاقف « اهتلدأ نم ةلمج ىلع هبنو : 

 . لأ هل يصلح هلأ وعدا
 : لاقف ةميظع ةيأ ىلع هبن «هتايآ هدابع يري هنأ ركذ املو



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 نوقزترت هب ءاّرطم :يأ ار يامل ني مل كرو
 .هنم اهلك معنلا نأ ىلع لدي كلذو هلم نأ

 امو ءاهيلع ةلدألاو ةينيدلا لئاسملا يهو «نيدلا معن هنمف

 ةئشانلا معنلاك ءاهلك ةيويندلا مّعنلاو ءاهب لمعلا نم كلذ عبتي

 ةلالد لدي اذهو .دابعلاو دالبلا هب ايحت يذلا «ثيغلا نع

 هل نيدلا صالخإ نيعتي يذلا «دوبعملا وه هدحو هنأ ةعطاق

 . معنملا - هدحو - هنأ امك

 ىلإ بيي س ال اهب ركذي نيح تايآلاب 4 ْدَكَدَتي امو
 «هيلإ عرضتلاو هتعاطو هتيشخو هتبحم ىلع لابقالاب «ىلاعت هللا
 اهب دادزيو «هقح يف ةمحر ريصتو «تايآلاب عفتني يذلا اذهف

 صاللخالا بجوي ركذتلاو «ركذتلا رمثت تايآلا تناك املو

 :لاقف ةيببسلا ىلع ةلادلا ءافلاب كلذ ىلع رمألا بتر ءه

 ءاعدو ةدابعلا ءاعدل لماش اذهو 4َنَرلَأ هَل يصل هلأ وعدا

 .ةلأسملا

 عيمج يف ىلاعت هلل دصقلا صيلخت :هانعم صالخالاو

 :يأ هدابع قوقحو هللا قوقح «ةبحتسملاو ةبجاولا تادابعلا

 . هيلإ هب نوبرقتتو هب هنونيدت ام لك يف ىلاعت هلل اوصلخأ

 مكنثي الو «مهب اولابت الف ‹كلذل 4َنوندَكْلا رك روا
 نيرفاكلا نإف «مئال ةمول هللاب مكذخأت الو 0 نع كلذ

 :ىلاعت لاق امك ةهاركلا ةياغ هدحو هب صالخالا نوهركي

 رخل توري ال بيل بول َتنََمْسَأ هدو ها رك ادو
 . نورس مه اذِإ ونود نب نيب کد ادو

 هل ةدابعلا صالخإ يضتقي ام هلامكو هلالج نم ركذ مث

 يذلا ىلعألا يلعلا : يأ #شرَعْلا ود ِتنَحَبَّدل ٌميِفَر :لاقف

 اًعافترا هتاجرد تعفتراو «هب صتخاو شرعلا ىلع ىوتسا

 تلاعتو هفاصوأ تّلجو «هردق هب عفتراو «هتاقولخم هب نياب
 وهو رّهطملا رهاطلا يكزلا لمعلاب الإ هيلإ برقتي نأ هتاذ
 ءهيلإ مهبرقيو اسما تاجرد عفري يذلا «صالحخإلا

 . هقلخ قوف مهلعجيو

 ىق :لاقف يحولاو ةلاسرلاب هدابع ىلع هتمعن ركذ مث

 حاورألا ةلزنمب بولقلاو حاورألل يذلا يحولا : يأ « حولا

 «شيعي الو ايحي ال حورلا نودب دسجلا نأ امكف ءداسجألل

 وهف «حلفي الو حلصي ال يحولا حور نودب بلقلاو حورلاف

 . مهتحلصمو دابعلا عفن هيف يذلا ورم نم َحورلا یل ىلاعت

 شا مهلضف نيذلا «لسرلا مهو ووا نم هاب نم لعل
 لاسرإ يف ةدئافلاو «هدابع ةوعدو هيحول هللا مهصتخاو

 «مهترخآو مهايندو مهنيد يف دابعلا ةداعس ليصحت وه «لسرلا

 ۱۸-۲۰ :تايآلا «نمؤملا ةروس ريسفت  58کس ١}

 : لاق اذهلو ‹«مهترخآو مهايندو مهنيد يف مهنع ةواقشلا ةلازإو

 فوخي :يأ قالتا مي يحولا هيلإ هللا ىقلأ ْنَم 4ذ
 ةيجنملا بابسألاب «هل دادعتسالا ىلع مهثحيو «كلذب دابعلا

 قلاخلا هيف يقتلي هنأل «قالتلا موي» هامسو «هیف نوكي امم

 نولماعلاو «ضعب عم مهضعب نوقولخملاو «قولخملاو

 . مهؤازجو مهلامعأو
 اوعمتجا دق «ضرألا ىلع نورهاظ : يأ « نوير مه م

 يعادلا مهعمسي «هيف تمأ الو جوع ال ءدحاو اليعص يف

 زج نم الو «مهلامعأ

 مويلا كلذل كلاملا وه ْنَم :يأ 0 كّيَمْلا سل

 لهأو تاومسلا لهأ «نيرخآلاو نيلوألل عماجلا «ميظعلا

 تعطقتو .كلملا يف ةكرشلا هيف تعطقنا يذلا «ضرألا

 ؟ةئيسلا وأ ةحلاصلا لامعألا الإ قبب اجلا
 هئامسأو هتاذ يف درفنملا :يأ 4 راّهَملآ رولا بط كلملا

 نم هجوب ءاهنم ءيش يف هل كيرش الف .هلاعفأو هتافصو

 هل تناد يذلا «تاقولخملا عيمجل 4راا هوجولا

 يذلا مويلا كلذ يف اًصوصخ «تعضخو تلذو تاقولخملا

 دياب لإ قب لك د يوب هوو يدلل ا تي

 ريخ نم ءايندلا يف 4(َتَبَسَك اب يفت لك رخ ملط
 يف ةدايزب ءدحأ ىلع مرا | لل ال» .ريثكو ليلق ءرشو
 4باسجلا ميرس هلأ كرإ# .هتانسح نم صقن وأ «هتائيس
 وهو .بيرق تآ لکو «تآ هنإف «مويلا كلذ اوئطبتست ال : يأ

 لامكو هملع ةطاحال «ةمايقلا موي هدابعل ةبساحملا عيرس اًضيأ

 . هتردق

 رجال ىَدأ ملا 5 ٍةقرَْلا مو ا مهَرِذَنَو» )0 ه-ا4)

 لا ةا مني ه ما آي ب يَ الك ری نو يللا ات یطک
 ال ونود نِ َنوُعَدَي ا ّيَحْلاب ىضَف هلو 0 دوُدصلَأ ىف اَمَو
 هيبنل ىلاعت لوقي 4 ٌريِصَبلا ٌعيِمَسلَأ ٌوُه هلا َّنِإ ءب َنوُسْقَي

 دق يتلا ةمايقلا موي :يأ #«ِةَمْرآْلآ مو مُهَرِذَلَو» لک دمحم

 ءاهلقالقو ءاهلاوهأ ىلإ لوصولا نآو «تبرقو تفزأ

 تيقبو تعفترا دق :يأ 4 رجالا ىد بولما زإ» ءاهلزالزو

 ىلإ بركلاو عورلا نم بولقلا تلصوو ءءاوه مهتدئفأ
 ْنَم الإ نوملكتي ال *«َنِمِظَك ل مهراصبأ ةصخاش «رجانحلا
 نم :عنهيولق يقام ىلع: نيمظاكو: ءاًياوض,لاقو:نمتحرلا هل تذأ
 . ةلئاهلا تاجعزملاو ديدشلا عورلا

 الو بحاص الو بيرق :يأ #ريَك ْنِم َيِيلياَّطلِل ام



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 «كرشلاب هسفن ملاظلا يف نوعفشي ال ءاعفشلا نأل 4ٌُعاَطُي عيفَس

 الف «مهتعافش ىضري ال ىلاعت هللاف «مهتعافش ترّدُق ولو

 نم دبعلا هيفخي يذلا رظنلا وهو نيل ةا ملعب
 0 ىع اموال ةقراسملا رظن وهو «هنراقمو هسيلج

 نم هريغف «يفخلا كلذ ملعي ىلاعت هللاف «هريغل دبعلا هنيبي مل

 . ىرحأو ىلوأ باب نم ءةرهاظلا رومألا

 «قح يعرشلا همكحو «قح هلوق نأل حلب ىِنْتَي هنو
 اظفحو ةباتكو اًملع طيحملا وهو «قح يئازجلا همكحو

 رئاسو صقنلاو ملظلا نع هزنملا وهو ءءايشألا عيمجب
 اًئيش ءاش اذإ يذلا .«يردقلا هءاضق يضقي يذلا وهو «بويعلا

 نينمؤملا هدابع نيب يضقي يذلا وهو نکی مل أشي مل امو ناك

 هءايلوأ هب رصني حتفب مهنيب لصفيو ءايندلا يف نيرفاكلاو
 . هبابحأو

 هللا نود نم دبع ام لكل لماش اذهو # ونود نم وعدي داوو

 مهتعاطتساو ريخلل مهتدارإ مدعو مهزجعل «ءَىّنِب نوصي الل
 فالتخاب «تاوصألا عيمجل ميسا ره هلأ نإ هلعفل

 امو ناك امب "74 ٌريِصَلا## .تاجاحلا ننفت ىلع «تاغللا

 ال امو دابعلا ملعي امو ءرصبن ال امو ءرصبن امو «نوکی

 .نوملعي
 اهفصو مث «ِةَفزآْلأ مو مُهَرِذََو نيتيآلا نيتاه لوأ يف لاق

 «ميظعلا مويلا كلذل دادعتسالل ةيضتقملا فاصوألا هذهب

 ا ا

(Y۱)قع ناک فک ورن شالا فأ یب وال  

 ا ىف اََناَدَو هوَ مهم دش ا مه ع هل نم م اونا َنيِدل
aa 

 مهني كلذ © قار ال ل

 ٌديِدَس یوق ُمّنِإ هل ل د لاف اوقف تنيلاب مهس م ا کاک

 مهبولقب : يأ ين 100 روا :ىلاعت لوقي + باي
 شک ارو راثآلا يف ركفتو رابتعاو رظن ريس «مهتادبأو

 اهنودجيسف «نيبذكملا نم 4 هلي نم أا نأ ةع ناک
 .ةحيضفلاو يزخلاو رامدلاو كالهلا ةبقاع «بقاوعلا رش

 ربكو دَّدْعلاو دَدَعلا يف ءالؤه نم ةوق دشأ ارا دقو

 «سرغلاو ءانبلا نم ٍضّرَألَأ يف اًراَّناءإآل دشأ «وإ ماسجألا
 مهداه اهب هعتمت ىلعو اهيف رثؤملا ةوق ىلع لدت راثآلا ةوقو

 ىو ْمَنِإ# اهيلع اورمتساو اورصأ نيح 4 مودم هتبوقعب هنأ
 مظعأ نم لبر ءائيش هللا ةوق دنع مهتوق نغت ملف باما د ٌديِدَّس

 هللا لسرأ ف ان دنا نمل : اولاق نيذلا داع موق ءةوق ممألا

 .ريمدت لك مهترمدو «مهاوق تفعضأ اًځير لإ

Ao 45-7تايآلا ‹نمؤملا ةروس ريسفت ١: - ٠ 

 ل لنز 4 ا 2

 تے > مو ا نب رب ف 2 ر

 كويل ملال ترم ڪاک تک رخ کک 0
 بول َمرألمَيُهَرِأَو 69 باسل عرسه
 فکر یک نہار یرطک رجالا کک 1

 7 ٌروُدُضل أى فخ اونا تباع ملعب © ٌعاَطَي
 و وقيل ونود نو دوخ نرالا ی

 اوری ملو 1 @ را يتلأوه اوهان ءى
lTغرا م  

 هالك رال نراك تمّت مشو
 را تلد 9€ تان یوا امو مود
 هام لاھ اناا كف یاب هس یتا تاک

 اتت يعاكس( اقم ديب نت
 ص ومع کک

 تورو نمو توغل 9€ ببم
 ْنِم ّيَحْلاب مه ءاجاَم 9 تاڪ توق

 ر او عما وما تزل ام ولف اولاقاتینع

 © لص الإ رفكْلا ديك 0

 0 - وم

 5 0 ليس
0١ 8 

 نوعرف وهو «لسرلاب نيبذكملا لاوحأ نم اًجذومن ركذ مث
 : لاقف هدونجو

 4بم نطْلُسَو اتتا نوم السا دقوا )۳-٤(

 . ةصقلا رخآ ىلإ

 نبا رمل نيبذكملا ءالؤه سنج ىلإ € آسرا دقو يأ
 ام ةّيقح ىلع ءةيعطق ةلالد ةلادلا «ةميظعلا اتيا # نارمع

 هعبتي امو كرشلا نم مهيلإ لسرأ نم هيلع ام نالطبو ءهب لسرأ
 نعذتف بولقلا ىلع طلستت «ةنّيب ةجح :يأ نس نطْلْسَو#
 دّيأ يتلا «تانيبلا تايآلا نم امهوحنو اصعلاو ةيحلاك ءاهل
 . قحلا نم هيلإ اعد امم هتكمو «ىسوم اهب هللا

 # توُرِوَو» هريزو نمو توَعَو# مهيلإ ثوعبملاو
 اودر مهلکو «هلامب ىغبف «یسوم موق نم ناك يذلا

 ُتاَدَك حد الامن درلا دشأ هيلع
rl 

 تازجعملاب هللا هديأو #اتدنع نم حلا ماج ملقم

 ملو «كلذب اهولباقي مل «ناعذالا مامتل ةبجوملا «ةرهابلا

 )١( (ريصبلا) ةيآلا يف دراولاف أطخ وهو (ميلعلا) نيتخسنلا يف .



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 اهتضراعمو اهراكنإ الو لب «ضارعالاو كرتلا درجم مهفكي
 . مهلطابب

 ءاسأ اولا ولاقا# نأ ىلإ ةعينشلا لاحلا مهب تلصو لب

 رک ےس ا فاتر اتمنا ع اذا تزل
 مل هناا اول اذإ هنأ اضعزر «ةديكملا هذه وذاك تي

 ىف الإ مهديك امف «مهتيدوبع تحتو «مهقر يف اوقبو ءاووقي
 ام دض مهباصأ لب ءاودصق ام مهل متي مل ثيح لكس
 . مهرخآ نع مهدابأو هللا مهكلهأ ءاودصق

 :ىلاعت هللا باتكب اهرورم رثكي يتلا ةتكنلا هذه ربدتو“
 دارأو «نيعم ءيش ىلع وأ ةليعم ةصق يف قايسلا ناك اذإ

 ركذ هب صتخي ال «مکحب نيعملا كلذ ىلع مكحي نأ هللا
 هيف جردنتو «معأ نوكيل ماعلا فصولا ىلع هقلعو .مكحلا

 صاصتخاب ماهيالا عفدنيلو ءاهلجأل مالكلا قيس يتلا ةروصلا
 يف الإ مهديك امو» لقي 0 اذهلف «نيعملا كلذب مكحلا

 . لص ىف الإ َترفككْلا ديك انوا : لاق لب «لالض

 :ءاهفسلا هموقل اًررغم 0 اًيكتم 4 نوعرف لاق و

 هنأ - هللا هحبق - معز :يأ ر ٌعَتَيلَو وم لقا نوُرَد#

 مث .هبر ءاعد نم هعنمي ال هنأو «هلتقل هموق رطاوخ ةاعارم الول

 رشلل ةلازإو «هموقل حصن هنأو «هلتق ةدارإ ىلع هل لماحلا ركذ

 متنأ يذلا كسك لب نأ فاح إال :لاقف ضرألا يف

 ام بجعأ نم اذهو #َداَسَفْلَ ضر ف َرهظي نأ رال هيلع

 : ريخ عابتا نع سانلا حصني قلخلا رش نوكي نأ «نوكي

 م لقع الإ لخدي ال يذلا «جيورتلاو هيومتلا نم اذه «قلخلا
 ني نين يي

 ٌنَحَتَساَف :مهيف هللا لاق
 رجس دج

 اوف اک َمُعَنِإ وعل موق

َ4 . 
 ةعينشلا ةلاقملا كلت نوعرف لاق نيح - * ىَبوُم َلاَكَو

 اًئيعتسم - هرادتقاو هتوقب اهيف ناعتساو «هنايغط هل اهبجوأ يتلا

 يتلا «هتيبوبرب تعنتما : يأ 4 مُكَيَرَو ير تدع يلا : هبرب

 باسل وس نمو راکم لک نیر ومألا عيمج اهب ربد

 رشلا ىلع «باسحلا مويب هناميإ مدعو «هربكت هلمحي :يأ
 .داسفلاو

 هعنمف «ةدعاقلا يف اًبيرق مدقت امك «هريغو نوعرف هيف لخدي

 ضيقو «باسحلا مويب نمؤي ال ربكتم لك نم ءهفطلب ىلاعت هللا

 .هالمو نوعرف رش هنع هب عفدنا ام بابسألا نم هل
 لآ نم يذلا «نمؤملا لجرلا اذه «بابسألا ةلمج نمو

 .ةعومسم ةملك هل نوكي نأ دب ال «ةكلمملا تيب نم «نوعرف

 هنوعاري مهنإف «هناميإ متكيو مهتقفاوم رهظي ناك اذإ اًصوصخو
 هللا عنم امك ءرهاظلا يف مهفلاخ ول هنوعاري ال ام «بلاخلا يف

 ١- :تايآلا ‹«نمؤملا ةروس ريسفت ۲۳-٤٦ ۸٦٦

 وبأ ناك ثيح «شيرق نم بلاط يبأ همعب اي اًدمحم هلوسر
 اًملسم ناك ولو «مهنيد ىلع مهل اًقفاوم «مهدنع اًريبك بلاط

 عنملا كلذ هنم لصحي مل .

 مل ل نمؤملا لجرلا كلذ لاقف

 َلوُقَي نأ الجر نولتقنأ] :هيلع اومزع ام ةعانشو «هموق لعف
 هنأ «همرجو هبنذ اذهو «هلتق نولحتست فيك : يأ لآ َقَر

 اذهلو تانج نع ارم الوز اهني نكي هنو ‹ هللا يبر لوقي

 ترهتشا هتنيب نأل کیر نم تسيل کاج دقوا :لاق

 بجوي ال اذهف :يأ ءريبكلاو ريغصلا هب ملع اًراهتشا مهدنع

 ناهربلا متلباقو «قحلا نم هب ءاج ام كلذ لبق متلطبأ الهف

 مترهظ اذإ - هلتق لحي له «مترظن كلذ دعب مث «هدري ناهربب

 ىلعتساو «هتجح ترهظ دقو امأف ؟ال مأ - ةجحلاب هيلع

 «يطملا لانج اهب حطمت رواق هلق لس نيبو معتق يعطر

 تردق ةلاح يأب «لقاع لك عنقت ةيلقع ةلاقم مهل لاق مث

 مكي اوم كي دورك ديل اهدكس كب ہار لاقف

 يف بذاك امإ «نيرمأ نيب ىسوم : يأ 45د یا ضع

 هررضو «هيلع هبذكف اًيذاك ناك نإف ءاهيف قداص وأ 0

 نم متعنتما ثيح ررض كلذ يف مكيلع سيلو «هب صتخم

 «تانيبلاب مكءاج دقو اقداص ناك نإو ءهقيدصتو هتباجإ

 اًياذعو ايندلا يف اًباذع هللا مكبذع هوبيجت مل نإ مكنأ مكربخأو

 وهو ءمكدعي يذلا ضعب مكبيصي نأ دب ال هنإف «ةرخآلا يف

 . ايندلا باذع

 ىتأ ثيح «ىسوم نع هعفد فطلو «هلقع نسح نم اذهو

 اًرئاد رمألا لعجو «مهيلع هيف شيوشت ال يذلا باوجلا اذهب

 . مكنم لهجو هفس هلتقف ريدقت لك ىلعو «نيتلاحلا كلت نيب

 رمأ ىلإ - همحرو هل رفغو هاضرأو هنع هللا يضر لقتنا مث

 ال هنأ َّنِإ# :لاقف قحلا نم ىسوم برق نايبو «كلذ نم ىلعأ
 لابقالاو قحلا كرتب «دحلا زواجتم : يأ فرم وه ْنَم ىد

 ال اذهف « هللا ىلإ هيف فرسأ ام هتبسنب 4ُتاَّذَك ل لطابلا ىلع

 الو «هليلد يف الو هلولدم يف ال ءباوصلا قيرط ىلإ هللا هيدهي
 . ميقتسملا طارصلل قفوي

 هللا هاده امو «قحلا نم هيلإ ىسوم اعد ام متيأر دقو : يأ

 يذلاف ةيوامسلا قراوخلاو ةيلقعلا نيهاربلا نم هنايب ىلإ

 اذهو ءاّبذاك الو افرسم نوكي نأ نكمي ال ىدهلا اذه ىدتها

 . هبرب هتفرعمو هلقعو هملع لامك ىلع ليلد

 )١( (ةدعاق) لصألا شماه يف .



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 مهاهنو ةرخآلا باذع ا ءمهحصنو هموق ردح مث

 مولا كلمْلا مك موفي :لاقف رهاظلا كلملاب رارتغالا نع

 نوذفنت ءمكتيعر ىلع «  ضال ف َنيرهظ# ايندلا يف :يأ

 .رييدتلا نم. متتش ام مهيف

Eنم اصن نمف متي نلو لا  
 «هتوعد نسح نم اذهو ؟ انج ن | هب اذع : يأ 4 ا ناب

 صن نمف :هلوقب مهنيبو هنيب ءاگرتشم رمألا لعج ثيح
 حصني امك «مهل حصني هنأ مهمهفيل 4ا نإ :هلوقو

 . هسفنل ىضري ام مهل ىضريو «هسفنل

 نأ هموقل اًررغمو «كلذ يف هل اًضراعم «ُنَوَعَرو لاق ف
 نيم دلإ کیسا او اهنا ا کر كيرا مف + ىسؤم ارت
 ام نكلو «ىّرأ آم لإ ميرا آم :هلوق يف قدصو ارا
 .هتساير مهب ميقيل «هوعباتيف هموق فختسي نأ ىأر ؟ىأر يذلا

 اًنقيتسم هب دحجو ءىسوم عم قحلا ىأر لب .هعم قحلا َري ملو

 .هل

 اذه نإف ارل ليس الإ كيِدَمَأ امو :هلوق يف بذكو
 «هلالضو هرفك ىلع اًدرجم اًعابتا هعابتاب مهرمأ ولف قحلل بلق
 هعابتا يف نأ معزو «هعابتاب مهرمأ هنكلو «نوهآ رشلا ناكل

 .لالضلا عابتا قحلا عابتا يفو «قحلا عابتا

 نم سيآ ريغ «هموق ةوعد اًرركم *َنَماَء عدلا لابو
 نولازي ال «ىلاعت هللا ىلإ ةاعدلا ةلاح يه امك - مهتياده

 نم وتع مهينثي الو ءدار كلذ نع مهدري الو « مهبر ىلإ نوعدي

 مع فاعل نإ يوق : مهل لاقف - ةوعدلا راركت نع هوعد

 ىلع اوبزحت نيذلا «نيبذكملا ممألا ينعي 4 نال موي لَن
 . مهتضراعم ىلع اوعمتجاو ؛مهئايبنأ

 ندا دومتو داو چو روم باد لش لاف ميني مل

 يف هللا 5 yS يأ هدب

 درب هلأ امو ةرخآلا لبق ايندلا يف ةلجاعلا ا

 .هوفلسأ مرج الو «هوبنذأ بنذ ريغب مهبذعيف دال
 تابوقعلا مهفوخ «ةيويندلا تابوقعلا مهفوخ املو

 موي : يأ دات مب کل فا ِّيِإ موقاي» : لاقف «ةيورخألا
 ادعو اَم انَدَو ده نأ : رانلا لهأ ةنجلا لهأ يداني نيح «ةمايقلا

 َنَأ ةت 0 ِراَلَا تحض 626,9 . تايآلا رخآ ىلإ امس اير
 لع اَمُْهَمَّيَح هللا تإ ْأَولاَف ا مڪر اَ وا لمْ نع اَ اوسي

 . 4 تکل

 :لوقيف ير اع فِي اًكلام رانلا لهأ يداني نيحو
 نإ اهني احل ارو 0 نوداني نيحو . توک رکتإ#
 نيحو نومك الو اف أَلا : مهبيجيف €( انو ادع

AY ٤٠٦-۲۳ تايآلا .نمؤملا ةروس ريسفت: -4١ 

 7 لع 37 ورو دع
 ب € 2 و

 ر داد EN قو فاح هب

 2 و

 (©) داسا ضل يفر هظينأَوأ مكس د دبن

 e د مُكصَيَرَو يقرب ٿڏي موم لاکو
 لاَ َنِّينِمْؤُمُلَجَر لاو 9€ باسا رونما

 ر ل نوا یا ہیک روع
 بدك كنور نی تکا کاج توا

 عَ مک یا دا ص كينو بذ هلع

 د ۵ تادف رسم وشم نمى

 رات ااف ی اک

 مو یرآام ل کیر ام نوعرف لاا

 نإ َوَمكَنَماَءَىِلََلاَكَو © داسال

 ريلي ات گی و
 © دان امار رایو دونَ ًاودومتو واڪو

 ي 9 داتا مو و کک فاح انا موو

 ر سر

 راكبا ةر بم وصامل
 *« جس ر روع کرس اودا : نيكرشملل لاقي
 نأ مهل عجوتو «لوهملا مويلا اذه هنع هللا يضر مهفّوخف

 . كلذب مهكرش ىلع اوماقأ

 E يأ يذم و مو : لاق اذهلو

 اهب نوعف ET م هلأ م کک امو

 ف ه © ٌرياَرَسلا لب 7 مزيل دحأ نم هنود نم مكرصني الو «هّللا باذع

 . أ روان الو ورم نم م

 «ىلاعت هللا ديب ىدهلا نأل اَ َنِم مَآ اه ُدَنَأ ٍلِلَصضُي نمو

 ليبس الف ءهثبخل ءهب قئال ريغ هنأ هملعل ىدهلا هدبع عنم اذإف
 . هتياده ىلإ

 نيإ» مالسلا امهيلع بوقعي نبا سب ڪج د
 مكرمأو «هقدص ىلع ةلادلا تانيبلاب ءىسوم نايتإ 4 ن

 مڪه اَ ق يف مز اق هل كيرش ال وا

 و مككرشو مككش دادزا 4 اَدِإ ی هتايح يف دوب

 مكنظ اذه :يأ 4ًالرُسَر ويب ني هلا كسي نك رتل
 ال ىلاعت هنإف «ىلاعت هللاب قيلي ال يذلا مكنابسحو «لطابلا
 - هلسر مهيلإ لسريو «مهاهنيو مهرمأي ال - ىدس هقلخ كرتي



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 :لاق اذهلو «لالض نظ لوس لسري ال هللا نأ نظو

 E a دلل لضي َكِلَدَح»
 نوفرسملا مهف ف ءاًولعو اًملظ ىسوم هب اوفصو يذلا يقيقحلا

 ءةبذكلا مهو «لالضلا ىلإ هنع مهلودعو قحلا مهزواجتب

 .هلوسر اوبذكو «هللا ىلإ كلذ اوبسن ثيح

 هيدهي ال - امهنع كفني ال - بذكلاو فرسلا هفصو يذلاف

 ءهفرعو هيلإ لصو نأ دعب قحلا در هنأل «ريخلل هقفوي الو « هللا

SSاً :  

SLE 
 لاو 24 َنوُهَمْعَي E و ٌمُهُرَدَنَو 2 7

 . نيل مولا
 E همم تا را : : لاقف باذكلا فرسملا فصو ركذ مث

 نم - ا «لطابلا نم قحلا تنيب يتلا هلأ تا١ ف

 ىلع اه تردا هك + ءرصبلل سمشلا ةلزنمب - اهروهظ

 ريغب :يأ مهلت ٍنَطْلُس ريب اهولطبيو اهوعفديل ءاهحوضو
 تايآ يف لداج ْنَم لكل ءمزال فصو اذهو «ناهربو ةجح

CGI 

 الصأ يلقع وأ يعرش ليلدب ضراعي نأ نكمي الف «ضراعم
 دنع اممم لطابلاب قحلا درل نمضتملا لوقلا كلذ 4

 نمضت هنأل ؛هبحاصل اًضغب دشأ هللاف اوم أ ند َدنِعَو هلأ

 رومأ هذهو «هيلإ هتبسنو لطابلاب قيدصتلاو قحلاب بيذكتلا
 نونمؤملا هدابع كلذكو ءاهب فصتا نملو اهل هللا ضغب دتشي

 صاوخ ءالؤهو «مهبرل ةقفاوم تقملا دشأ كلذ ىلع نوتقمي

 * َكَِدَك آل هوتقم نم ةعانش ىلع ليلد مهتقمف ىلاعت هللا قلخ
 يل لڪ نع هلآ بطي نوعرف لآ بولق ىلع عبط امك : يأ

 قلخلا ىلعو هدرب قحلا ىلع هسفن يف ربكتم 4ٍراَبَج ربكم
 . هناودعو هملظ ةرثكب رابج . مهراقتحاب

 ىلإ هتوعد يف هل اًبذكمو «ىسومل اضراعم نور لاتو

 ىلعو «ىوتسا شرعلا ىلع يذلا «نيملاعلا برب رارقالا

 ايظع ءانب :يأ اس يل نأ قی :ىلتعا قلخلا
 لل يلو یوم هلل لإ علطأ يلعل هنم دصقلاو ءاًعفترم

N 

 E جالا رو «نوعرف طاتحي نأ ديري هنكلو

 ر َكِلَدَكَو# :لوقلا اذه ىلع هلمح يذلا نايب يف ىلاعت

 ناطيشلا لزي ملف ءءىّيسلا لمعلا هل نيزف #.لَمَع هوس َنْوَعَرِفِل

 هيلإ اعدو ءاّنسح هآر ىتح ءهنسحيو هيلإ وعدي وهو «هنيزي

 . نيدسفملا مظعأ نم وهو «نيقحملا ةرظانم رظانو
 هل نيز يذلا لطابلا ببسب «قحلا لِما ِنَع ع َّدِصَو

AA ٤٦-۲۳ تايآلا ‹نمؤملا ةروس ريسفت: -4١ 

 ل ىو ۷۱ ا ا
 نب ريع ا 3 دو کج

 اج دلو لس فلز ام تکل ابل نم ف سوب مڪ ءاج دق
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 لایک رشف اما دل یح سها
 | 0 2 سرت <> 0 س رع

 | فرّسموهْنم مسا أ لضم كل ڪڪ اوسر ودب نم

 ب هلا تیا فود تلا © ٠ ِنطلسریغب

1 

| 
1 

 زم
 1 ءا نڪو وانام ڪم كلذ اونم

 و د ن ےک ےک کر ےک الت
 نوعرف لاقو جل © راج رک تم بلف

EIS ج بشاب اا امل 

 بدك تلك نلری 00 ٍتوْنَمَّس
 م :رعّدصو مع و ومرورك دک 0

 رع

 ا

 ا لع © © 2027 ا
 ياو رڪ نم احصل يعم

 6 ل ٍباَسِح باا زا

 مهويو «قحلا هب ديكي نأ دارأ يذلا )وَر ُدّيَك اموال
 : يأ بابت ىف الإ لطبم ىسوم نأو «قحم هنأ سانلا هب

 .ةرخآلاو ايندلا يف ءاقشلا الإ هديفي ال ءراوبو راسخ

 رمي :هموقل هتحيصن اًديعم ا٤ ىلا لاول

 هنإف «نوعرف مكل لوقي امك ال راسا لس مَآ نو أ

 .داسفلاو يغلا قيرط الإ مكيدهي ال

 معننيو اهب عتمتي م ايدل ويحل وزه اإ يرقي
 امع مكنعدختو مكنرغت الف «لحمضتو عطقتت مث ءاكيلق

 لحم يه يتلا راستلا راد ىه خللا َّنإَو9 هل متقلخ
 نأ مكل يغبنيف «رارقتسالاو نوكسلا لزنمو ةماقالا

 اهيف مكدعسي المع اهل اولمعتو ءاهورثؤت

 الث# نايصع وأ قوسف وأ كرش نم *ُهَعَنيَس َلَِع ْنَم#
 نأل ءهنزحيو هؤوسي امب الإ ىزاجي ال :يأ اهل لإ هر
 ش وتلا ةعسلا ءار

 لامعأ نم ښا وآ رڪ ني ايڪ لسع نو
 ةت توخ دي َكيكْوَتم ناسللا لاوقأو ‹حراوجلاو بولقلا

 «دع الو دح الب مهرجأ نوطعي : يأ 4 ٍباَسِح ِرْبَعب اف وَر

3 



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 . مهلامعأ هغلبت ال ام هللا مهيطعي لب

 توُعَدَيَوأ مكل تلق امب 4وج ی مر ىلام تکو

 ام ءو َكرْشَأَو اب فأل توعد :لاقف كلذ رسف مث

 ىلع لوقلاو هللا نود نم دبعُي نأ قحتسي هنأ 4مَلِع .هب یل َىَسَل

 .اهحبقأو بونذلا ربكأ نم ملع الب هللا
 سيل هريغو ءاهلك ةوقلا هل يذلا #ِزبرَعْلا َلِإ َمُكَوْمَنأ أنو

 مهسفنأ ىلع دابعلا فرسي يذلا 4 مَع # ءيش رمألا نم هديب

 مهنع رقك «هيلإ اوبانأو اوبات اذإ مث هطخاسم ىلع نوأرجتيو

 ةيويندلا تابوقعلا نم اهتابجوم عفدو «بونذلاو تائيسلا

 .ةيورخألاو

 ىف رعد مل سل هلإ وعدت اَنأ» اًنيقي اًمح : يأ ج ال

 ثحلاو هيلإ ةوعدلا نم قحتسي ال : يأ رخل ا

 ءهصقنو هزجعل «ةرخآلا يف الو ايندلا يف ال «هيلإ أجللا ىلع

 . اًروشن الو «ةايح الو اًنوم الو ءاّرض الو اًعفن كلمي ال هنأو

 .هلمعب لماع لك يزاجيسف ىلاعت 4هَّسأ ى اندرم ناول
 ىلع اوفرسأ نيذلا مهو 4 راَلأ بحس مه َنيِفِرَشْمْل کاو

 نود «هب رفكلاو هيصاعمب «مهبر ىلع وۇجتلاب «مهسفنأ

 «هوقفاو الو هوعيطي ملو «مهرذنأو مهرذحو مهحصن املف

 ةحيصنلا هذه نم 4 لأ آم ورك :مهل لاق

 نومرحتو «باقعلا مكب لحي نيح ءاهلوبق مدع ةبغم نورتسو

 . باوثلا ليزج
 يقلأو «مصتعأو هيلإ أجلأ :يأ هنأ ىلإ ترم ضر

 ررضلا عفدو يحلاصم يف هيلع لكوتأو «هيدل اهلك يرومأ
 « داَبهْلاب يصب هلا تإ مكريغ نم وأ مكنم ينبيصي يذلا
 ينعنميف يفعضو يلاح ملعي :نوقحتسي امو مهلاوحأ ملعي

 الإ نوفرصتت الف مكلاوحأ ملعيو ءمكرش ينيفكيو مكنم
 نعو «ىلاعت هنم ةمكحبف «ّيلع مكطلس نإف «هتئيشمو هتدارإب
 . كلذ ردص هتئيشمو هتدارإ

 ّيوقلا هللا ىقو :يأ اڪ ام ِتاَعَيَس هلا هلقوف#

 نوعرف ركم ام تابوقع قفوملا نمؤملا لجرلا كلذ ميحرلا
 «نوهركي امب مهأداب هنأل «هفالتإو هكالهإ ةدارإ نم :هل هلآو

 ىلإ مهاعدو «مالسلا. هيلع ىسومل ةماتلا ةقفاوملا مهل رهظأو

 مهل نيذلا مهو ءهنولمتحي ال رمأ اذهو «ىسوم هيلإ مهاعد ام

 هب اودارأف ءهيلع مهقنح دتشاو مهبضغأ دقو «كاذ ذإ ةردقلا

 مهديك بلقناو مهركمو مهديك نم هللا هظفحف ءاّديك
 *« ِباَدَعْلا وس َنْوَعَرِف لاب َفاَحَو# مهسفنأ ىلع ءمهركمو

 ٤۷-٠٠ :تايآلا .نمؤملا ةروس ريسفت فل ۸1۹

 7 لىت ا
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 . مهرخآ نع ةدحاو ةحيبص يف ؛ ىلاعت هللا مهقرغأ

 موق موو اًِشَعَو ادع ا ورعب دالا خزربلا يفو
 تابوقعلا هذهف *«ٍِباَدَمْلَ ّدَّسَأ تَوعَرِف لاء اود ٌدَماَتل

 . هرمأل نيدناعملا هللا لسرل نيبذكملاب لحت يتلا «ةعينشلا

 یکی علا ا يف َنوُجَلَحَتَي دلو (00-50

 نم ابيك اع رشأ هه اب كل اک نإ ايڪس

0 0 

 ف نيكل أوت

 مهضعب باتعو «رانلا لهأ 0 نع 0 ربخي للص

 :لاقف كلذ يف ةدئافلا مدعو «رانلا ةنزخب مهتثاغتساو ءاًضعب

 «نيعوبتملا ءاوغإب نوعباتلا جتحي راسلا يف وخاص ْدَِول

 . نيعباتلا نم نوعوبتملا أريتيو
 ¥ رسا نل ةداقلل عابتألا : يأ «اوكَمَعُصلا لوقف

 )١( (يرجتلاب) نيتخسنلا يف .



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 کل اڪ إل هلجأل اوربكتسا ام ىلإ مهوعدو قحلا ىلع
 رشلاو كرشلا انل متتيزو ءانومتللضأو ءانومتيوغأ متنأ (اعمت

 . اليلق ولو : يأ (راتلآ تص ابن اَنَع وُبُْم رثنأ لهم#

 مكحلا ذوفنو هرجع نينيبم' ار ڪا تکا 2

 تب مكح دق هلآ کا آهيف لک اإ : عيمجلا يف يهلإلا

 «كلذ يف دازي الف «باذعلا نم هطسق لكل لعجو (داكملأ
 . ميكحلا هب مكح ام ريغي الو «هنم صقني الو

 ٍةَبَرَحِل# ءافعضلاو 0 نم 4راا ىف يَا َلاََول
 2 7 ا ف کر اودا َمَتَهَج م ےب ےس

 ا

FBSمهعفنت ال مهتعافش نأ نينيبمو نيخبوم مهل » 
 مكسر كيك كت ملو :اًئيش مهديفي ال مهءاعدو

 برقي 0 «ميقتسملا طارصلاو قحلا اهب متنيبت يتلا « تيا
 ؟هنم دعبي امو هللا نم

 هللا ةجح انيلع تماقو «تانيبلاب انوءاج دق یب الاقل
 ءةنزخلا يأ #اَوُلاَ نيبت امدعب قحلا اندناعو انملظف «ةغلابلا

 متنأ «ًاوعداَق# : ةعافشلاو مهل ءاعدلا نم نيئربتم ءرانلا لهأل

 ؟ال مأ اًئيش ينغي له «ءاعدلا اذه نكلو

 غال لطاب : يأ لَكَ ف الإ فكل عد امو : ىلاعت لاق
TS 

 دلا وسلا يف اوْنماَ ےتزلاو انكسر صن رص اًنإ# )٥۲۰۱(

 ر اج ضار
 لصحت هلعل 4ِتاّدَعْلا َنَم ام
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 ةنهللا مملو مردم تيل لآ ْعَمي ال موي © ٌدَهْسَأْلا موفي موو
 ءايندلا يف نوعرف لآ ةبوقع ركذ امل كر اَّدلأ ٌءَوُس َمُْهَلَو

 نيذلا «ةعيظفلا رانلا لهأ ةلاح ركذو «ةمايقلا مويو «خزربلاو

 کاو انني دمك اإ : لاق «مهوبراحو «هلسر اوذبان

 يفو .رصنلاو ناهربلاو ةجحلاب :يأ ايدل ويملأ يف اونم

 ةدشب مهبراح نملو «باوثلاب مهعابتألو مهل مكحلاب ةرخآلا

 .باقعلا

Eاو نورذتعي نيح مرز يي عم ال  
 . اهيلزان ءوست يتلا ةثيسلا رادلا : 1 007 ر ْمُهَلَو ُهَنَعَلل

 ريوس ىب اَشَرْوَو ىلا یوم ان٤ دقوا (00-5)
 دو ك ٌريَصأَ 0 ببذل 1 قيس یکه ه َبتكلأ

 4 ِرَكَبِْلاَو يثاب كير دم حسو يدل ٌرِفْمَتْسَاَو ٌقَح هللا

 نوعرف رمأ هيلإ لآ امو «نوعرفو ىسومل ىرج ام ركذ امل
 هنأ ركذ «رانلا لهألو هل لماشلا ماعلا مكحلا ركذ مث «هدونجو

 هب'يدتهي يذلا ملغلاو +تايآلا :ينأ 4 اءَرْخاال ىسوم ىطعأ

 ءانلعج :يأ بَل ليوئشإ ىب اَنْبروأَوط نودتهملا
 .ةاروتلا وهو ءرخآ ىلإ نرق نم «مهنيب اًثراوتم

A 
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  ETورك ركام الي 6

 ملعلا وه يذلا ىدهلا ىلع لمتشم باتكلا كلذو

 بيغرتلاب «ريخلل ركذتلا ىلعو .اهريغو ةيعرشلا ماكحألاب

 امنإو «دحأ لكل كلذ سيل يلو .هنع بيهرتلاب «رشلا نغو . هيف

 . «بتبلألا بودل وه
 مزعلا يلوأ نم كلبق نم ربص امك لوسرلا اهيأ اي بضل

 هيف وأ «هيف اًكوكشم سيل :يأ نح هلآ َدْعَم اإ نيلسرملا
 قحلا وه امنإو «ربصلا كيلع رسعي ىتح «بذك وأ بير

 «نورباصلا هيلع ربصي يذلا ءفرصلا ىدهلاو «ضحملا
 .رئاصبلا لهأ هب كسمتلا يف دهتجيو

 ىلع ثحت يتلا بابسألا نم نح هلأ دعو َّنِإ# :هلوقف
 . هللا هركي ام نعو « هللا ةعاط ىلع ربصلا

 كزوف ليصحت نم كل عناملا 4كْيَدِل ٌرِفَْتْساَو»
 «بوبحملا لصحي هيف يذلا ربصلاب هرمأف «كتداعسو

 هللا دمحب حيبستلابو ءروذحملا عفد هيف يذلا رافغتسالابو

 لضفأ امه نيذللا (رڪنإلأ ياي اًصوصخ ىلاعت
 ةبحتسملاو ةبجاولا فئاظولاو داروألا نم امهيفو «تاقوألا

 .رومألا عيمج ىلع انوع كلذ يف نأل امهيف ام



 نورشعلاو عبارلا ءزحلا

 ننطلُس رسب ہللا تکا ن ودم تيل نل (05)
ٍِ 

 م وود
 دا الا ل و كا !) مِهروُدِص يف نإ يأ

 هتايآ يف لداج ْنَم نأ ىلاعت ربخي ربا ُعِب سلا وه مَنِ

 رداص اذه نأ «ةجح الو هرمأ نم ةنيب ريغب «لطابلاب اهلطبيل

 نوديري «هب ءاج ْنَم ىلعو قحلا ىلع مهرودص يف ربك نم
 . مهدارمو مهدصق اذهف «لطابلا نم مهعم امب هيلع ءالعتسالا

 ءحيرص صن اذهف «هيغلابب اوسيلو «مهل متي ال اذه نكلو

 هيلع رّبكت ْنَم لکو «بولغم هنأ قحلا لداج ْنَم لك نأب ةراشبو

 . ليلذ هتياهن يف وهف

 ام ركذي ملو 4ل أجلاو مصتعا :يأ 4ُريَئْساَد#
 بجوي يذلا رْبِكلا نم هللاب ذعتسا : يأ . مومعلل ًةدارإ «ليعتسي

 «نجلاو سنالا نيطايش نم هللاب ذعتساو «قحلا ىلع رّبكتلا
 .رورشلا عيمج نم هللاب ذعتساو

 اهفالتخا ىلع تاوصألا عيمجل «ميِمَسلأ ره مل

 نامزو عضومو لحم ّيأب «تايئرملا عيمجب «ٌريِصَبلال
 . تناك

 ٍقْلَخ ي رڪ أ ٍضرالاو ِتومَسلا لحل (04-50)

 لا یوکس اَمَو © نوم ال سالا ہک کک ساگا

 کلیک البي يلا الو ٍتَسِلبَّصلا اولو اوما َندلاَو ُريِصْاَو

ESدك کلو اهني بر ا یل َةَعاَتلَأ  

 قلخ نأ «لوقعلا يف ررقت امب ىلاعت ربخي وثم ال
 ربكأو مظعأ - امهتعسو امهمظع ىلع - ضرألاو تاوامسلا

 تاوامسلا قلخ ىلإ ةبسنلاب سانلا نإف - سانلا قلخ نم

 ةميظعلا مارجألا قلخ يذلاف .نوكي ام رغصأ نم ضرألاو

 ىلوأ باب نم مهتوم دعب سانلا ةداعإ ىلع رداق ءاهنقتأو
 ةلالد ثعبلا ىلع ةلادلا ةيلقعلا ةلدألا دحأ اذهو .ىرحأو

 لبقي ال الالدتسا اهب لدتسي ءاهيلإ لقاعلا رظن درجمب «ةعطاق
 سیلو . ثعبلا نم لسرلا هب تربخأ ام عوقوب «ةهبشلاو كشلا

 الرا كاف لاهل N ليكيدحلا لا

 هنولعجي الو «كلذب نوربتعي ال كلذلو رمي ل سالا َرَكْكَأ

 د

 انما لاو ياو قالا یوکس اول : ىلاعت لاق مث
 ىمعألا يوتسي ال امك :يأ 4ةىِمْل 00
 «تاحلاصلا لمعو هللاب نمآ ْنَم يوتسي ال كلذك «ريصبلاو

 اًيعاس «هيصاعم ىلع اًمدقم «هبر ةدابع ىلع اًريكتسم ناك ْنَمو

 ولف اَّلِإو «ليلق مكركذت :يأ ور دل ام اليَق#

 نيب قرفلاو ءرشلاو ريخلا لزانمو نرو الا بتارم مترکذت

 ٥٦-٠٠ :تايآلا ‹«نمؤملا ةروس ريسفت ج١ سس ۷

 ىلع عفانلا مترثآل ءةّيلع ةمه مكل تناكو ءراّجفلاو راربألا

 ايندلا ىلع ةمئادلا ةداعسلاو «لالضلا ىلع ىدهلاو ءراضلا

 . ةينافلا

 لسرلا اهب تربخأ دق «اًهبف َبيَر ال ةَ ةَعاسلأ هل
 يتلا ةيوامسلا بتكلا اهب تقطنو .قلخلا قدصأ مه نيذلا

 دهاوشلا اهيلع تماقو «قدصلا بتارم ىلعأ اهرابخأ عيمج

 4 حرم ال سالا رڪ كلو »ل ةيقفألا تايآلاو ةيئرملا

 اعا قيدصلا لامك بحرن يئ ءرومألا هذه عم

 تدل هل کل َبِحَتْسَأ وعدا مكبر ليوا (5)
 هفطل نم اذه 4 تيرخيد هيج لطول قلاب نع هوك

 مهنيد حالص هيف ام ىلإ مهاعد ثيح «ةميظعلا هتمعنو «هدابعب

 «ةلأسملا ءاعدو ةدابعلا ءاعد هئاعدب مهرمأو «مهایندو

 :لاقف ءاهنع ربكتسا نم دعوتو . مهل هيي نأ مهادعوو

 4 نيني هج َنلْحَدَيَس دابو نع ورکس تيا نل
 ءازج ءةناهالاو باذعلا مهيلع عمتجي «نيريقح نيليلذ :يأ

 . مهرابکتسا ىلع

 هيف اوُكْسَتِل للا کل لكج یا لاا )10-37١(

 ماك مسلو رار م هدم 0 0

 ت قدر مڪروص RF مرو

 e كرم لأ كركم كلو
 ربدت نيالا بر هل دملا تيا هل بصل وعدا وه الإ
 «ىلاعت هللا ةمحر ةعس ةعس ىلع ةلادلا ١ تاميركلا تايآلا هذه

 ميظعو «هتردق لامكو «هرکش بوجوو «هلضف ليزجو

 مرم و لامكو «ءايشألا ہمجل هقلخ و ؛هكلم ةعسو «هناطلس

 تافصلا نم هب فصتا ام لك ىلع دمحلاب هفاصتاو «هتايح

 «هتيبوبر مامتو «ةنسحلا لاعفألا نم هلعف امو.ةلماكلا

 يف يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف ريبدتلا عيمج نأو اهيف هدارفناو

 سيل «ىلاعت هللا ديب اهلبقتسمو ءاهرضاحو تاقوألا ىضام

 هل و e «ءيش رمألا نم دحأل

 (”)[هريغ] دحأ قحتسي ي ال يذلا «هدحو دوبعملا هولأملا ىلاعت

 نم جتنيو . اًئيش ةيبوبرلا نم قحتسي مل امك ءاًئيش ةيدوبعلا نم

 قلخ ناذللا امه - هتدابعو هتفرعم امهو - نارمألا ناذهو
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 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 .هدابعل ىلاعت هنم ةدوصقملا ةياغلا امهو ءامهلجأل قلخلا هللا

 ةيويند ةداعسو «حالصو حالفو ريخ لك ىلإ نالصوملا انهو

 .هدابعل ميركلا اياطع فرشأ امه ناذللا امهو .ةيورخأو

 تاف اتاف نإ ناذللا امهو .قالطالا ىلع تاذللا فرشأ امهو

 .رش لک رضحو ءريخ لك
 لعجي نأو «هتبحمو هتفرعمب انبولق ًالمي نأ ىلاعت هلأسنف

 ال هنإ ءهرمأل ةعبات ءههجول ةصلاخ ةرهاظلاو ةنطابلا انتاكرح

 .لاون هيفحي الو «لاؤس همظاعتي

 «مكلجأل :يأ 4أ كَل لكَ یا هلا : ىلاعت هلوقف

 ول يتلا مكتاكرح نم ويف اتل . اًملظم ليللا هللا لعج
 مونلا مكيلع هللا يقليو ءمكشرف ىلإ نووأتف «ترضل ترمتسا

 ال يمدالا تايرورض نم وهو «ندبلاو بلقلا هب حيرتسي يذلا

 عمتجيو «هبيبح ىلإ بيبح لك اًضيأ نكسيو .هنودب شيعي

 . لغاوشلا لقتو ءركفلا
 سمشلاب اًرينم 4ص َراَمَنلااَظ ىلاعت لعج «و»

 ةينيدلا مكلاغشأ ىلإ مكشرف نم نوموقتف «كلفلا يف ةرمتسملا

 هبلطل اذهو «هتالصل اذهو «هتءارقو هركذل اذه .ةيويندلاو

 وأ ءهتدادح وأ هئانبل اذهو هئارشو هعيبل اذهو «هتساردو ملعلا

 اذهو ءاّرحبو اًرب هرفسل اذهو «تاعانصلا نم اهوحن

 . هتاناويح حيلصتل اذهو ءهتحالفل

 ريكنتلا هيلع لدي امك «ميظع :يأ ه(ٍلَضَم وذل هلأ تإ#
 فرصو ءاهريغو ِمَحَّنلا هذهب مهيلع معنأ ثيح . سالا َلَع
 کلو هركذو هركش مامت مهيلع بجوي اذهو ءمقنلا مهنع

 ني ليَ مهملظو مهلهج ببسب ترڪن ال الا ڪا
 هلل نوعضخيو «مهبر ةمعنب نورقي نيذلا روكا ىواع
 .هاضرو مهالوم ةعاط يف اهنوفرصيو «هنوبحيو

 درفنملا : يأ 4کر هلا لعف ام لعف يذلا كرد

 نم مّعَلا هذهب هدارفنا نأل .ةيبوبرلاب درفنملاو «ةيهلالاب
 ريرقت ره لإ لإ ل هتيهولأ نم ركشلل اهباجيإو «هتيبوبر
 نكح ق و ل كيرش ال نحر ةداعلل قتلا هلأ

 . هتيبوبرل ريرقت )ی

 : يأ « سكوؤت ىنا :لاقف هتدابعب رمألاب حّرص مث
 مكل نابأ امدعب «هل كيرش ال هدحو هتدابع نع نوفرصت فيك
 !؟ليبسلا مكل رانأو «ليلدلا

 : يأ 4ةودحَج هلآ تبي انك تلا ُكَمْي كك »
 اوفرص «هلسر ىلع مهيدعتو ءهللا تايآل مهدحج ىلع ٌةبوقع
 :أ ام اوف : ىلاعت لاق امك «صالخالاو ديحوتلا نع
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 < 7لآ نەى 4 ب

 ياتلار تک انکو اھیف رال ةا َةَعاَّسلَنإ

 س ہے ص 90

 ^ تراز

 - هت ماس هس و

 ديس قِداَبِع نع نور

SOAا  

 | ةَمَسلأو رار ضر ذل ا مك َلَعَج ىلا اک سی TO 4 ص ورد ےک
 ا ہر a سل رر و م مے + ہو ا ص ےک

 | نمف ررو مڪر وصح سحا دروصو ءا
 کر هلا _كرابتف در هللا ملاذ تبيطل 2ا رر سے ہا و دج لوي موس ےک رس

 ےس وعد فوه هک إلحل وه 9€ تییکصلآ و و ہک ہک 4 م ر روم

 و O ا ا ر هب و سس[ 4 اےس د یوکے  حع
 لق # ©9 يعل ر دملا لأهل تی صل

 1 ر .e f و OSs A ع
 اجامل نانو د نم نوع دت تلا : انا تيهن 8
 ےک ارم ردم نا ETE س ۶2 سو

 ©9 نييلعلا بر َملَْسأَن َتَرِمْأَو ير نِم تدل

 «ةنكاس ةراق : يأ ارام َصَرَدْلا مك مج

 ءانبلاو اهسرغو اهثرح نم نونكمتت «مكحلاصم لكل ةأيهم
 . اهيف ةماقإلاو رفسلاو ءاهيلع

 هللا لعج دق ءاهيف متنأ يتلا ضرألل اًفققس هاب َةَمَلَاَول
 يف اهب ىدتهُي يتلا تامالعلاو راونألا نم هب نوعفتنت ام اهيف

 .رحبلاو ربلا تاملظ

 تاناويحلا سنج يف سيلف 4 ةكَرَوص ّنَسْحأَه روصو
 يف ننال اقع دملا : ىلاعت لاق امك .مدآ ينب نم ةروص نسحأ

 ىلاعت هللا ةمكح لامكو يمدآلا نسح فرعت نأ تدرأ اذإو

 قيلي هتاضعأ نم اًوضع دجت له ءاًوضع اًوضع هيلإ رظناف « هيف
 يذلا ليملا ىلإ اًضيأ رظناو ؟هلحم ريغ يف نوكي نأ حلصيو هب
 ؟نييمدآلا ريغ يف كلذ دجت له «ضعبل مهضعب بولقلا يف

 ةبحملاو «ناميالاو لقعلا نم هب هللا هصخ ام ىلإ رظناو

 .روصلا لمجأل ةبسانملا قالخألا نسحأ يه يتلا «ةفرعملاو

 لكأم نم «بيط لكل لماش اذهو «ِتبيطلأ َنَم مكرر



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 نم كلذ ريغو «عمسمو رظنمو «سبلمو حكنمو «برشمو
 مهعنمو ءاهبابسأ مهل رسيو «هدابعل هللا اهرسي يتلا تابيطلا

 . مهئايدأو مهبولقو مهنادبأ رضتو ءاهداضت يتلا ثن ثئابخلا نم

 معنلا هذهب مكيلع معنأو ءرومألا ربد يذلا 4 ْمُكِلَد ذل
 . کر ا

 هريخرثكو «مظاعت أ یل تسر هلا كرام #

 .همعنب نيملاعلا عيمج يبرملا «هناسحإو

 امل ةمزلتسملا ءةماتلا ةلماكلا ةايحلا هل يذلا ىلا وه

 عمسلاك ءاهب الإ هتايح متت ال يتلا «ةيتاذلا هتافص نم همزلتست

 هلامك تافص نم كلذ ريغو «مالكلاو ملعلاو ةردقلاو رصبلاو

 .هلالج توعنو

Eا ههجو الإ «قحب دوبعم ال : يأ وه إل هلل  

 تيل # ةلأسملا ءاعدو ةدابعلا ءاعدل لماش اذهو 4 هع

 هللا هجو لمعو ءاعدو ةدابع لكب اودصقا : يأ 4 نيل 7

 آموأ# :ىلاعت لاق امك ا ري نص داخل إف «یلاعت
 . افتح بلآ هل نص عدلا اا

 دماحملا عيمج :يئأ يمتع بر ر هلل دنحلا#

 «لعفلاو .هركذب قلخلا قطنك لوقلاب «ءانثلاو حئادملاو

 يف هلامكل هل كيرش ال هدحو ىلاعت هلل كلذ لك «هل مهتدابعك

 .همعن مامتو «هلاعفأو هفاصوأ

 1 نود نم وعدن لأ دبع نأ ُتيِهُث نإ ل (18-)
 نا نر شا ذل كرو قي نوي ثلا نج ال
 ذب مكي م م وقلم نو : ا ىَلأ
 د ,cA ل >4

 لبق نو وک نک م يو ًاڪويش أوت ل مث مكنش
 l4 رو کچ 1
 اک تیم ی ىذا وه ٥ ولت مکار یم ك ا

 ا

 صاالخإب رمألا ركذ امل 4ن 35 م لوف امّنِإف أ وص

 حرص «تانيبلاو كلذ ىلع ةلدألا ركذو «هدحو هلل ةدابعلا

 تيم يِ يبنلا اهيأ اي لف : لاقف هاوس ام داع نع تلا

 لكو «مانصألاو ناثوألا نم € نود نم وعد ب رتل 1 8

 .هللا نود نم دبغ ام

 اذهلو «ةريصبو نيقي ىلع لب «يرمآ نم كش ىلع تسلو
 تر ا نأ ُت رمو 59 نم تسيل نج 36 :لاف

 ةداقنم نوكت ثيحب «يحراوجو يناسلو يبلقب )تيما
 ىلع هب رومأم مظعأ اذهو فرمأل ةملستسم ا

 هنع ِّهْنَم مظعأ هاوس ام ةدابع نع يهنلا نأ امك .قالطالا

 ءمكل قلاخلا هنأب ديحوتلا اذه ررق مث .قالطالا ىلع

 . مكتقلخل روطملاو

 یدل ره :لاقف «هدحو هودبعاف ءهدحو مكقلخ امكف
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 هيلع مدآ مكيبأو مكلصأل هقلخب كلذو بار ني مک
 يناسنالا عونلا رئاس قلخ ءادتبا اذهو تط نم 8( مالسلا

 نم «راوطألا ةيقب ىلع ءادتبالاب هبنف أ نطب يف ماد ام

 . حورلا خفنف «ماظعلاف .ةغضملاف «ةقلعلا

 ةيهلالا ةقلخلا يف نولقتنت نكح لن هاني فيم 3 4
 هاوق عيمجو ندبلاو لقعلا ةوق نم مكدشأ اوغلبت ىتح

 ني قو نس مځنيو اڪويش ونوُكَتِل مث ةنطابلاو ةرهاظلا
 لجأ ىلإ ةردقملا راوطألا هذهب *اوْْلبَِوأ# دشألا غولب 4ّ
 «مكلاوحأ 4# ْوُلِقَكَت وقعت َمُكَلَملَو# مكرامعأ هدنع يهتنت ىمسم

 هنأو ءرادتقالا لماك راوطألا هذه يف مكل روطملا نأ نوملعتف

 . هجو لك نم نوصقان مكنأو ؛ ا ا يذلا

 ءايحالاب درفنملا وه :يأ 4تو یک ىلا رها

 امو هنذإب الإ ببس ريغب وأ ببسب سفن تومت الف «ةتامالاو

 هللا ىلع كلذ َّنِإ بتنك يف دلل ورم نم صفي الو ٍرَمسُم ني ٌرَمَح

 .4 ريس
 کیت نک ھل لوي اما اًريقح وأ اًليلج 4اَرمأ یتش ادل

 عنمت الو «ةيونثم الو «كلذ يف در ال

 م ف نأ هلل تي ف هيج نا لل رک رل (027-19)

 ر ب ل ر
 وص 5 وپ السا و بسڪلاپ أ اورَكَح نَا 60 نوهَرصي

 وييل ىف ه َنوُبَحْْم ُلِسَلَّسلاَو ٌمهَقَنَعَأ ف لالا ذإ ه تونك ل 21 200 ري دم مس سا رس چ رس د <
 ر رص ہرا رع 1 و

 فأ مه لق مث © تورج راتلآ يف رت ن9 نوکر رشک ام € س

 لاک یک 1 ى ات ىلع ذل کک اا الات ےک و

 رب ألا ىف تري رک امي کلک ٥ کلا لا لي
 ىش ابف رح َمَكَهَج بو الفا ٥ ةوخينك مک امو 0
 4ر تكي ن تولد نبدا لل رک َرلأط .4ركَسْلا یوم
 : يأ مصب نأ ا

 ؟ماتلا نايبلا دعب نوبهذي ءيش يأ ىلإو ؟اهنع نولدعني فيك

 نودجي مأ .هللاو ال ؟هللا تايآ ضراعت تانّيب تايآ نودجي له

 . ؟مهلطاب لجأل اهب نولوصيو «مهءاوهأ قفاوت اًهبش

 باتكلاب مهبيذكتب .مهسفنأل اوراتخاو اولدبتسا ام سئبف
 ريخ مه نيذلا هلسر هب هللا لسرأ امبو هللا نم مهءاج يذلا

 مهل ءازج ال ءالؤهف . الوقع مهمظعأو .مهقدصأو قلخلا
 َقَوََص# :لاقف اهباذعب هللا مهدعوت اذهلو «ةيماحلا رانلا ىوس

 اهعم نوعيطتسي ال يتلا «َمِهِقَتْعَأ ف و ُلدََعْلا زإ ه َتمَلْحي

1 

 مهنيطايشو مه ءاهب نونرقي يتلا 4ُلَِلَتلَر
 هرحو هنايلغ دتشا يذلا ءاملا :يأ 4ِيِمَحلَل يف ه 0

 نولصيف ميظعلا بهللا مهيلع دقوي 4نُرَجْنُم رانا يف مثل
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 نورشعلاو عبارلا ءزحلا

 5 . مهبذكو مهكرش ىلع نوخبوي مث ءاهب
 له هلأ نود ني © يرش رنک ام م بأ متل لاقيو

 : يأ كانَ أوُلَص اولا ؟باذعلا ضعب مكنع اوعفد وأ «مكوعفت

 اوركنأ مهنإ مث ءاوعفتي مل اورضح ولو ءاورضحي ملو 0

 ا وعدن نكت ول لبا :ا

  eمهديفيو مهعفني هنأ اونظو .

 ا و یو
 ةقيقحلا يف كيرش هلل سيل هنأو «نودبعي اوناك ام ةيهلإ نالطب

 . ةيهلالا مودعم ةدابعب نوتطخم نولاض مه امنإو
 «ترفكلا هلا ُلِض َكِلَدُك » :ىلاعت هلوق اذه ىلع لديو

 لالضلا ءايندلا يف هيلع اوناك يذلا لالضلا كلذك :يأ

 موي ةواطب نورقي مهسفنأب مهنإ ىتح ءدحأ لكل حضاولا

 بلآ عمتي اَمر 0 3 ىنعم مهل نيبتيو «ةمايقلا

 0 دو نشأ الإ ت ا هلا تود نم تودي

 ا اک ميلا مَ : ىلاعت هلوق هيلع
 ھو ج” 9

 . تايآلا دسم يو لإ هل بيجي اَل نم هلا نود نم أوُعْدَي نسم

 مكيلع 327 يذلا باذعلا کی * :رانلا لهأل لاقيو
 وخر تک اَميَو یل ربع ضرالا ىف وحرف دک امیل
 متفلاخ يتلا مولعلابو هيلع متنأ يذلا لطابلاب نوحرفت : يأ
 اًملظو اًناودعو اًيغب هللا دابع ىلع نوحرمتو «لسرلا مولع اهب
 َمُهْنَآَج امل :ةروسلا هذه رخآ يف ىلاعت لاق امك ءانايصعو

 . © ِِلِعْلا نِ مُهَدَنِع ام وحرف تسبيب مهل
 بيم ال هلأ ل حقب الط :هل نوراق موق لاق امكو

 «باقعلل بجوملا مومذملا حرفلا وه اذهو .*َيِِرَمْل

 هلأ ِلَضَعب لف :هيف هللا لاق يذلا حودمملا حرفلا فالخب

 لمعلاو عفانلا ملعلاب حرفلا وهو وحرف َكِلَدَق وتمر

 اصلا

 هلمع ردق ىلع اهتاقبط نم ةقبطب لك 4 َمَّنَهَج بَ اا

 «نركنلا ىوتم سني اًدبأ اهنم نوجرخي ال امف َندِيَخل
 نوددرتيو ءنوبذعيو ,.نوسبحيو «نوناهيو ءهيف نوزخي ىوثم

 .اهريرهمزو اهرح نيب
 ىلا صعب كير امك EEE َّنِإ رضا (۷۷)

 لوسرلا اهيأ اي * ريض : يأ *َنوُعَجيي اتلاف كتي أ منْ

 ىلع نعتساو «ىذأ نم مهنم كلاني امو كموق ةوعد ىلع

 «هتملك يلْعُيو «هنيد رصنيس نح هلأ َدْعَو #0 كناميإب كربص
 ءاًضيأ كلذ ىلع نعتساو «ةرخآلاو ايندلا يف هلسر رصنيو

 اماه« : لاق اذهلو «ةرخآلاو ايندلا يف كئادعأب ةبوقعلا عق
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 2 2 ا د
f2 2  

 م ٍوقلع م لني م بأ ن ڪتا ڪ ى ىزلأوه

 2 رڪ دش دشا وغلب aT A4 ahs 2 کو
 مع د ترو ےس

 ٌصسُمالجْأ أو او ني قوم یک وا

 يبو حن ىر ااش © © تات تلر
 ظ لالا © 09 نوجد ل أوبن ارم یف

 ظ | اوَدَك لا © صب ذآ وتلا ت کیا٤ َنولِددحجم
 کک دوس AEE زا امنو ب ڪا |

 OS اومهقكعأف للا ذإ © ©
 اکی + 6© تورج الا فريف

 روات تاب هل ا

 ا ب ضر ال ایف روح رقت مت تکا رت امي مل
iےک ر ا کک  

 Ù ىنا فوري مكَمَجَبَو 5 اا 5
 ےس و حص مهر

AS 
 هج حم

 اا ٌقحهَلأَدَعَوَنِإَريَص ي ایوثم

 EEE NE صعب كير

 کس الر ٠ «مهلامعأب مهیزاجنف 4ن ااو مهتبوقع

 ركذب «هربصو هالس مث نرل لمعي اع كفن 21

 :لاقف نيلسرملا هناوخإ
 ا ا ا

 اإ عی فأي نأ ورشا نك امو کلم ضقت ل نك مھر
 52 ( كلاش ٌريكَو يللي ىو ومآ مآ س دو ہا نذإي

 4 كع اََصَصَق بصق نس ٤ ر رهافأ يلع لوربصیو 90

 «نوربدم لسرلا لكو € َصْصْقَت ْمَل نك مهني مهربخ

 .رمألا نم

 ةيعمسلا تايآلا نم ةا ياي ن نأ# مهنم دحأل ناك امو

 .هرمأو هتئيشمب : يأ هلأ ِنَذِإِب اَّلِإ# ةيلقعلاو
 مهنم ملظ «تايآلاب نايتالا لسرلا ىلع حرتقملا حارتقاف

 ىلع ةلادلا تايآلاب هللا مهديأ نأ دعب «بيذكتو تنعتو

 نيب لصفلاب 4 ہک ا ا اًذِإَف# هب اوءاج ام ةحصو « مهقدص

 عقي يذلا حليل مهنيب (ىضف» حتفلاو «مهئادعأو لسرلا

 «مهعابتأو لسرلا ءاجنإب باوصلا قفاويو ءعقوملا



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ءاضقلا تقو :يأ «َكَاَنُْم ريكو :لاق اذهلو «نيبذكملا

 نم هب اوءاج امو «لطابلا مهفصو نيذلا #َنوُنَِبْمْلااْ روكذملا

 . ةلطاب مهل ةدوصقملا مهتياغو «لطاب لمعلاو ملعلا

 « مهلطاب ىلع اورمتسي نأ نوبطاخملا ءالؤه رّدُحَيْلَف

 مهل الو «مهنم ريخ ال ءالؤه نإف «كئلوأ رسخ امك اورسخيف

 . ةاجنلاب بتكلا يف ةءارب

 ابو انو ارب رل مالا مك کم ىلا کا (81-179)
 مي رو © توات
 هنأ تاء یا ويب مکیریو © ولم كانا کو ابتر
 اا او مک ااف ىلع ا 6 5

 : ماعنالا نم ةلمج اهب

 . لمحلاو اهيلع بوكرلا عفانم : اهنم

 . اهنابلأ نم برشلاو ءاهموحل نم لكألا عفانم : اهنمو
 نم ةعتمألاو تالآلا ذاختاو «ءفدلا عفانم :اهنمو

 . عفانملا نم كلذ ريغ ىلإ ءاهراعشأو 0 اهفاوصأ

 ىلإ لوصولا نم «ُشيوُتُس ىف ماع اع البتول
 اهلهأ دنع حرفلاو ءاهب رورسلا لوصحو ا ناطوألا

 كلفلاو «ةيربلا لحاورلا ىلع :يأ نوح كمل َكَعَو ابطَو»
 نم أيه ام اهل أيهو ءاهرخس يذلا هللا مكلمحي «ةيرحبلا
 . اهب الإ متت ال يتلا بابسألا

 هتافصو هئامسأو هتينادحو ىلع ةلادلا « هياء مكي

 هتايآو ةيسفنلا هتايآ «هدابع دهشأ ثيح ههِمَعِن ربكأ نم اذهو

 هوركشيو هوفرعيل «مهيلع اهَدَّدعو «ةرهابلا هّمَعِنو «ةيقفألا

 .هوركذيو

 نوفرتعت ال هتايآ نم ةيآ ّيأ : يأ 4وک هبا تيا یا
 هنم معنلاو تايآلا عيمج نأ ا ررقت دق مكنإف ؟اهب

 . عضوم اهنع ضارعالل الو «لحم راكنالل قبي ملف «ىلاعت
 ءعسولا غارفتساو «دهجلا لذب بابلألا يوذل تبجوأ لب

 يأ عاطقت 91و سلخ ىف E ياداهتعالل

(A-A!)ةع نک فک أوُرظَنِم ٍضّرأْلا ىف اوری ماو  

 ضر ىف اناء وف شاو ب مم راڪآ أ 53 مهل نم ترا

 تكلا مهلشز َمُهْنَدآَج امل © نوب ي اوُنك ام مع ىع ايم

 0 ومرت وي لك ا مهي كات ذا ےن رشک باغی

 اک امي كلو مدو هاي اتما

 ا تان ب ار اكن نمر ففي كيت 5
 نيبذكملا ىلاعت ثحي 4َنوُرَكْلا كلاش حو اسف تل
 لاؤسو مهبولقو مهنادبأب ضرألا يف ريسلا ىلع مهلوسرل

 ةلفغ رظن ال ءلالدتساو ركف رظن «أوطني# نيملاعلا
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 a رهت ئاتار دو
 فأين ل وشر نامو عصف ملت مهن

Eروو يابت  - 

 e ےل كلم

 کلر © تر اار بیای
 00 رر ھے ATES ےل ر م٣

 لعواهيلعو مڪو ص قاعات أ او عييلنم
SL 

 تاء یَا ويني مکی ریو ) © ترام كلا

 فک فكرتي ضرار ملفا © 69 نورك هلا هلأ

 SSE واو ا 26 O ان ألا الكر داو منم رڪ آ انكم ھل نم اا ب ى هد ورح

 یا م تنسَ میام اهم كیا کرم ا 1 5ا 7 مق قوت 7 ھی اتری
  TEESEتور ©

 ممألا نم دهل ني ا ةع تاک تیگ ل لامهإو
 ةوق مهنم مظعأ اوناك نمم «مهريغو دومثو داعك «ةفلاسلا

 «ةنيصحلا ةينبألا نم ضرألا يف اًراثآ دشأو اًلاومأ رثكأو

 اك ام منع ّىْقَأ امل ةريثكلا عورزلاو «ةقينألا سارغلاو

 الو مرق مهن نحت مل هللا رمأ مهءاج نيح 4نبی
 مهنوصحب اونصحت الو «مهلاومأب اودتفا .

 ميسر َمُهَتَآَج القط :لاقف ريبكلا مهمرج ركذ مث
 ملعلاو «ةميظعلا قراوخلاو «ةيهلالا بتكلا نم يا
 احرف لطابلا نم قحلاو «لالضلا نم ىدهلل «نيبملا عفانلا

 . لسرلا نيدل ضقانملا « ريل ني مُهَدَنع امي

 هب مهاضر ةدش ىلع لدي هب مهحرف نأ «مولعملا نمو
 لعجو «لسرلا هب تءاج يذلا قحلا ةاداعمو «مهكسمتو

 ام اهب ضقون يتلا مولعلا عيمجل ماع اذهو ءاّقح مهلطاب

 . لسرلا هب تءاج

 قطنملاو «ةفسلفلا مولع ءاذه يف لوخدلاب اهقحأ نمو

 هردق تصقنو «نآرقلا تايآ نم ريثك هب تَّدُر يذلا «ينانويلا

Eديفت ال ةيظفل ةلدأ «ةعطاقلا ةينيقيلا هتلدأ تلعجو  



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 . لطابلاو هفسلا لهأ لوقع اهيلع مدقيو «نيقيلا نم اًئيش

 اهل ةضراعملاو ءهللا تايآ يف داحلالا مظعأ نم اذهو

 .ناعتسملا هللاف .ةضقانملاو

at:نم نورتي وب اوا امل لزن : يأ 4 مهي  

 .باذعلا

 مهعفني ال ثيح 0 ءانباذع : يأ 4 ب ار امله

 4 َنِكٍرْتُم دوب اک ام اف ڪو رو هاب انما اراك رارقإلا

E 

 . لمع وأ
 لب رۆ

 0 هتداعو 00 هذهو «لاحلا

 ناك ءاونمآ اذإ هباقعو هللا سأب مهب لزني نيح نيبذكملا نأ

a ر ر 
 كلت يف : يأ ا ار امل مهتميِإ مهعفني كب

  ددابع ىف تلح دق یت

 . باذعلا نم مهل اًيجنم الو «حيحص ريغ مهنامي
 ناميإو «هيلإ اورطضا دق ةرورض ناميإ هنأل كلذو

 وه «هبحاص يجني يذلا عفانلا ناميالا امنإو «ةدهاشم

 لبق كلذو «بيغلاب اناميإ نوكي يذلا يرايتخالا ناميالا

 .باذعلا نئارق دوجو

 كالهالا تقو :يأ 4ك َريَكَم

 درجم يفكي الو .مهارخأو مهايندو مهنيد گا
 يف يقشي نارسخ نم دب ال لب ءرادلا كلت يف ةراسخلا

 . اًدبأ اًمئاد هيف دولخلاو «ديدشلا باذعلا

 سأبلا ةقاذإو

 انلوحب ال «هتنوعمو هفطلو هللا دمحب نمؤملا ةروس ريسفت مت

 . ءانثلاو ركشلا هلف ءانتوقو

 تلف بنک ٠ سيلا نَمَتلَأ نم لنت ه رح# (۸-۱)
 500 مع 4 و ا یا ا
 مهرڪ عاق اردو ایش ٥ َنوُمْلَعَي موق اسرع نارق ر متاع

 رو اَنناَذاَ نو هل اوم ام ةَ ن اف أوُناَكَو © َنوُعَمَم ال
 کلن رب 0 ۹ رو سا حاس ء ها عرس رس سس عم

 0-0 ها ا كيتو ان نیو

 وتت دكر اتينا ةر هلل کما اتا ے4 کش لوو ا هَل او
 ه َنوُرْفَك ْمُه َةَرْحآلا أب مهو ڪَر نوي ال يآ ه کرم

 ىلاعت ربخي نوم يَ جَ هَل تسلا وايو نما ني نإ رک و لق ن لجل رج
 رداص ليز الا نآرقلاو ليلجلا باتكلا اذه نأ هدابع

 نم يذلا «ءيش لک هتمحر تعسو يذلا # رر نجلا نيل

 ١-A : تايآل ١ ‹(تلصف) ةدحسلا ةروس ريسفت مزح ۷۹
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 5-5 اريذتو م ترار یا
 ا

 ةَدكأ ن اوفا اکو 9 وعم هن مه راڪآ
 ا عساس سن حرم م ےک ج ص و حس

ENOكح  
 006 ةورفعتسأو هيلو أَوُميِقَتَساَف ديو هلا کیل ام

 رضاك وڪرو © کرتا
 هَل تكلا قراني توك

 ذآ Ed و
  TTَنيِمكعْلاُبَرَكِلكداَدَلَد © 09

 مسرب ہک

 2ص ص

 | قا فا رکو اچن رواق نی ییا ہنس

 ا اسألك وسا 6 يَ هاوس يا برأ
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 م ر ص رص

 5 انوه ا
 اخد یهو مس

 | َتيِعِبأطاَميَأآَتَلاَاَهْركَوأ او اتا ضرگالو اک لاَ یی 2ر ل س صر

 نم هب لصح يذلا «باتكلا اذه لازنإ اهّلجأو هتمحر مظعأ

 ام «ريثكلا ريخلاو ةمحرلاو «ءافشلاو رونلاو ‹یدهلاو ملعلا

 يف ةداعسلل قيرطلا وهو «دابعلا ىلع ِهِمَعِن لجأ نم وه

 ماع تلف : داش دج باكا نا د

 نايبلا مزلتسي اذهو «هتدح ىلع هعاونأ نم ءيش لك لصف : يأ

 4اًيبَرَع ااف قئاقحلا زييمتو «ءيش لك نيب قيرفتلاو «ماتلا

 اًييرع لعجمو هتايآ تلّصف «تاغللا لمكأ ىحصفلا ةغللاب : يأ

 نيبتي امك «هانعم مهل نيبتي نأ لجأل : يأ وملعب ِووَمِل

 . داشرلا نم علا ا هظفل

 ص هَل اوس < ؛مهلجأل لك عم ویت معلا تای

 . 4 نوم آھ مذ هل مآ مه تر دنا

 «لجآلاو لجاعلا باوثلاب اًريشب : يأ 4رذ اش

 رکذو «ءامهليصفت ركذو «لجآلاو لجاعلا باقعلاب اًريذنو

 مح وأ (تلصف ةروس) وه ةروسلل رهتشملا مسالاو «لصألا يف اذك )١(

 . ةدجسلا

2210 

 نأ الاف



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 هذهو «ةراذنلاو ةراشبلا اهب لصحت يتلا فاصوألاو بابسألا

 ناعذالاو لوبقلاب نقلك نأ بجرب اني تالل فاضوألا

 ضارعإ هنع قلخلا رثكأ ضرعأ نكلو «هب لمعلاو ناميالاو
 نإو «ةباجإو لوبق عامس هل وعمي ال هَل «نيربكتسملا
 . ةيعرشلا ةجحلا هب مهيلع موقت اًعامس هوعمس دق اوناك

 مدع نينيبم «هنع نوضرعملا ءالؤه :يأ ولاول
 «ٍةَِححأ ن اوف :هيلإ ةلصوملا باوبألا دسب «هب مهعافتنا
 ممص : يأ فو اَنناَداَ فو هل او اً ةاشغم ةيطغأ : يأ

 . كارن الف 4تا كوو اَب اول كل عمسن الف
 «هجو لك نم هنع ضارعالا اورهظأ مهنأ «كلذ نم دصقلا

 اَّنِإ َلَمْع« : اولاق اذهلو «هيلع مه امب اضرلاو هضغب اورهظأو

 لك نوضار اننإف «كنيدب لمعلاب تيضر امك :يأ لِمَ

 ثيح «نالذخلا مظعأ نم اذهو ءاننيد يف لمعلاب اضرلا

 «ناميالاب رفكلا اولدبتساو «ىدهلا نع لالضلاب اوضر
 . ايندلاب ةرخآلا اوعابو

 *«1إ نوب لني رب انآ اإل :يبنلا اهيأ اي ءمهل 4ل
 نم يديب سيل «مکلثم ٌرشب ينأ «يتفيظوو يتفص هذه :يأ
 هللا ينلضف امنإو «هب نولجعتست ام يدنع الو «ءيش رمألا

 ينرمأو ّيلإ هاحوأ يذلا يحولاب ينّصخو ينرّيمو «مكيلع

 .هيلإ مكتوعدو «هعابتاب
 هللا ىلإ لصوملا طارصلا اوكلسا :يأ دَ اوُمِيِقَتْسَد#

 بانتجاو رمألا عابتاو هب ربخأ يذلا ربخلا قيدصتب «ىلاعت
 . كلذ ىلع ماودلا مث «ةماقتسالا ةقيقح هذه «يهنلا

 لماعلا نأو «صالخالا ىلع هيبنت 4إ :هلوق يفو

 ءاهلجأل لمعي يتلا هتياغو هدوصقم لعجي نأ هل يغبني

 اًصلاخ هلمع نوكي كلذبف «هتمارك راد ىلإو «هللا ىلإ لوصولا

 ش . الطاب هلمع نوكي هتاوفبو ءاّعفان اًحلاص
 نأ دب ال - ةماقتسالا ىلع صرح ولو - دبعلا ناك املو

 مهرمأ «يهنم باكترا وأ ءرومأمب ريصقتب للخ هنم لصحي

 مث أرنا :لاقف ةبوتلل نمضتملا رافغتسالاب كلذ ءاودب
 نوو ال سل © َنيِكرَتَملب لوو : لاقف ةماقتسالا كرت ْنَم دعوت

 الو اًعفن كلمي ال ْنَم هنود نم اودبع نيذلا : يأ 4َةْرَكَرلَ

 ملف «مهسفنأ اوسندو ءاّروشن الو ًةايح الو اًنوم الو ءاّرض

 ءاوكز الو اولصي ملو هل صالخالاو مهبر ديحوتب اهوكزي

 قلخلل عفن الو ءةالصلاو ديحوتلاب قلاخلل صالخإ الف

 نونمؤي ال :يأ 4ږريگ ْمُه خلاب مشو اهريغو ةاكزلاب
 نم فوخلا لاز امل كلذلف ءرانلاو ةنجلاب الو ثعبلاب

 .ةرخآلا يف مهرضي امم «هيلع اومدقأ ام ىلع اومدقأ «مهبولق

 ۹-٠١ :تايآلا .(تلصف) ةدجسلا ةروس ريسفت ۷ = 4١-

 «مهءازجو مهفصوو «نينمؤملا ركذ نيرفاكلا ركذ املو
 امم هيلع لمتشا امو «باتكلا اذهب انما َنيِدَلأ نإ :لاقف

 ةحلاصلا لامعألاب مهناميإ اوقدصو «ناميالا نم هيلإ اعد

 ريع ميظع : يأ 4 ہو ةعباتملاو «صالخاإل ةعماجلا

 ىدم رمتسم وه لب ءدفان الو عوطقم ريغ :يأ «ِنْْنَمَم
 تاذللا عيمج ىلع لمتشم «تاعاسلا ىلع ديازتم «تاقوألا

 .تايهتشملاو

 يمي ف سرلا َقلَح ىلا ورمل مكَنِآ لفل )9-1١(
 اَهِقَْع نم ىساور ابف لو ه ماعلا بر كل ادام هل ولع 0 را ما نيف دوت طع ر رم هل سرر چ وج ر ورور
 وسا مث © يلبس وس مايأ ةعبرأ ف اعف اف ردو امف كرو < 4 ر ر م4 ا e ا ا

 ا رر ر طع

 لاَ اهرک وأ اعوط اتنا ِضْرَدْللَو ا لاق ناسم و يالا یا
 ےک ا ا ر ص يك و ا ا توک کک لا سرس
 هرم ءا لك ىف وأو ِنْيَمْوَي ىف ِتاَوْمَس عبس خذ © تيعباط

 ركني 4 يِلَعْلا ريرَملا يق كلذ ًاطْفِحَو َحيِبَصَمب ايدل َةَمتلَأ نير
 اًدادنأ هعم اولعج نيذلا «هب نيرفاكلا رفك نم بّجعيو ىلاعت

 «مهتادابع نم نوءاشي ام مهل نولذبيو «هعم مهنوكرشي

 ضرألا قلخ يذلا «ميركلا كلملا «ميظعلا برلاب مهنووسيو
 لعج نأب «نيموي يف اهاحد مث «نيموي يف ةميظعلا ةفيثكلا

 مدعو لزلزتلاو لاوزلا نع اهيسرت ءاهقوف نم يساور اهيف
 لا

 كلذ عباوتو ءاهتاوقأ جارخإو ءاهيحدو ءاهقلخ لمكف
 «ريبخ لثم كئبني الف «كلذ نع بلباس وس رايا ةَمنَأ فل
 . صقن الو هيف ةدايز ال يذلا قداصلا ربخلا اذهف

 «1إ» دصق : يأ «ىَوَتْسأ9 ضرألا قلخ نأ دعب 4ل
 املو *ا4 لاق ءاملا هجو ىلع راث دق ناس هو يالا # قلخ

 :هلوقب هيلع فطع «صاصتخالا مهوي صيصختلا اذه ناك

 وأ نيتعئاط «يرمأل اداقنا : يأ امرك َوَأ اًعوَط اَن ِضْرَاَِلَول
 ةدارإ انل سيل تعبأ اأ اا6 هذوفن نم دب الف «نيتهركم

 . كتدارإ فلاخت

 تاومسلا قلخ مَ «ِنَمْوَي ىف تاس َعْبَس َنَهدَصَتَم#
 موي اهرخآو ءدحألا موي اهلوأ «مايأ ةتس يف ضرألاو

 يف عيمجلا قلخل ةحلاص هتئيشمو هللا ةردق نأ عم «ةعمجلا

 .ةدحاو ةظحل

 نأ هقفرو هتمكح نمف «قيفر ميكح وهف «ريدق هنأ عم نكلو

 . ةردقملا ةدملا هذه يف اهقلخ لعج

 «تاعزانلا يف ىلاعت هلوق عم «ةيآلا هذه رهاظ نأ ملعاو

 رهظي (ًاهلحد َكِلَد دعب ضرالار# :لاق تاوامسلا قلخ ركذ امل

 . فالتخا الو هيف ضراعت ال هللا باتك نأ عم «ضراعتلا اهنم

 قلخ نأ .«فلسلا نم ريثك هلاق ام كلذ نع باوجلاو



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 يحدو ءانه امك تاوامسلا قلخ ىلع مدقتم اهتروصو ضرألا

 رخأتم اَهْنَسَا لابو © اَهنَعْرَو اه ا غلا ناب ضرألا
 :لاق اذهلو «تاعزانلا ةروس يف امك تاوامسلا قلخ نع

 :لقي ملو هرخآ ىلإ كابي جا © انس کید دعب صرالاَو#
 : . «اهقلخ كلذ دعب ضرألاو»

 ريبدتلاو رمألا :يأ همت س يك ىف آو :هلوقو
 اسلا ابرو نيمكاحلا مكحأ ةمكح هتضتقا يذلا ءاهب قئاللا

 ةنيز نوكتو «ىدتهُيو اهب رانتسي موجنلا يه عيبن ايدا

 اًموجر اهلعجب ءاّنطاب اهل الامجو . اًرهاظ ءامسلل لامجو

 نم «روكذملا كلل اهيف عمسلا قرتسي الئل «نيطايشلل
 *«ميلعْلا ٍريِزَعْلا ربيت اهيف امو ءامسلاو ءاهيف امو ضرألا

 تاقولخملا اهب قلخو ءاهربدو ءايشألا اهب رهق هتزع يذلا

 بئاغلاو «تاقولخملاب هملع طاحأ يذلا #ويلعلا#

 : .دهاشلاو

 دحاولا ميظعلا برلا اذهل صالخالا نيكرشملا كرت
 نم «هردق اهيف ذفنو هرمأل تاقولخملا تداقنا يذلا ءراهقلا

 مهو «هب مهنووسي اًدادنأ هل مهذاختاو ءءايشألا بجعأ

 ءاود الو ءبجعأو بجعأ «مهلاعفأو مهفاصوأ يف نوصقان

 ةيويندلا تابوقعلا الإ مهضارعإ رمتسا نإ ءالؤهل

 : هلوقب 0 اذهلف . ةيورخألاو
 واع ةَقص لَم ٌةَقِهَص ٌيْدَرَدَنا لق وضعا نا )١401(

 ET 22ج ذإ © ومو

 . «ةرزيك ی ملأ آم كيم ل ر هم لال ا
 نم مهل نيب امدعب 0 ءالؤه ضرعأ نإف 0

 لقفل ميظعلا هلالا تافص نمو «ةديمحلا نآرقلا فاصوأ

 ليل ءمكحاتجيو مكلصأتسي اًباذع :يأ 4ةَقِهَص ٌحيرَدَن

 مهحاتجا ثيح «نيتفورعملا نيتليبقلا دوم داع ِةَقِعص
 . مهرفكو مهملظب كلذو «باقعلا ليبو مهيلع ّلحو «باذعلا

 : يأ 4َمِهفْلَ ٽو مهيا نيب ب ُلُسْرلا ميتاج ثيح
 ال نأ» ةدحاو اًعيمج مهتوعدو «نيلاوتم اًضعب مهضعب عبتي

 نع مهنوهنيو « هلل صالخالاب مهنورمأي : يأ € هَل الإ أَي
 . كرشلا

 کیم لذ ار اس ول أوناَ# و مهوبذكو مهتلاسر اودرف

 هذهو شک د هي مسن امہ آمي ات انلثم ٌرشبف متنأ اًمأو :يأ

 نم يهو «"لممألا نم] «نيبذكملا نيب ةثراوتم لزت مل ةهبشلا

 لسرملا نوكي نأ لاسرالا طرش نم سيل هنإف «ِهَبْشلا ىهوأ
 ىلع لدي امب لوسرلا يتأي نأ «ةلاسرلا طرش امنإو ءاكَلَم

 وأ يلقع حداقب مهقدصب اوعاطتسا نإ اوُحَدْفَيْلَف .هقدص

 ١۳-٠١ :تايآلا ,.(تلصف) ةدجسلا ةروس ريسفت 4 -41١-
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 SSA رس جس

 رشح موو ©۵
 ا © ل او رو مر

YE. 90 اا 

 9€ َنوُلَميأ نما امي مه دوو مهرب او مھ غمس حبل

 . اًليبس كلذ ىلإ اوعيطتسي نلو «يعرش
 نم اواو يلا ريب ٍضّيَاْلا ىف اوريكم داع اما )١11:15(

SS 

 ال مهو یَا ةا باو ا ويلا يف يذل َباَرَع ر

 امك «دومثو داع «نيتمألا نيتاه ةصقل ليصفت اذه دورس

 مهرفكو « هللا تايآب مهدحجو « هللاب مهرفك عم - اوناكف بدع

 نم ميلوح نمل نيرهاق «ضرألا يف نيربكتسم - هلسرب
 اني ذَا نم اولاََول مهتوق مهتبجعأ دق < ‹مهل نيملاظ «دابعلا

 کا ار رکو : دحأ لك هفرعي امب مهيلع اًدر ىلاعت لاق 5
2l ادع 

 مل ءمهايإ هقلخ الولف € من دك ره مقلع یا 20

 .اودجوي

 اورتغي مل ءاححيحص اًرظْن لاحلا هذه ىلإ اورظن ولق

 . اهب اورتغا يتلا مهتوق بسانت ةبوقع هللا مهبقاعف «مهتوقب

 اهتّوق نم «ةميظع اًحير :يأ 4ارسْرَم اير مَع السيال
 نيتخسنلا يف قفز

 اعنا <51

١ 

 .(اًظفحو) باوصلا لعلو لصألا يف اذك (1)

 .(ممألاب)



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 هللا اهرخسف . فصاقلا دعرلاك «جعزم توص اهل ءاهتدشو

 نعرض اف َمْوَقْلا یر اوسخ رايا َةَيِمَتَو لاب ف مهيلع

 «مهتكلهأوأ مهترمدف 4 ٍتاَسَي» # َةَيِواَح ٍلْخ راجا اک

 َباَدَع َمُهَهيِذْنل 00 :انه لاقو ءمهنكاسم الإ الإ یا اسا

 ةقيلخلا نيب اوحضتفاو هب اوزتخا يذلا ايل ويلا يف يآ
201 

 نم نوعنمي ال :يأ *نوُرَصَي ال و ا ورجل 00

 مو موس و ع مآ

  (A۸1۷)ع معلا أ ا اوبس مهنيدهف دومث 0

 انماء َنيِدَلأ اتو © ویس اک اب نوه يالا ٌةَقِعْلص
 رک 4

 نيذلا ةفورعملا ؛ ةليبقلا مهو « دوست امو نومی اوو

 «مالسلا هيلع اًحلاص مهيلإ هللا لسرأ نيذلا «هيلاوحو رجحلا
 هللا مهاتآو ‹كرشلا نع مهاهنيو «مهبر ديحوت ىلإ مهوعدي

 نوبرشي «مولعم موي برش مهلو برش اهل «ةميظع ةيآ ةقانلا
 لب ءاهيلع نوقفني اوسيلو ءاّموي ءاملا نم نوبرشيو ءاّموي اهنبل
 .هللا ضرأ نم لكأت

 «نايب ةياده : يأ ف دوم امو :انه لاق اذهلو

 تماق دق «ةكلهملا ممألا عيمج ناك نإو «مهيلع صن امنإو

 دق «ةرهاب ةيآ دومث ةيآ نأل «نايبلا مهل لصحو «ةجحلا مهيلع
 ةيآ تناكو «مهاثنأو مهركذو «مهريبكو مهريغص اهآر

 ىدهلاو نايبلا ةدايزب مهصخ اذهلف «ةرصبم

 وه يذلا - ىمعلا اوبحتسا - مهرشو مهملظ نم - مهنكلو
 - ناميالاو ملعلا وه يذلا - ىدهلا ىلع - لالضلاو رفكلا

 اتي مهل هللا نم اًملظ ال نوبسكي اوناك امب باذعلا مهذخأف

 «مالسلا هيلع اًصلاص هللا ىّجن : يأ دوم اوو اوما بدأ

 . يصاعملاو كرشلل نيقتملا نينمؤملا نم هعبتا نمو
aeد 4  

 ٥ صوب مف رالأ ىلإ هلآ ادع رک )4-14(
 تر ل اس وک او رە وے م اي و

 أنك امي مُهُدوُلُجَو َمُهَرصَب مهعمس مهدلَع دش اهو ام اإ یک

 ىل هلآ اتقطنأ اولا اتع عا 3 هدول 8: قولي
2 

 ممم اھ هرقل هدو ورم لوا 6 او وی لك قلعأ

 كيلو دوج اکو و و مم کک دهس کک رور

 یا نط کلکو ه ولم امي ابك ولي ال هل هَل نأ

 راسلا أوريَصي نف © ترسل ني مص 26 يي كل

 نع ىلاعت ربخي يديم ( مي مه اك ايت نإ مَ وتم
 هلسر بيذكتو «هتايآبو هب رفكلاب هوزراب نيذلا «هئادعأ
 ORE «مهتبراحمو مهتاداعمو

 ىلع مهلوأ دري [:يأ] 4َوَُروي مهم ٍراَلأ ىلإ نوعمجي

 ال ءاّمينع اًقوس اهيلإ نوقاسيو 0 مهرخآ عبتيو «مهرخآ

 .نورصني مه الو «مهسفنأ نورصني الو « اًعانتما نوعيطتسي

 ۱۷-۲٤۲ :تايآلا (تلصف) ةدجسلا ةروس ريسفت 4 - 4١-

55 

 ءرانلا ىلع اودرو اذإ ىتح :يأ «اَهوُمأَج ام اإ َهَهَح#

 دهس يصاعملا نم هولمع ام اوركنأ وأ 7 اودارأو

 اي1 صوصخ دعب مومع مشوا مقا همس م
 لكف «مهئاضعأ نم وضع لك مهيلع دهش : يأ[ اك أوك
 .اذكو اذك موي ءاذكو اذك تلعف انأ :لوقي وضع

 عقت امنإ بونذلا رثكأ نأل ءةثالثلا ءاضعألا هذه صخو

 . اهببسب وأ اهب

 ليلد اذه «ةهدوُلَجِل ولاَ اهوبتاع مهيلع تدهش اذإف

SSدهس ملل :  

 ّلك یطنأ ئیلا ها اتقطنآ اولا ؟نکنع عفادن نحنو اتیا

 انقطنأ نيح «ةداهشلا نع عانتمالا انناكمإ يف سيلف ِءْىَش

 .دحأ هتئيشم نع يصعتسي ال يذلا

 مكتاوذب مكقلخ امكف 4ْوَّرَم لَو م وهوا

 دو قاطنإلا كلذ نمو «مكتافص اًضيأ قلخ 0

 . متلمع امب مكيزجيف «ةرخآلا يف هوم
 قلخلاب ثعبلا ىلع لالدتسالا «كلذب دارملا نأ لمتحيو

 .نآرقلا ةقيرط وه امك «لوألا

 الو مرضا لو کیم مکی دبي نأ توریست ْرُْك اموال
 را طعام : يأ دوج

 ىلع مكمادقإب «ٌرْشنَبَظ نكلَوإ9 كلذ نم نورذاحت الو
 مكنم ردص كلذلف همّ اسي ربك دلعي ال هلا نأ يصاعملا

 .ردص ام

 :لاق اذهلو «مهئاقشو مهكاله ببس راص نظلا اذهو

 متتنظ ثيح ؛ءىّبسلا نظلا ديرب رثنتَظ ىلا رکن کلو
 ني مُتَحَبَصَتاط مككلهأ :يأ 4ركَسَدرَأ# هلالجب قيلي ال ام هب
 يتلا لامعألا ببسب مهنايدأو «مهيلهأو .مهسفنأل تريل

 باقعلا ةملك مكيلع تقحف «مكبرب حيبقلا مكنظ مكل اهبجوأ

 ال يذلا «باذعلا يف مئادلا دولخلا مكيلع بجوو «ءاقشلاو

E 

 الو ءاهيلع َدَلَج الف 4 یوم وتم رالف اوريِصي نفل

 نكمي ال رانلاف ءاهيلع ربصلا ناكمإ رّدُق ةلاح لكو «ربص

 تدازو ءاهرح دتشا دق ران ىلع ربصلا فيكو ءاهيلع ربصلا

 نتن دازو ءاهميمح نايلغ مظعو ءاًمعض نيعبسب ايندلا ران ىلع
 اهلسالس تمظعو ءاهريرهمز درب فعاضتو ءاهديدص
 يف ام لازو ءاهناَّرُخ ظلغو ءاهعماقم تربكو ءاهلالغأو

 مهل هلوقو «رابجلا طخس كلذ ماتخو .مهتمحر نم مهبولق

 . 4 نوُمِلَكُت الو ايف اوسخ : نوثيغتسيو هنوعدي نيح
 «بتعلا مهنع لازي نأ اوبلطي :يأ اوبس نإوإ»



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 «َنِيعْمْلا ني مه ام لمعلا اوفنأتسيل ءايندلا ىلإ اوعجريو
 «ريذنلا مهءاجو ركذت نم هيف رمعي ام اورمعو «هتقو بهذ هنأل

 ودر ولو مهنم بذك مهباتعتسا نأ 0 تعطقناو
 . دذ و ُهْنَع اوپن امل وداع

 مملح اَمَو م نيب اك اك هي رک يت ۵
 لاب یا ےہ مهلق دم لع دق رسا ىف لوما مهي حو

 نيملاظلا ءالؤهل انضيقو :يأ كرس أوناك َمُهَتِ
 اأ َرَث رکا :ىلاعت لاق امك «نيطايشلا نم رف قحلل
 7 مهجعزت : يأ 4آ مشو ىرفكلا ىع َنليَّتلَأ تسر
 ما ت ا مل اونيز ام ببسب ءاهيلع مهثحتو «يصاعملا
 اهتاذل ىلإ مهوعدو «مهنيعأب اهوفرخز ايندلاف مهمل اَمَو
 هللا يصاعم ىلع اومدقأف ءاونتتفا ىتح ةمرحملا اهتاوهشو

 اهوُدَعَب ةرخآلاو هلسرو هللا ةبراحم نم اوءاش ام اوكلسو

 مدعب هبشلا مهيلع اوعقوأ امبرو ءاهركذ مهوسنأو مهيلع

 رفكلا ىلإ مهوداقف «مهبولق نم اهفوخ لّحرتف ءاهعوقو
 . يصاعملاو عدبلاو

 لاق امك قحلا مهدوحجو «هتايآو هللا ركذ نع مهضارعإ ببسب

 هل رهت انلطبط ل ضيق قمل رد ن شنی نوال :ىلاعت

 . ودهم منا َنوْبَسَْو ليتل ِنَع َمهَنوُدصِي ا 0 نو

 ءاضقلا لزنو ع بجو :يأ 4ُلَوَمْلا مهي َّنَحَي

 ي نم مهل نم تلح دق رمال ةلمج 4 ىفإ» مهباذعب ردقلاو

 الف رسخ ْنَمو «مهترخآو مهنايدأل رح ارك َمُهَنِإ نضال
 .بذعُيو ىقشيو لذي نأ دب

 5 0 اولو ناقل اي ت ال أورفَك نیلا لاتو (19-1)
 دم سدد 1 و هم يدر ومر وے ستكر

 اوم ْمهّئيرَجَلَو اًديِدَس اباذع 2 اورَفَك نيِزْلا نَميِزْنلَك © نوبل لعل

 ا صا رج لک ه َنوُلَمْحَي اوا ىلا

 نذل اترا ار اورفڪ َلاَقَو © ودم اني أفا اع ارج

 4 َنلَمَسْأْلا نم اوكي اًماَدَعَأ تع اَمُهَلَمَحَي سالو نمل نم اناَلَس

 «كلذب مهيصاوتو نآرقلا نع رافكلا ضارعإ نع ىلاعت ربخي

 اوضرعأ : يأ 4ِناَرْفْلا ادي وعم ال اورفك نَا لاو :لاقف

 ْنَم ىلإ الو هيلإ اوغصت وأ ءاوتفتلت نأ مكايإو «مكعامسأب هنع
 ىلإ ةوعدلا متعمس وأ «هومتعمس مكنأ قفتا نإف «هب ءاج

 ةدئاف ال يذلا مالكلاب اوملكت : يأ دف اولا ف ءهماكحأ

 كلمي اًدحأ - مكتردق عم - اونكمت الو «ةرضملا هيف لب « هيف

 مهلاح ناسل اذه .هيناعمو هظافلأ ةوالتو ءهب مالكلا مكيلع

 .نآرقلا اذه نع ضارعالا يف مهلاقم ناسلو

 نم ةداهش (هذهو] 4َنوْيَتاظ كلذ متلعف نإ كلم

 ر

 رلخلا راد ایف م دلا
 ب

 ي

 آل

 o-4 :تايآلا .«تلصف) ةدجسلا ةروس ريسفت - 4١-

 2ك نوروزت 4 ا

 | ىا اتقطنأ ولاا ديتا

 9و ورم لأ لوڅو ویش یا

 دشن نو رترك امو
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 یہ ےن ىلا اک لدو ()
 ص

 و > كس

 متحبص 7 0
 ےس ىو ا

 4 م کھ 5

 ا کک د
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 اآلن E کک ا
oO2  

 1 اًياَذَعَأورَف

 م و ر

 رج كلذ 5(©)ِنوُلَمَحي فاك یاو وسا منی جوا دیرش ْ

 شوا ارجل دبر ارا دع |
 و ص هج سس 95 ريم

 ١ َنْلكَنماناَلَصَل يدلي راو رقڪ ا لاکو
 9 َنِلَمَسدَل اکل اتاق

 مل مهنإف ءءادعألا هب تدهش ام قحلا

 هنع ضارعالا لاح يف الإ قحلاب ءاج نمل مهتبلغب اومكحي

 لب «هيف اوغلي مل نإ مهنأ «مهمالك موهفمو «كلذب يصاوتلاو
 قحلا نإف «نوبلغي ال مهنأ ءمهناهذأ اوقلأو «هيلإ اوعمتسا

 .هؤادعأو قحلا باحصأ اذه فرغي «بولغم ريغ بلاغ

 عمطم مهيف قبي مل ءاذانعو مهتم املظ اذه ناك الو

 000 لاق اذهلو «مهلاکنو مهباذع الإ قبي ملف «ةيادهلل

 و . 4 َنوُلَمْحي اودا ىلا اوا مركو اَديِدَّس اًباَذَع اورق ند

 0 «نولمعي اوناك ام أوسأ اهنإف «يصاعملاو رفكلا

 ىلع وه امنإ «ةبوقعلاب ءازجلاف ءاهريغو يصاعملا نولمعي
 . ا کر رل کلر ٠ "هلا لمع

 رفكلاب هءايلوأ اوبراحو هوبراح نيذلا هلأ ٍادعأ هرج كيدل
 رانا د5 امف جه الا» ةدلاجملاو ةلداجملاو «بيذكتلاو
 مه الو ةعاس باذعلا مهنع رتفي ال يذلا «مئادلا دولخلا : يأ

 تايآ اهنإف *َنودحت اا اک اي رج كلذو ءنورصني

 ا لج سە

 [َتَحاَمْهلَمْبضاِلاَو ا

 حضوأو «ءادعألا

 )١( (كرشلا) :ب يف (؟) .(اذهو) نيتخسنلا يف .



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 دانعلا ربكأو ملظلا مظعأف «نيقيلل ةديفم ةعطاق ةلدأو «ةحضاو

 . اهب رفكلاو اهدحج

 «هدعب ام ليلدب «مهنم عابتألا : يأ أرَ نيا اقول
 نم اندلس بدلا ان ابر : مهلضأ ْنَم ىلع قنحلا هجو ىلع
 لالضلا ىلإ اناداق نيذللا نيفنصلا :يأ «ضإلاو نأ
 ىلإ ةاعدلا «سنالا نيطايشو نجلا نيطايش نم «باذعلاو

 نيلذألا : يأ نلمس نم اکل ااف ت اَمُهَلَعَت منهج

 اذه يفف .انلوزنل اًببس اوراصو ءانونتفو انولضأ امك نيناهملا

 . ضعب نم مهضعب يّربتو « ضعب ىلع مهضعب قنح نايب
 لر اوما م ها اكبر ولو سيلا ل (5-0)
 رك ىلا باي اورو اور اكو اوا الأ هڪل مه

 لَو ورال فو ايدل ٌةرَيَحْلا ىف مكر ن 0 ودع

E Hs 

 ر د

 «یلاعت هل هللا ةيبوبرب 57 ءاوقطنو وا : يأ ا
 اًملع ميقتسملا طازصلا ىلع اوماقتسا مث «هرمأل اوملستساو

eS 

 مهلوزن رركتي :يأ «ماركلا 4دَكِلَمْلا مهي لر
 ام ىلع أوفا 0 «مهيلع

 مهنع اوفنف «ىضم ام ىلع أور الر «مكرمأ نم لبقتسي
 رْسُك ىلا ِةَنْذَلِ ايضا لبقتسملاو يضاملا هوركملا

 تتبثو مكل تبجو دق اهنإف بودو

 س :- نيرشبمو مهل نيتبثم - اًضيأ مهل نولوقيو
 ىلع ايندلا يف مهنوثحي ةر ينو ايدل ةويَحْلَأ ىف ْمُكْزآَِلَو

 يف هنوحبقيو ءرشلا نع مهنوبهريو «مهل هنونيزيو «ريخلا
 بئاصملا دنع مهنوتبثيو ءمهل هللا نوعديو ءمهبولق

 «هتملظو ربقلاو «هتدشو توملا دنع اًصوصخو «فواخملاو

 مهنوئنهي ةنجلا يفو ءطارصلا ىلعو ءاهلاوهأو ةمايقلا يفو

 امي يع ٌمَلَس8 باب لك نم مهيلع نولخديو «مهبر ةماركب
 . 4راا ین ني س

 امل ةنجلا يف :يأ اه ْمكلَو# :اًضيأ مهل نولوقيو
 € وعد م ایف مک ءىّبُهو دعأ دق «َمُكَسْمَنَأ َىِهَتْمَت

 0 نم هنوبلطتو مكتدارإ هب قلعتت ام لك نم نوبلطت : يأ
 تم نذأ الو كار نقال ايس ااو تاذللا

 .رشب بلق ىلع رطخ الو
 ميعنلاو «ليزجلا باوثلا اذه : يأ رح ر روقع نم از

 « مجد تائيسلا مكل رفغ روع َنّمإ# ةفايضو ل لرب «ميقملا

 . الوعفم هللا دعو ناكو «تتنث

sk 

 كولا 0١ - -4١تايآلا «(تلصف) ةدجسلا ةروس ريسفت :

 ر ا
 5 يسرا عرقا

 ل 9 َنيِمِلَسمْلاَنِم تإ

 چھت ملا تعدل ل
 | آَهفْلياَمَوأورإص ىلا لاھ دامو

 ن طبس كعامل © 9ا
 هَيدَياَءْنِمَو @ يلا عملا هن ا نیک ساک |

 | ںی لاو تالق تاو سمّشلاوزاهتلاو للا
 ور ے و 2 A 1 هذ

 تكن َنرَهَقلَح ىلا دج دجساورمقللالو

 ٠ و6ا © 9 توُدَبَع ُهاَيِإ
2 

 ©9 8 رنتك مور الو لیا د وسكر
 لازأ هترفغمبف . . مكنم اهلبق مث «تانسحلا لعفل مكقفو ثيح

 . بولطملا مكلانأ هتمحربو ءروذحملا مكنع

 َلاَقَو الص َلِيَمَو هَل لإ اعد نمي الو ٌنَسَْل نيَو» "0)

 دحأ ال : يأ ررقتملا يفنلا ىنعمب ماهفتسا اذه كلش َّنِم ىلإ

 4و لإ آم نبيل ةلاحو ٌةقيرطو اًمالك :يأ .الوق نسحأ
 ةلداجمو «نيضرعملاو نيلفاغلا ظعوو «نيلهاجلا ميلعتب

 اهيلع ثحلاو ءاهعاونأ عيمجب هللا ةدابعب رمألاب «نيلطبملا

 لكب هحيبقتو «هنع هللا ىهن اًمع رجزلاو «نكمأ امهم اهنيسحتو

 نيد لصأ ىلإ ةؤعدلا هذه نم اًصوصخ ءهكرت بجوي قيرط
 اًمع يهنلاو «نسحأ يه يتلاب هئادعأ ةلداجمو ءهنيسحتو مالسإلا

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو «كرشلاو رفكلا نم هداضي

 «همعن ليصافت ركذب هدابع ىلإ هبيبحت «هللا ىلإ ةوعدلا نمو

 توعنو «هلامك فاصوأ ركذو «هتمحر لامكو «هدوج ةعسو

 . هلالج

 نم ىدهلاو ملعلا سابتقا يف بيغرتلا هللا ىلإ ةوعدلا نمو
 لصوم قيرط لكب كلذ ىلع ثحلاو «هلوسر َةَّئسو هللا باتك

 ىلإ ناسحالاو «قالخألا مراكم ىلع ثحلا كلذ نمو «هيلإ



 نورشعلاو عبارلا ءزجلا

 ةلصب رمألاو ءناسحإلاب ءيسملا ةلباقمو «قلخلا مومع

 .نيدلاولا ربو «ماحرألا

 مساوملا تاقوأ يف سانلا مومعل ظعولا «كلذ نمو

 ريغ ىلإ «لاحلا كلذ بساني امب «بئاصملاو ضراوعلاو

 ءهلك ريخلا ىلإ ةوعدلا هلمشي امم «هدارفأ رصحنت ال امم كلذ

 .رشلا عيمج نم بيهرتلاو
 ىلإ قلخلا هتوعد عم : يأ (اَحِلَص َلِيَعَول : ىلاعت لاق مث

 يذلا حلاصلا لمعلاب هللا رمأ لاثتما ىلإ ءهسفنب وه رداب هللا
 ءهرمأل نيداقنملا يأ © َنيِمِلْسُمْلا ّنِم یت لاو هبر ىضْرَي

 يذلا نيقيذتملل ا ةجرجلا و ا نيكلاتلا
 ميل تلصحو ی لو .مهسفنأ ليمكت ىلع اولمع
 ْنَم ءالوق سانلا رشأ نم نأ امك «لسرلا نم ةماتلا ةثارولا

 هليل لالا «لاضلاةاغؤ وياك

 امهادحإ تعفترا يتلا «نيتنيابتملا نيتبترملا نيتاه نيبو
 3 ا نينا لفسأ ىلإ ىرخألا تلزنو «نييلع ىلعأ ىلإ
 اَمِي تجرد لڪل قلخلاب ةرومعم اهلكو «هللا الإ اهملعي
 1.( ا ا

 ىه ىلاي مهد يسا او ُهَئَسْلَل یوکس الو» ٠۳9(
 ينقل او 6. وخ و و منيو كدي ید ا رل
 : ىلاعت لوقي «ٍويِظَع ٍظَح وذ الإ ا اكو اس تلا الإ

 لعف يوتسي ال :يأ نسل الو ُهَنَسْلل ىو الو»
 تائيسلا لعفالو «ىلاعت هللا اضر لجأل تاعاطلاو تانسحلا

 ىلإ ناسحالا يوتسي الو «هيضرت الو هطخست يتلا يصاعملاو

 الو ءاهفصو يف الو ءاهتاذ يف ال «مهیلإ ةءاسإلا الو قلخلا
 . نسل الإ نسما هآَرَج ْلَم# اهئازج يف

eىلإ ناسحالا وهو ةر رال «صاخ  

 ءاسأ اذإف : يأ نسا يه یلاپ عقدا # :لاقف كيلإ ءاسأ ْنَم

 «كيلع ريبك قح هل ْنَم اًصوصخ هَقْلَخلا نم ءيسم كيلإ

 «لعفلاب وأ لوقلاب ةءاسإ ءمهوحنو باحصألاو براقألاك
 فعاف كملظ نإو «ُهْلِصَق كعطق نإف «هيلإ ناسحالاب هلباقف
 «هنع فعا لب «هلباقت الف اًرضاح وأ اًبئاغ كيف ملكت نإو «هنع

 هل بْيطَف ءكباطخ كرتو ءكرجه نإو ءنيللا لوقلاب هلماعو

 مداح الاب ةءاسالا تلباق اذإف مالسلا هل لذباو «مالكلا

 علو لَك ودع ا ادال . ةميظع ةدئاف لصح

 . قيفش بيرق هنأك : يأ 4 ٌميِمَح

 لإ ةديمحلا ةلصخلا هذهل قفوي امو : يأ اهم امو
 هبحي ام ىلع اهوربجأو ءهركت ام :ىلع مهسوفن #أاُرَبَص بي
 مدعو هتءاسإب ءيسملا ةلباقم ىلع ةلوبجم سوفنلا نإف هللا

AAY ۳۹-۳تايآلا .(تلصف) ةدجسلا ةروس ريسفت ٤: -١ 

 !؟ناسحالاب فيكف «هنع وفعلا

 ليزج فرعو «هبر رمأ لثتماو «هسفن ناسنالا رّبص اذإف
 هديفي ال ءهلمع سنجب ءيسملل هتلباقم نأ ملعو «باوثلا

 عضاوب سيل هيلإ هناسحإ نأو ةدش الإ ةوادعلا ديزي الو ءاًئيش

 كلذ لعفو «رمألا هيلع ناه «هعفر هلل عضاوت نم لب «هردق

 .هل اًيلحتسم اذذلتم

 صاوخ لاصخ نم اهنوكل 4م يِظَع ٍظَح ود اَلِإ ادم امو
 يه يتلا «ةرخآلاو ايندلا يف ةعفرلا دبعلا اهب لاني يتلا «قلخلا

 . قالخألا مراكم لاصخ ربكأ نم

 لا ني كتر الو (9-5)

 سمسا املا للا تيا“ نمر ه ےیل يمس هش

 ىلا ےب وئ رمكلي الو ىينشل ارث دل ال قلا
 0 ا ر 4 ام نإ تفلح

 ا۶ نمو 0 ر کک شو و راتلو لا م 0 نوح كلير

 يك ىلا 3 ل ترها هامل هيلع الرا ا یز

 هب لباقي ام ىلاعت ركذ امل بيَ ویس لك َكَع مَن وما یسک
 عفدي ام ركذ «ناسحالاب هتءاسإ ةلباقم وهو «سنالا نم ودعلا

 ءهرش نم ءامتحالاو هللاب ةذاعتسالا وهو «يّتجلا ودعلا هب

 نم تقو يأ :يأ رَ نطيل ن نم کتري انو : لاقف

 نم :يأ «ناطيشلا تاغزن نم ءيشب تسسحأ تاقوألا

 ضعبب ةباصإو «ريخلا نع هليسكتو «رشلل هنييزتو «هسواسو
 : يأ ا ٌدوََساَف# هب رمأي ام ضعبب هل ةعاطإو «بونذلا

 ميلا وه م إل هنم كمصعيو كذيعي نأ ءهيلإ اًرقتفم هلأسا

 كرارطضاو كلاح ملعيو «كعرضتو كلوق عمسي هنإف لَم
 . هتيامحو هتمصع ىلإ

 «هتردق لامك ىلع ةلادلا ِهينَياَ ْنِم8 نأ ىلاعت ركذ مث

 هدحو هللا هنأو «هدابعب هتمحرو «هناطلس ةعسو «هتئيشم ذوفنو

 فرصتو هئايض ةعفنمب اذه :4ُراَهَنلآَو لَا هل كيرش ال
 . هيف قلخلا نوكسو ءهمَّلُظ ةعفنمب اذهو «هيف دابعلا

 الو دابعلا شياعم ميقتست ال ناذللا « لو ساو
 ام حلاصملا نم امهبو ءامهب الإ مهتاناويح نادبأ الو مهنادبأ

 . هددع ىصحي ال
 ر سال أو 2 یس الل

 ر رک در

 مَنِ اب دعنا نن ن

 هپ

 تً

 نارخسم ناربدم امهنإف ٍرَمَمْل أ

 هودبعا :يأ .4َُهَقَلَح ىا 0 اسار .ناقولخم

 نم هاوس ام ةدابع اوعدو «ميظعلا قلاخلا هنأل ؛هدحو

 سيل كلذ نإف ءهحلاصم ترثكو همرج ربك نإو «تاقولخملا

 )١( (لالضلا ةاعد نم) باوصلا لعلو «نيتخسنلا يف اذك .



 نورشعلاو عبارلا ءزحلا

 ُهاَيِإ رڪ نإ# :ىلاعتو كرابت هقلاخ نم وه امنإو ءهنم

 .هل نيدلا صالخإو ةدابعلاب هوصخف وذي

 اهل اوداقني ملو ءىلاعت هللا ةدابع نع چ اور ڪا هرڪا ناق

 «نومركم دابع هلو ‹مهنع ينغ هللاو ءائيش هللا اورضي نل مهنإف

 :لاق اذهلو «نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال

 مل حبس نيبرقملا ةكئالملا : ينعي كير دنع نيا
 «هتدابع نم نولمي ال :يأ 4 ومس مش اک شو راتلو لاب

 . كلذ ىلإ مهنم يوقلا يعادلا ةدشو مهتوقل

 كلملاب هدارفناو «هتردق لامك ىلع ةلادلا يبا نمَو#

 تابن ال :يأ «ٌةَعْيَح سالا ىَر كتأ#* ةينادحولاو ريبدتلاو

 : يأ تها رطملا :يأ 4ئلا اع الرا اًداَم# اهيف

 يحيف ؛حیهب جوز لك نم تتبن تتبنأ مث )تیرول تابنلاب تكرحت

 .دالبلاو دابعلا هب

 نم 4 قرم ملل ءاهدومهو اهتوم دعب 4اهاَيحَأ را نإ
 ربي ویس لک لع منا مهروشنو ءمهثعب موي ىلإ مهروبق

 زجعت ال ا ل

 كلب ا ا تع ال اكن راما هلأ 10 5

أولم همي مب انياب ناي نم مآ بَ رل يف
 نمت امي هت مك 267 ام 

 هني ال ه ري رع كقول قو 244ج ال اپ ارك ا + لِي

 يف داحلالا يي ركع ني كي وِفْلَح نم اَلَو هيد نب نم للا
 اهراكنإب امإ «ناک هجو يب «باوصلا نع اهب ليملا : هللا تايآ

 نع اهفيرصتو اهفيرحتب امإو ءاهب ءاج ْنَم بيذكتو ءاهدوحجو
 . اهنم هللا اهدارأ ام اهل ناعم تابثإو «ىقيقحلا اهانعم

 علطم وه لب «هيلع ىفخي ال هنأب اهيف دحلأ ْنَم ىلاعت دوف
 «لمعي ناك امب هداحلإ ىلع هيزاجيسو ءهنطابو هرهاظ ىلع

 مَا ريَ هللا تايآب دحلملا لثم 4 را يف نقب نم : لاق اذهلو
 نم ؟هباوثل اًمحتسم هللا باذع نم دملا مو ايا ای ن

 . ريخ اذه نأ مولعملا

 نم هباذع نم يجنملا ا
 قيرط اوكلساف متئش نإ 4 مْتَنِش ام ْاُلَمْعَأ## : لاق كلهملا قيرطلا

 اوكلساف متتش نإو «هتتجو ١-8 اضر ىلإ ةلصوملا دشرلا

 دل ب د لكما نا

 مكلاوحأ بسحب مكيزاجي 4ُديِصَي تولع امي ُمَنِإ»#

 نلف هس نمف ريَ ني ىلا ٍلْثَو# هلوقك «مكلامعأو
 . ی 25 نمر

 نودحجي :يأ 4 يلب اوُرَمَك َنا نإ :ىلاعت لاق مث

 ةيويندلاو ةينيدلا مهحلاصم عيمج دابعلل ركذملا ميركلا نآرقلا

 ٤١-٤١ :تايآلا «(تلصن) ةدجسلا ةروس ريسفت 4= م8“

xيه و ما ال  

5 000 
 ھر ر ےس وو

 فأ اتع نوتا اندو دحل دلال ر 7

 ام ادامعا ةميقلا وياما“ ناين مارح ر اتلاف

 ع ءاجام رد لابأورقک نزلا ن ال رضيت وُلَمَكاَميهَتِإ

 ار9 )ر کک

 ےک 50 مر ر

 بیلا ایر ىكطاثتا سيطر خ ورکر

 Ee ءم وهو رقو م هناا ف ت ونمو

 کلا ی مااء دفا دقو ٍديِعَب ناک نم توداي

 < ےس الر ر

 ا فلا
 ےس اوم ےس

eeمعنا رم هن یم تكمن م  

 09 ديب رلظب :كنراموا هلق و

 مهبر نم ةمعن 4 مُهَآَج امل هعبتا نَم ردقل يِلْعُملا «ةيورخألاو
 « تكل هن لاحلا «و» مهلمكأو قلخلا لضفأ دي ىلع

 هدارأ ْنَم لك نم عينم :يأ «ٌريِرَع# لامكلا فاصوأل عماج

 : لاق اذهلو ءءوس وأ فيرحتب

 هبرقي ال :يأ «وِفلَح ْنِم الو ِهْيَدي نب ني ُلليْلا هلي لل
 ام لاخدإب الو ةقرسب ال ءٌنِجلاو سنالا نيطايش نم ناطيش

 ءهليزنت يف ظوفحم وهف «صقن الو ةدايزب الو ءهب هنم سيل
 لاق امك هظفحب هلزنأ ْنَم لفكت دق «هيناعمو هظافلأ ةظوفحم

 . «توظِفَِحل م اَنإَو كذا الرب نع اتل : ىلاعت

 «هعضوم ءيش لك عضي «هرمأو هقلخ يف ري کک نم ليز

 توعنو ؛«لامكلا تافص نم هل ام ىلع ريَ .هلزانم هلزنيو

 هباتك ناك اذهلف «لاضفالاو لدعلا نم هل ام ىلعو «لالجلا

 «عفانملاو حلاصملا ليصحت ىلعو «ةمكحلا مامت ىلع اًلمتشم

 . اهيلع دمحي يتلا ءراضملاو دسافملا عفدو

 ك



 نورشعلاو عبارلا ءزحلا

 «دحاو مالكب اوملكت مهنإ امبر لب ءاهسنج نم :يأ ك
 ىلإ مهتوعد نم «لسرلل ةبذكملا ممألا عيمج بجعتك
 لكب اذه مهدرو هل كيرش ال هدحو هتدابعو هلل صالخالا

 . لن مب الإ ْرْشأ آمل : مهلوقو « هيلع نوردقي قيرط
 ءاهب نايتالا مهمزلي ال يتلا تايآلا مهلسر ىلع مهحارتقاو

 يف مهبولق تهباشت امل «بيذكتلا لهأ لاوقأ نم كلذ وحنو

 ىلع مالسلا مهيلع لسرلا ربصو .مهلاوقأ تهباشت رفكلا

 . كلبق ْنَم ربص امك ربصاف « مهبيذكتو مهاذأ

 مهرذحو «ةرفغملا بابسأب نايتالاو ةبوتلا ىلإ مهاعد مث
 : يأ «وَرْفْعَم وذل كير نإ :لاقف ّيغلا ىلع رارمتسالا نم

 4 ريا ٍباَمِع وذو# باتو علقأ نمل بنذ لك اهب وحمي «ةميظع
 . ربكتساو رصأ نمل

 ةا فلكي ليش اول اولاقل يأ انف ُهَئلَعَج ولو 9 ٤(

 ژب ل ياو اشو فخ اڑا يل و لف رَ
 ناگ ني تردا كهل ی نھی خو قو مهنا ف
 « اًيبرع هباتك لزنأ ثيح «همرکو هلضف نع ىلاعت ربخي #ٍديِعَب
 بجوي امم اذهو . مهل نيبيل هموق ناسلب «يبرعلا لوسرلا ىلع
 اًنآرق هلعج ول هنأو «ميلستلاو هل يقلتلاو .هب ءانتعالا ةدايز مهل

 اول :اولاقو نوبذكملا ضرتعال «برعلا ريغ ةغلب اًيمجعأ
 5 8 ء٤ ر یک وک یک دع

 .ترسفو تحضوو «هتايآ تنيب اله :يأ ٤‰ تصف

 باتكلاو ءاّييرع دمحم نوكي فيك :يأ درم يجامل
 .نوكي ال اذه ؟يمجعأ

 نع لطابلا لهأل ةبهش هيف نوكي رمأ لك ىلاعت هللا ىفنف
 نكلو «دايقنالا مهل بجوي فصو لكب هفصوو «هباتك

 سكعلاب مهريغو ءاوعفتراو «هب اوعفتنا نوقفوملا نونمؤملا
 . مهلاوحأ نم

 : يأ اشو ىد اوما تلل وه لف :لاق اذهلو
 مولعلا نم مهملعيو «ميقتسملا طارصلاو دشرلا قيرطل مهيدهي
 ماقسألا نم مهل ءافشو ةماتلا ةيادهلا لصحت هب ام «ةعفانلا

 قالخألا ءىواسم نع رجزي هنأل «ةيبلقلا ماقسألاو ةيندبلا

 لسغت يتلا حوصنلا ةبوتلا ىلع ثحيو «لامعألا حبقأو

 . بلقلا يفشتو بونذلا

6 

 نورصبي ال : يأ ىح َمِهَيَلَع ٌوْهَو# ‹ضارعإو هعامتسا نع 1 #2

 اذإ مهنإف ءالالض الإ مهديزي الو «هب نودتهي الو ءاّدشر هب

 . مهّيغ ىلإ اًيغو .مهامع ىلإ ىمع اودادزا «قحلا اودر

 erz ىلإ نوداني : يأ # دیعب ناک نم ودا كيلوا

 وهو ىداني يذلا ةلزنمب «نوبيجتسي الف هيلإ نوعديو ناميالا

AA ٤۸-تايآلا ء(تلصف) ةدجسلا ةروس ريسفت ٤٤: -١ 

 دوصقملاو . اًيدانم بيجي الو اًيعاد عمسي ال «ديعب ناكم يف

 نورصبي الو «هادهب نوعفتني ال ءنآرقلاب نونمؤي ال نيذلا نأ

 مهسفنأ ىلع اودس مهنأل ؛اًريخ هنم نوديفتسي الو «هرونب

 . مهرفكو مهضارعإب «ىدهلا باوبأ

 اَلْولَو هيف بلْ بككلا ىسوم اَنْ دقو (41045)
 0 را ا م 5 »ا مسلس كس م

 ت و ن ٠ ارب ا

 وا كير ا و هكر يشل و ليغ و يبون
 كانيتآ امك َبّنكْلا ىسوم اا٤ دقوا : ىلاعت لوقي 4دی
 مهنمف : هيف اوفلتخا «كعم اوعنص ام سانلا هب عنصف «باتكلا

 نإو .هب عفتني ملو هبذك ْنَم مهنمو «عفتناو ىدتهاو هب نمآ ْنَم
 لجأ ىلإ باذعلا ريخأتب ةقباسلا هتملكو هملح الول ىلاعت هللا

 زيمتي ام درجمب 4 هَ َىِضَقْلا# رخأتي الو هيلع مدقتي ال ىّمسم
 نأل ؛لاحلا ىف نيرفاكلا كالهإب «نيرفاكلا نم نونمؤملا

 : يأ رم هني لس ىنَل مو قحو بجو دق كالهلا ببس

 .هودحجو هوبذك كلذلف ‹مهقلقي يذلا بيرلا ىلإ مهب غلب دق

 هلوسرو هب هللا رمأ يذلا لمعلا وهو كاَسِنِدَص َلِحع نم

 *اهئَلَص سَ نمو ةرخآلاو ايندلا يف هباوثو هعفن 44يمه
 .ةرخآلاو ايندلا يف هباقعو هررض

 عافتناو ءرشلا كرتو ريخلا لعف ىلع ثح اذه يفو

 هنأو «ةئيسلا مهلامعأب مهررضو «ةنسحلا مهلامعأب نيلماعلا
 27 201 101 سل سل يع 8 ا

 لُمحُيف «ِديِحْلِل لطب كير امو# ىرخأ رزو ةرزاو رزت ال

 . هتائيس قوف اًدحأ
 ني ِترَمَت ني خت امو ِةَعاَسلأ مل درب هلل (۸۷) هع ار ا سرق وكم قر 0

 ر ا و مولر

 يأ مدا موو 4ملي الإ مص الو نأ نم لمَ اَمَو اَهاَمْكَ
 اک اب منع َّنَصَو © ٍديِبَس نم اتم ام َكَنَدأَ اولا ىلكَرْس

 هملع ةعس نع رابخإ اذه صيت ني مّ ام اوتو لب نم نوعي
 هلا : لاقف هاوس هيلع علطي ال يذلا ملعلاب هصاصتخاو ىلاعت

 «ىلاعت هللا ىلإ اهملع درت قلخلا عيمج : يأ 4ِةعاَتلآ ْمَلِ دَر
 . مهريغو «ةكئالملاو «لسرلا «هنع زجعلاب نورقيو

 جرخت يذلا اهئاعو : يأ كاَهِياَمكَأ نم ٍترَمَك نم جت امو
 نادلبلا يف يتلا راجشألا عيمج تارمثل لماش اذهو «هنم

 اهملعي وهو الإ راجشألا نم ةرجش ةرمث جرخت الف «يراربلاو

 يع دي سر
 عاونأ نم «مهريغو مدآ ينب نم نأ نِي ُلِمحَت امو

 . ويلي لإ اهلمح ىتنأ 4م لو هملعب الإ .تاناويحلا
 عمس الو .هدنع ملع ال ْنَم ىلاعت هب نوكرشملا یٌوس فيكف
 .؟رصب الو

 اخيبوت ةمايقلا موي هب نيكرشملا :يأ ميداني ميم



 نورشعلاو سماخلا ءزحلا

 متمعز يذلا (ياڪش نيا : مهل لوقيف «مهبذكل اًراهظإو

 مهتيداعو «كلذ ىلع متلداجو مهومتدبعف «يئاكرش مهنأ

 عم مهتكرشو مهتيهلإ نالطبب نيرقم ولاَ ؟مهلجأل لسرلا
 دهشاو ءانبر اي كانملعأ :يأ ديس نم امم ام كندا : هللا

 نآلا انلكف «مهتكرشو مهتيهلإ ةحصب دهشي دحأ اتم ام هنأ انيلع

SS 

 :ْئأ هللا نود نم # َنوُعَنَي اوا ام مع َّلَصَو#

 ريغ ةدابع ىلع مهرامعأ اهيف اونفأ يتلا 80 مهدئاقع

 مهل عفشتو «باذعلا مهنع عفدتو «مهديفت اهنأ اونظو هللا

 مهنع نغت ملو ءمهنظ ضقتناو «مهيعس باخف هللا دنع
 نّم مه ام لاحلا كلت يف اونقيأ : يأ *ًاوبَطَوظ اًئيش مهؤاكرش

 . أجلم الو «ثيغم الو «مهذقني ذقنم : يأ ضيع

 اورذحيل «هدابعل هللا اهنّيبي «هريغ هللاب كرشأ ْنَم ةبقاع هذهف

 ميرع ا 8

 .هب كرشلا

 سا هس نو ِرْيَخْلا اعد ني نشا مس ال (01-49)

 لوق هک نع ب ام اب ت قا أ َنِيَلَو ه طوق سوف

 دنع يل لإ نر لإ تحت نيكو ةا َدَعاَّسْلا نط آو یل اد

 ٍباَذَع نت مُهَنَميِدْنلَو ولع امي اوُرَفَك ندا نان یس
IF يدل 024 2 

 لا سم اَذِإَو هبا اكو َضْرَعَأ نسال لع اتما و o ظل

 ءوه ثيح نم ناسنالا ةعيبط نع رابخإ اذه ضير اعد وذ
 هلقن ْنَم اَّلِإ ءرشلا ىلع الو ريخلا ىلع ال «هدلجو هربص مدعو

 نسل مَعَ ال :لاقف ءلامكلا لاح ىلإ لاحلا هذه نم هللا
 ىنغلا يف هلا ءاعد نم اًمئاد لمي ال : يأ 4 رتل واعد نم

 لمعي لازي الو .ايندلا بلاطم نم كلذ ريغو ءدلولاو لاملاو

 نم هل لصح ولف .اهنم ريثك الو ليلقب عنتقي الو «كلذ ىلع

 . ةدايزلل اًبلاط لزي مل ءلصح ام ايندلا

 عاونأو رقفلاو ضرملاك «هوركملا : يأ رنا سَم نإوإل

 ءىلاعت هللا ةمحر نم سأيي :يأ *كموُنَق سويف ايالبلا
 نم شوشتيو .كالهلاب هيلع يضاقلا وه ءالبلا اذه نأ نظيو

 . بلطيو بحي ام ريغ ىلع بابسألا نايتإ
 مهباصأ اذإ مهنإف ءتاحلاصلا اولمعو اوربص نيذلا الإ

 نوكت نأ اوفاخو ءىلاعت هللا اوركش «باحملاو ةمعنلاو ريخلا

 1 . الاهمإو اًجاردتسا مهيلع هللا مَعَ

 مهدالوأو مهلاومأو مهسفنأ يف ةبيصم مهتباصأ نإو

 . اوسأيي ملف «مهبر لضف اوجرو ءاوربص
 مأسيال يذلا ناسنالا : يأ 4ُهَنَقدَأ نيكو : ىلاعت لاق مث

 اي ةَ طونق سوؤيف رشلا هسم نإو «ريخلا ءاعد نم
 وأ «هضرم نم هللا هافاع نأب ءهباصأ يذلا رشلا كلذ دعب : يأ

4١ = AAo ٤۹-٠٤ :تايآلا ء(تلصف) ةدجسلا ةروس ريسفت 

 7 و AT تلا
 اهيا اني توك متم ةا مدرب 1
 نأ م داب ويوم عصا ااا
 ّلَصَو () دي مس ناکام ن5ا اولا یوا 2
 و اک 9 صبي لاول يودي ر

 | ترت كو رت
A> ice {A 

-2 

 ناو ريحا اعد نم نضل امسال

 | ليصل دكبل ىش |

 نالا لعاتممتا الو ل في لع ٍباَذَعُ
 سو 47 2 2و

 ْ 2 لطم وك ا ما ف

 أ
 E تم 5 ١

 انو ضرع
 ٌمَرْفَكمْن ناد نِعْنداكح نری © 200007

 < 2 ر رح م

 رودس اچ | دی عب قاش فوه َنَمِم ٌلَضَأْنَم هب
 r 2 z2 ووك رع م ا تح ع

 قل -_
1 500 

 3 لأ 3 دیو ءىس

 9 طخ
 لر عو

 «ىغطيو يغيي لب ٠ «ىلاعت هللا ركشي ال هنإف ءهرقف نم هانغأ

 هل قحتسم انأو لهأ هل ينأل «يناتأ :يأ ىل اده :لوقيو

 ٌرفكو «ثعبلل هنم راكنإ اذهو :«4ّهَمِيَآَم َةَعاَسلَأ نأ امو
 .هل هللا اهقاذأ يتلا ةمحرلاو ةمعنلل

 ريدقت ىلع : يأ 4ی دنع يل ن ر لإ تحت نيکو

 «ىنسحلل هدنع يل نإ «يبر ىلإ عجرأس ىنأو «ةعاسلا نايتإ

 يف [يل] لصحتس اهنإف ءايندلا يف ةمعنلا يل تلصح امكف

 1 .ةرخآلا

ySاذهلف <«  

 ْنَي مُهَنَفيِدْلَو ولع اَمي أوُرَمَك لا یا :هلوقب هللا هدعوت

 ا يأ « ٍظيِلَغ ٍِباَدَع

 تعال امهريغ وأ قزر وأ ةحصب « ندا َلَع سَ الو

 اًربكتو اًبجع 4ةدناَي عفرت : يأ تو هركش نعو هبر نع
 وده امهريغ وأ «رقفلا وأ «ضرملا : يأ 4 للا ُهَّسم الو

 يف ربص الف «هربص مدعل «ادج نیک : يأ # ضیرع عد

 . هيلع نمو هللا هاده ْنَم الإ «ءاخرلا يف ركش الو ؛ءارضلا
a در 

 مرڪ هٿ لآ ڍنِع ّنِم ناڪ نإ َرُثْيََبَأ لق (01- 070



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ا م ل سرع دي f مل

 ىف الياء ٌمهيرتس © ديب قاق ىف وه نيم لضأ نم ءو
 25 مسلم f NA وه( I) يل ع 43 ل
 هنأ كب نك ْمَلَوَأ قلا هنأ مهل نبي ۾ مضنأ و قا لآ

 رص ط 7

 ا ا صصص 2 لأ 0 دیش ءىش 5 و مدع ب 5 دک يك 0 ا ا

 ا اذه ناڪ نإ مثيرا :نارفكلا ىلإ ا

 م هب ل

 هنأ .هلوسرلو هلل ةدناعم : يأ * ريب قاش ف 8 نيم لأ

 , ل ع
 . مهملظأو سانلا لضأ نونوكت اًذإف «لهجو لطاب

 مكل هللا ميقيسف «هتقيقحو هتحصب متككش وأ «متلق نإف
 يفو ءامسلا يف يتلا تايآلاك «قافآلا يف هتايآ نم مكيريو

 ةلادلا ةميظعلا ثداوحلا نم ىلاعت هللا هثدحي امو «ضرألا

 . قحلا ىلع رصبتسملل

 تايآ عيدب نم مهنادبأ هيلع تلمتشا امم شنا فر
 تابوقعلا لولح يفو «هتردق رهابو «هتعنص بئاجعو هللا

 هَل ب ىح نينمؤملا رصنو «نيبذكملا يف تالثملاو
 لمتشا امو ؛ّنَسْلأ هنأ كشلا لبقي ال اًنايب «تايآلا كلت نم

 . قح هيلع
 مهل نيبت هب ام تايآلا نم هدابع ىرأ هنإف «ىلاعت لعف دقو

 لذاخلاو ءءاش ْنَم ناميالل قفوملا وه هللا نكلو «قحلا هنأ

 . ءاشي نمل

 ملوأ :يأ ديك ءىس يک ع متا َكْيَر فكي موال
 هللا ةداهشب ءقداص هب ءاج ْنَمو «قح نآرقلا نأ ىلع مهفكي

 «نيدهاشلا قدصأ وهو «قيدصتلاب هل دهش دق هنإف «ىلاعت

 . اهيف كش ْنَم دنع «ةيلوقلا هتداهشل اًنمضتم اًرصن هرصنو هديأو

 ثعبلا نم كش يف : يأ ٌِّدهَيَر اَهْل ني ةر يف مَ ل
 مل كلذلف ءايندلا 00 ىوس راد مهدنع سيلو «ةمايقلاو

 «طيح ءىس لكي ْمّنِإ الآل .اهل اوتفتلي ملو «ةرخآلل اولمعي
 .ٌةزعو ٌةردقو اًملع

 - ىلاعت هنمب - ةدجسلا ةروس ريسفت مت

 ىروشلا ةروس ريسفت

 مصل رتا 1 مست

 َكِلَم ني لآ کو كلل یب َكِلَدَك ه َّقَسَع ه رح# )١-9(

 6 ىف امو ٍتَوَمَّملا ىف ام مل ه يكل ٌريرَعْلا هلا

 ۱-۹ : تايآلا «ىروشلا ةروس ريسفت - ۲
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 ْ فيرون ىف قير زذ ترکی تیرو اکرک

 | نمو ىرلار شاارعا ف ك اح رر ا > ااا

 اخ کلو وما هع ها ءاسولو € ريعسلأ

 | © راد ن مام را ویک این
 E واوا يلو هنود نموذح

 ۱ كحق ٤ منم هيفا امو 9 رقى

a | 

 حش ُةكيلتلاو نقم ںی رت ثبوكتلا دكت © مِليَتل
 رولا َوْه َهَلأ َّنِإ آلآ َضْرَأْلا ىف نمل 58 مّ دن

 تنا او مولع فح | ةي ونود نم اودا َنَلاَو ه مآ

 ْنَمَو ىّرُقلأ َهأ َرْذَشَل اًيَرَع اتام َكَلِإ ایا كلدکو ٥ ليكي متل

EE0 ريل ف رو تل ف ثم دم يراك  

 دك يف ُهَنَع س لحد نکو هدو أ هل اس وو

 ا ةر ونود نم ادخار ه ریت او لك ني
 رر مکر یوسو

 0 ولأ رم
 ْنَم ىلإ ىحوأ امك «ميركلا يبنلا ىلإ ميظعلا نآرقلا اذه ىحوأ

 «بتكلا لازنإب «هلضف نايب هيفف «نيلسرملاو ءايبنألا نم هلبق
 نم عدبب سيل كي اًدمحم نأو ءاّمحالو اًمباس «لسرلا لاسرإو

 لاوحأ بسانت هلاوحأو «هلبق ْنّم ةقيرط هتقيرط نأو «لسرلا
 نأل هب اوءاج ام هباشي هب ءاج امو .نيلسرملا نم هلبق ْنَم

 ةزعلاو ةيهولألاب فصتا نّم ليزنت وهو «قدصو قح عيمجلا
 يلفسلاو يولعلا ملاعلا عيمج نأو «ةغلابلا ةمكحلاو ةميظعلا

 . يعرشلاو يردقلا هريبدت تحتو هكلم

 نم يذلا ميلا هرهقو «هردقو «هتاذب ملأ هنأو



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا
 سس

 اهمظع ىلع نهتم ني رن ثول #65 هتمظع
 دوعصاخ_ نويرتملا .عاركلا #«ةكيللاَول اًدامج اهنوكو
 دم نويس هتيبوبرب نونعذم «هتزعل نونيكتسم «هتمظعل

 لامك لكب هنوفصيو «صقن لك نع هنومظعيو مَ
 قيلي ال امم 1 ردصي اًمع «ٍضْرَأْلا يف نمل وینو

 يحلل ٌروُفَعْلا وه ىلاعت هنأ عم «هئايربكو مهبر ةمظعب

 ةبوقعلاب قلخلا لجاعل ءهتمحرو هترفغم الول يذلا

 . ةلصأتسملا

 ىحوأ هنأ ركذ نأ دعب ءفاصوألا هذهب ىلاعت هفصو يفو

 مهيلع هللا ىلص - دمحم ىلإو ءاّمومع مهلك لسرلا ىلإ
 نم هيف «ميركلا نآرقلا اذه نأ ىلإ ةراشإ ءاًصوصخ - نيعمجأ

 «ىلاعت يرابلا لامك ىلع ةلادلا تايآلاو «نيهاربلاو ةلدألا

 نم بولقلا ءالتمال ةبجوملا ةميظعلا ءامسألا هذهب هفصوو

 عاونأ عيمج فرصو «هماركإو هلالجإو هميظعتو هتبحمو هتفرعم

 . ىلاعت هل ةنطابلاو ةرهاظلا ةيدوبعلا

 نم هلل دادنأ ذاختا ءلوقلا شحفأو ملظلا ربكأ نم نأو

 نورقتفم نوقولخم مه لب ءررض الو عفن مهديب سيل «هنود
 تيدَلاَو# :هلوقب هبقع اذهلو «مهلاوحأ چ يف هللا ىلإ

 امك «ةعاطلاو ةدابعلاب مهنولوتي (ءيلوآ ونود ني اودا

 ءايلوأب اوسيلو «لطابلا اوذختا امنإف «هنوعيطيو هللا نودبعي

 ءمهلامعأ مهيلع ظفحي مَع ٌآقيفَح هلأ ةقيقحلا ىلع

 نع لأستف 4 ليكو مل ت اولو اهرشو اهريخب مهيزاجيف

 . كتفيظو تيدأ غلبم تنأ امنإو ءمهلامعأ

 هللا لزنأ ثيح «سانلا ىلعو هلوسر ىلع هتنم ركذ مث

 يهو «َرشلا مأ رد يناعملاو ظافلألا نيب رع 8 ۴

 اذه يرسي مث «برعلا ىرق نم 4اَلَوَح نول ةمركملا ةكم
 يذلا منج مي سانلا «َرْذَبَوأ# قلخلا رئاس ىلإ راذنإلا

 4ف بر الا هنأ مهربختو «نيرخآلاو نيلوألا هب هللا عمجي

 نيذلا مهو نَا ىف قي نيقيرف هيف نومسقني قلخلا نأو

 مهو ِريمَتلا يف يرو «نيلسرملا اوقدصو .هللاب اونمآ
 . نيبذكملا ةرفكلا فانصأ

 ىلع ةَّدِحو هنأ سانلا لعجل هللا ءاش ولف اذه عم و

 نأ دارأ هنكلو ءءيش هيلع عنتمي ال يذلا رداقلا هنأل ءىدهلا

 . هقلخ صاوخ نم ءاش ْنَم هتمحر يف لخدي

 نومورحم مهنإف «.حلاصل نوحلصي ال نيذلا نوملاظلا امأو

 «مهالوتي 4و نم## هللا نود نم مه امل ف ءةمحرلا نم

 .هوركملا منع ضدي 4ع الو بويحملا مهل لصحبف

 ها مرار كور ويف دي انفال يلو

AAY ۲- ٠١-٠١ :تايآلا «ىروشلا ةروس ريسفت 

 هدبع هالوتي يذلا يلولا وه هللاف ءطلغ حبقأ اوطلغ دقف , مهايإ

 «تابرقتلا عاونأ نم نكمأ امب هيلإ برقتلاو «هتعاطو هتدابعب

 هدابع ىلوتيو .مهيف ردقلا ذوفنو هريبدتب اًمومع هدابع ىلوتيو

 ءرونلا ىلإ تاملظلا نم مهجارخإب ءاّصوصخ نينمؤملا

 . مهرومأ عيمج يف مهتناعإو «هفطلب مهتيبرتو

 فرصتملا وه : يأ دم ىس لَك َكَع وهو َكْرَمْلا ب وشول
 قحتسي يذلا وهف «ةردقلاو ةئيشملا ذوفنو ةتامالاو ءايحالاب

 .هل كيرش ال هدحو دبعي نأ

 مكد هلأ لإ نح ویک نم هيف مدع اوف (١؟-١)
e E 

 لج الار تولا طا © بي هيا تلڪ و لع ر هَل
 صرالو ولمس 2و 31 ر

 سل هيف مَ وردي ايو ونَعنَأْلا نمو اجور کشا س کک

 توسل ديلاقم مل © ٌريصلا ٌعيِمَسلا وم ی 50

 لوقي 4 يلع د ل ٌرِدَقَبَو همي نمل َفْرَرلأ طس ضر

 «هعورفو مکنید لوضأ نم ءىس ني هيف مقل امو# : ىلاعت

 ةَنُس ىلإو «هباتك ىلإ دري هلأ لإ نح هيلع اوقفتت مل امم
 لطابف كلذ فلاخ امو «قحلا وهف هب امكح امف ءهلوسر

 قزارلا قلاخلا برلا ىلاعت هنأ امكف : يأ يَ هلأ ْمْكِلَدل

 عيمج يف هعرشب هدابع نيب مكاحلا ىلاعت وهف «ربدملا

 . مهرومأ
 هللا نل « «ةعطاق ةجح ةمألا قافتا نأ ةميركلا ةيآلا موهفمو

 هيلع انقفتا امف . . هيف انفلتخا ام الإ هيلإ درن نأ انرمأي مل ىلاعت

 نأ دب الو . أطخلا نع ةموصعم اهنأل < «هيلع ةمألا قافتا يفكي

 .هلوسر ََئّسو هللا باتك يف امل اًقفاوم اهقافتا نوكي

 يف هيلع يبلقب تدمتعا : يأ لكس هيَ :هلوقو
 فاعسالا يف ىلاعت هب اًقثاو ءراضملا عفدو «عفانملا بلج

 ىلإو «هيلإ يندبو يبلقب هجوتأ :يأ بي هو ءكلذب

 . هتدابعو هتعاط

 امهنأل «هباتك يف هللا امهركذي ام اًريثك ءنالصألا ناذهو

 وأ ءامهتوفب لامكلا هتوفيو «دبعلا لامك امهعومجمب لصحي

 نيس كالو دبعَت َكاَيِإ 9 : :ىلاعت هلوقك ءامهدحأ توف

 . هَ لَو يل : لوقو
 هتئيشمو هتردقب امهقلاخ : يأ 0 ِتَوْمَّسلا ٌرِطاَف

رشتنتو ءاهيلإ اونكستل كاَجِوْرَأ كشن ْنَم مْكَل َلَعَج# هتمكحو
 

TT 

 «نيعون اهفانصأ عيمج نمو : يأ € اجور ونال نو

 اهادع اذهلو «ةريثكلا مكعفانمل ومنتو ىقبتل «ىثنأو اًركذ

 لجألو «مكلجأل كلذ لعج :يأ : :ليلعتلا ىلع ةلادلا ماللاب

 مكتبي :يأ ف كوردي » :لاق, اذهلو ءمكيلع ةمعنلا



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 «مكسفنأ نم مكل لعج نأ ببسب مكيشاوم رثكيو مكرثكيو
 . اًجاوزأ ماعنألا نم مكل لعجو

 هلثامي الو ىلاعت ههبشي سيل : يأ 4یم ويت سلط

 يف الو «هئامسأ يف الو هتاذ يف ال «هتاقولخم نم ءيش

 هتافصو «ىنسح اهلك هءامسأ نأل ءهلاعفأ يف الو ءهتافص

 تاقولخملا اهب دجوأ ىلاعت هلاعفأو «ةمظعو لامك ''”ةفص

 هدحوتو هدارفنال «ءيش هلثمك سيلف «كراشم ريغ نم ةميظعلا
 «تاوصألا عيمجل جيسا وهو هجو لك نم لامكلاب

 بيبد یری 4 ربصلا# تاجاحلا ننفت ىلع «تاغللا فالتخاب

 ءءامصلا ةرخصلا ىلع ءءاملظلا ةليللا يف ءادوسلا ةلمنلا

 ءاّدج ةريغصلا تاناويحلا ءاضعأ يف توقلا نايرس ىريو

 . ةقيقدلا ناصغألا يف ءاملا نايرسو

 ءةعامجلاو ةنسلا لهأ بهاذمل ليلد ءاهوحنو ةيآلا هذهو

 ىلع در اهيفو .تاقولخملا ةلئامم يفنو «تافصلا تابثإ نم

 يف ةلطعملا ىلعو م ويٽيک سيل :هلوق يف ةهبشملا
 .4 ريِصِلا ميسا وهو" :هلوق

 كلم هل :يأ 4ٍضرألو توسل ُدِيِلاَمَم ملل :هلوقو
 معنلاو «قازرألاو ةمحرلا حيتافم هديبو «ضرألاو تاوامسلا

 بلج يف «هلا ىلإ نورقتفم قلخلا لكف .ةنطابلاو ةرهاظلا

 ديب سيل «لاوحألا لك يف «مهنع راضملا عفدو ءمهحلاصم

 .ءيش رمألا نم دحأ

 ام يذلا «عفانلا راضلا «عناملا يطعملا وه ىلاعت هللاو

 أ حنفي امو ءوه الإ رشلا عفدي الو ءهنم الإ ةمعن نم دابعلاب

 . ورحب نم ل مل لرم الق كيم امو اهل ينم الق وَ نم سال

 هيطعيو هعسوي : يأ 455 نمل ةزرلأ طي : انه لاق اذهلو

 ْنَم ىلع قيضي :يأ 4دو ءاش ام قزرلا فانصأ نم

 عبات اذه لکو ءاهنع ديزي ال «هتجاح ردقب نوكي ىتح ءءاشي

 ملعيف ميل ءىش لكي ُمَّنِإإ8 :لاق اذهلف «هتمكحو هملعل
 . هتئيشم هيضتقتو «هتمكحب قيلي ام ًالك يطعيف «هدابع لاوحأ

 اوا ۍدّلاو ا یب یصو ام نکلا نت مل م ی (۳)

 افرق الو َنبِدلأ أوم نأ یو سومو ميسر وي اَْيََصَو اَمَو كبلإ
 ءاي نم هبل ی هل جلل موعد ام َنِكرتفْلا یل رك

yy 

 اهاكزأو ءاهلضفأو نايدألا ريخ نيدلا نم مهل عرش نأ

 نيفطصملل هللا هعرش يذلا «مالسإلا نيد ؛اهرهطأو

 ةفصو ءرايخلا رايخل هللا هعرش لب «هدابع نم نيراتخملا

 هذه يف نوروكذملا نيلسرملا نم مزعلا ولوأ مهو ةوفصلا

 نيدلاف .هجو لك نم مهلمكأو ءةجرد قلخلا ىلعأ «ةيآلا

AAA ۲- 1١-١6 :تايآلا ءىروشلا ةروس ريسفت 

 اًقفاوم «مهلاوحأل اًبسانم نوكي نأ دب ال «مهل هللا هعرش يذلا

 هب مهمايق ببسب «مهافطصاو هللا مهلمك امنإ لب ءمهلامكل

 حور وهف «قلخلا نم دحأ عفترا ام «يمالسالا نيدلا الولف

 باتكلا اذه هنمضت ام وهو «لامكلا ىحر بطقو «ةداعسلا

 قالخألاو لامعألاو ديحوتلا نم هيلإ اعدو ءميركلا

 .بادالاو

Eعيمج اوميقت نأ مكرمأ : : يأ نبيل اأ ل :لاق  

 نودهتجتو ءمكسفنأب هنوميقت «هعورفو هلوصأ نيدلا عئارش

 الو «ىوقتلاو ربلا ىلع نونواعتو «مكريغ ىلع هتماقإ يف
 لصحيل : يأ هيف افرك الو ناودعلاو مثالا ىلع نونواعت

 نأ ىلع اوصرحاو «هعورفو نيدلا لوصأ ىلع قافتالا مكنم
 يداعي ءاّعيش نونوكتو اًبازحأ مكبزحتو لئاسملا مكقرفت ال
 . مكنيد لصأ ىلع مكقافتا عم ءاّضعب مكضعب

 رمأ ام «هيف قرفتلا مدعو نيدلا ىلع عامتجالا عاونأ نمو

 ءدايعألاو جحلا عامتجاك «ةماعلا تاعامتجالا نم عراشلا هب

 نم كلذ ريغو ءداهجلاو سمخلا تاولصلاو عّمَجلاو

 مدعو اهل عامتجالاب الإ لمكت الو متت ال يتلا تادابعلا

 . قرفتلا

 ةياغ مهيلع قش : يأ لإ ْمُهَوُعَدَن ام َنيِكِرْتمَلا ىلع ريك »
 لاق امك ءهدحو هلل صالخإلا ىلإ مهتوعد ثيح «ةقشملا

 ترمب ل ندا بوف ترامس هدو هلأ َركذ ادو : مهنع
 : مهلوقو 4 ورسم مه 5 نود رع نأ َركذ ادو ورختلاب

 ضو ع

 . 4با هول اًده نا ادو الإ کلا لجل
 ملكي نجا ند ناتكيلا يأ ءس نم هل ىت ها

 ا غلو هتلاسرل ءابتجالل حلصي هنأ

 . اهريخو نايدألا لضفأ اهل راتخاو «ممألا رئاس ىلع اهلّضفو

 هدبعلا نم يذلا ببسلا اذه بيي نم ِهّيلِإ ىد

 باذجناو «هبرل هتبانإ وهو «ىلاعت هللا ةياده ىلإ هب لصوتي
 عم دبعلا دصقم نسحف .ههجو اًدصاق هنوكو «هيلإ هبلق يعاود

 لاق امك ءاهل ريسيتلا بابسأ نم «ةيادهلا بلط يف هداهتجا

 . 4 رسل لمس موس ّمَبَّمأ س هلآ هب یھی : ىلاعت

 هلوق عم )ببن نم ِه لِ يِدْهَيل هللا نأ «ةيآلا هذه يفو

 ىضر ةباحصلا لاوحأب ملعلا عم لإ ٌبانأ نم ريس عيت
 اف «ةجح مهلوق نأ ىلع ليلد «مهتبانإ ةدشو « مهنع هللا

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر نيدشارلا ءافلخلا

 متي ايب مليل ْمُهَداَج ام دعب نم الإ افر امو )١56١5(

 .(تافص) :باوصلا لعلو «نيتخسنلا يف اذك )١(



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 سا ا ر ورسم رع ےس ر

 نبأ َّنإَو مب َىِضَْل ىَعَسُم < تل 0 اللو
 ا

 داف لدی ٥ بیرم ُهَنَم یس ىنل م ئ بتكلا ا
 نم هلأ لر آني كا لو موش اھا ےن کلو تأ نكح شاو

 ْمُكَلَو عع ا کیر ار ھا 2 َلدْيَقِل ترار بيتك

 امل # ٌريِصَمْلأ هلو ا ل أ كيو ان دب كمل نا

 «قرفتلا نع مهاهنو ها

 نإف «باتكلا نم مكيلع هللا لزنأ امب اورتغت ال مكنأ مهربخأ

 بجوملا باتكلا مهيلع هللا لزنأ ىتح اوقرفتي مل باتكلا لهأ

 يغب هلك كلذو ءمهباتك هب رمأي ام دض اولعفف «عامتجالل

 مهنيب تلصحو ءاودساحتو اوضغابت مهنإف .مهنم اناودعو

 اهيأ اورذحاف .فالتخالا عقوف «ةوادعلاو ةنحاشملا

 . مهلثم اونوكت نأ نوملسملا

 باذعلا ريخأتب :يأ كلير نم ْتَقَبَس ةسلك الوو
 «هملحو هتمكح نكلو مب ىِ ىس ٍلَجَل لإ يضاقلا
 4ي ارم بتكلا اروا كيرلا إو مهنع كلذ ريخأت ىضنقا
 ىلإ بستني نمم «مهل اًقلخ اوراصو «مهوثرو نيذلا :يأ

 يف عقوي ريثك هابتشا يفل :يأ رم ُهْنَي لس ىف مهنم ملعلا
 مهفلخ نإف ءادانعو اًيغب مهفلس فلتخا ثيح «فالتخالا

 فالتخالا يف نوكرتشم عيمجلاو ءابايتراو اًكش اوفلتخا

 . مؤمذملا

 «ميقتسملا طارصلاو ميوقلا نيدللف : يأ مد لدل

 «كتمأ هيلإ عداف «هلسر لسرأو ءهبتك هب هللا لزنأ يذلا

 كسفنب 4ْمَقَنْسأَو9 هلبقي مل ْنَم هيلع دهاجو «هيلع مهضحو

 الو طيرفت ال هللا رمأل ةقفاوم ةماقتسا : يأ #َتَرمأ آنك
 هجو ىلع «هيهاونل اًبانتجاو هللا رماوأل اًلاثتما لب ءطارفإ

 «ةماقتسالا موزلب هسفن ليمكتب هرمأف .كلذ ىلع رارمتسالا

 . كلذ ىلإ ةوعدلاب «هريغ ليمكتبو

 دري 5 اذإ تمل رمأ ةع لوسرلا رمأ نأ مولعملا نمو

 و

 نم «نيدلا نع نيفرحنملا ءاوهأ : يأ 4َمُهَهآَومَأ حسم لول
 كرتب وأ «مهنيد ضعب ىلع مهعابتاب امإ «نيقفانملاو ةرفكلا

 مهءاوهأ تعبتا نإ كنإف «ةماقتسالا كرتب وأ ا ىلإ ةوعدلا

 : لقي ملو «نيملاظلا نمل اذإ كنإ ملعلا نم كءاج ام دعب نم

 وه «مهل هللا هعرش يذلا مهنيد ةقيقح نأل «مهنيد عبتت الو»

 «مهءاوهأ اوعبتا لب «هوعبتي مل مهنكلو «مهلك لسرلا نيد

 . اًبعلو اًوهل مهنيد اوذختاو

 أ َلَرَأ آمي تنم : مهترظانمو مهلادج دنع مهل 4لول

 لصألا اذه ىلع ةينبم مهل كترظانم نكتل : يأ بص ني

 1o4 : ناتيآلا «ىروشلا ةروس ريسفت -۲
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 ڪا و 201 ا 08

 لايو ا 1 کیو اندو ةا

 رئاس ىلع هتتميهو هتلالجو مالسالا فرش ىلع لادلا «ميظعلا

 ءزج «هيلع مهنأ «باتكلا لهآ

 اورظان نإ باتكلا لهأ نأ ىلإ داشرإ اذه يفو .مالسالا نم

 نود لسرلا ضعبب وأ «بتكلا ضعبب ناميالا ىلع ةينبم ةرظانم

 ءهيلإ نوعدي يذلا باتكلا نأل «كلذ مهل ملسي الف «هريغ

 اذهب اقدصم نوكي نأ هطرش نم «هيلإ نوبستني يذلا لوسرلاو

 ناميالاب الإ ءانرمأي مل انلوسرو انباتكف ءهب ءاج نمبو «نآرقلا
 ءاهب قدصو اهب ربخأ يتلا ليجنالاو ةاروتلاو ىسيعو ىسومب

 . هتحصب ةرقمو هل ةقدصم اهنأ ربخأو

 مل نيذلا ءىسيعو ىسومو «ليجنالاو ةاروتلا درجم امأو

 . مهب ناميإلاب انرمأي ملف ءانباتكل اوقفاوي ملو ءانل اوفصوي

 اميف مكحلا يف :يأ «ُهُكَنَي لدل ُتَرِمْأَول :هلوقو
 «باتكلا لهأ اي < «مکضغبو مكتوادع ينعنمت الف «هيف متفلتخا

 لاوقألا لهأ نيب ءمكحلا يف لدعلا نمو ءمكنيب لدعلا نم

 ا ا «مهريغو باتكلا لهأ نم «ةفلتخملا

 وه :يأ کیدو ا بر هلا لطابلا نم مهعم ام دريو «قحلا
 نم 44كم كو انقل اا اتم هب قحاب متسل « «عيمجلا بر

 معزي يذلا نيدلا نأو «نايدألا



 نورشعلاو سماخلا ءزحلا

ll سل 

 «قئاقحلا تنيبت امدعب : يأ ديو اسب ةجح الو رشو ريخ

 قبي مل «لالضلا نم ىدهلاو «لطابلا نم قحلا حضتاو
 وه امنإ «لادجلا نم دوصقملا نأل «لحم ةعزانملاو لادجلل

 ىلع ةجحلا موقتلو «دشارلا يدتهيل «لطابلا نم قحلا نايب
 تيك نولداعوال ا اذهبفارملا سلو وا

 نسخا ىه ھه لِ لإ بتلا َلْهَأ اولي الو :لوقي هللاو

 ا

 الك يزجيف «ةمايقلا موي ريما هو انتي عمْجي هلال
 هل «هلمعب

 هنج مل بيس ام ِدَعَب نم هلا ىف وجا بدلو ۱١)

 ريرقت اذهو «ٌديِرَس باع هل ص ميلو مَ دنع هسا

 تا يذلا نأ انه ربخأف کتو ت بح لإ :هلوقل
 ام ِدَعَب نم ةضقانتملا هبشلاو «ةلطابلا خلا 1 ف

 بابلألا ولوأ هلل باجتسا ام دعب نم :يأ رب بيتنا

 نيهاربلاو «ةعطاقلا تايآلا نم مهل نيب امل 0

 مه نيبت ام دعب نم «قحلل نولداجملا ءالؤهف ءةعطاسلا
 ىلع ةلمتشم اهنأل « ْرِهَيَر دنع ةعوفدم ةلطاب : يأ ةا

 . لطاب وهف قحلا فلاخ ام لكو «قحلا در
 هللا ججح نع مهضارعإو مهنايصعل «ٌّبَّصَع َمِهكَعَو#

 هللا بضغ رثأ وه 4رس ُباَدَع هَل اهبيذكتو هتانيبو
 . لطابلاب قحلل لداجم لك ةبوقع هذهف < ,مهيلع

 كردي امو ٌناَرمْلاَو ىلا بتكلا َلَرَأ ىلا هلا (۸۰۱۷)

 تدل اهب دوي 5 ه ٌبِرَك َةَعاَلأ لع

 ب( ينك ات اَهَّنَأ َنوُمَلَعيَو ابتي وقفشم اوما
 ا ا

 لب ءاهتدعاقو اهلصأ د رع هق رک اهل باجعنا فيحي

 لأ ىلا يأ : لاقف ءدابعلا ىلإ اهلصوأ يتلا ججحلا عيمج

 لزن «ميظعلا نآرقلا اذه وه باتكلاف 4 دارو ياپ بكَ

 تايآ هلكو «نيقيلاو قدصلاو قحلا ىلع لمتشاو «قحلاب
 ةيهلالا بلاطملا عيمج ىلع «تاحضاو ةلدأو «تانّيب

 . لئالدلا حضوأو لئاسملا نسحأب ءاجف «ةينيدلا دئاقعلاو

 حيحصلا سايقلاب رابتعالاو لدعلا وهف «نازيملا امأو

 ةيقافآلا تايآلا نم «ةيلقعلا لئالدلا لكف «حيجرلا لقعلاو

 «للعلاو تابسانملاو «ةيعرشلا تارابتعالاو «ةيسفنلاو

 ىلاعت هللا هلزنأ يذلا نازيملا يف ةلخاد مكحلاو ماكحألاو

 شا ام هب اونزيل «هدابع نيب هعضوو

 د ىف توُراَمي بَ َّن

 هب اوفرعيو ءرومألا نم هبتش

 نيرمألا نيذه نع جرخ امف «هلسر تربخأو هب ربخأ ام قدص

 «ليلد وأ ناهرب وأ ةجح هنإ ليق امم - نازيملاو باتكلا نع -

 املاك :تايآلا ‹ىروشلا ةروس ريسفت ېم ج
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 9€ ركل ْضَفْلاَوْه َ كِل مهر َدنِعَ نو ءا م

 تدسف دق «ضقانتم لطاب هنإف «تارابعلا نم كلذ وحن وأ

 .هعورفو هينابم تمدهناو «هلوصأ

 نيب زييمتلا فرعو ءاهذخآمو لئاسملا ربخ نم كلذ فرعي

 امأو .هبشلاو ججحلا نيب قرفلاو ءاهحوجرم نم ةلدألا حجار

 ذفنت ملو «ةهومملا ظافلألاو «ةفرخزملا تارابعلاب رتغا نَم

 الو ءنأشلا اذه لهأ نم سيل هنإف ء«دارملا ىنعملا ىلإ هتريصب

 .نايس هفالخو هقافوف «ناديملا اذه ناسرف نم
 نيركنملا «ةعاسلا مايقل نيلجعتسملل اقوخم ىلاعت لاق مث

 مولعمب سيل :يأ 4ٌّبِرَه َةَماَسلَأ َّلَمَل َكيِرَدي امو :لاقف ءاهل
 ءاهعوقو عقوتم «تقو لك يف يهف موقت ىتم الو ءاهدعب
 . اهتبجو فوخم

 ءاّبيذكتو اًدانع اب نومو ال تدَلا اهي ُلِجْمَتْنَي»
 «نوفتاخ :يأ 4 يشم اوثما تسير مهبرل اًريجعتو
 «لامعألاب ءازجلا نم هيلع لمتشت امب مهملعو ءاهب مهناميإل
 مهل ةيجنم مهلامعأ نوكت ال نأ «مهبرب مهتفرعمل «مهفوخو
 ةر يتلا ا أ کر :لاق و ا الو

 :يأ «ِةَماَّملأ ف توُراَمُي َنب



 نورشعلاو سماخلا ءزحلا

 يف مهف اهتابثإب مهعابتأو لسرلا اورام ءاهيف اورتما امدعب
 «باوصلا نم ةبيرق ريغ ةمصاخمو ةدناعم : يأ «ديعب قاقش

 . قحلا نع دعبلا ةياغ يف لب

 ىلع رادلا ىه يتلا رادلاب بّذك نمم دعبأ دعب ّيَأو
 دولخلاو مئادلا ءاقبلل تقلخ يتلا رادلا يهو «ةقيقحلا
 ؟هلضفو هلدع اهيف هللا رهظي ىتلا ءازجلا راد ىهو ءدمرسلا

 ةر لظ: يفداك بارك ا ةا رادلا ةع انو
 . رارقتسا لحم ال «رممو روبع راد يهو ءاهكرتو حار

 اهوأر ثيح ءةينافلا ةلحمضملا رادلاب اوقدصف

 اهنع رابخالاب ترتاوت يتلا ةرخآلا رادلاب اوبذكو ءاهودهاشو

 لمكأ مه نيذلا «مهعابتأو ماركلا لسرلاو «ةيهلالا بتكلا

 اير لف مهمظعاو ءاملع مهرزغاو:+ الوقع قلخلا

 كولا رهو ا نم قرر وای بليل هلا ٠١015

 ےک یو فرع نرل ر ةت ٌتْرَح ڈر تاک

 ربخي يصل ني ةرخالآ ىف ُمَل اَمَو اهني ۔

 .همركو هفطلل اوضرعتيو «هوبحیو هوفرعيل هدابعب هفطلب ىلاعت
 رئامضلا كردي يذلا :هانعم ءىلاعت هفاصوأ نم فطللاو

 ام ىلإ - نينمؤملا اًصوصخو - هدابع لصوي يذلا ءرئارسلاو
 .نوبستحي الو نوملعي ال ثيح نم مهل ريخلا هيف

 رطخت ال ةياده ريخلا ىلإ هاذه نأ «نمؤملا هدبعب هفطل نمف

 هترطف نم «كلذ ىلإ ةيعادلا بابسألا نم هل رسي امب «هلابب
 «ماركلا هتكئالمل ىلاعت هعازيإو هل دايقنالاو قحلا ةبحم ىلع

 يف اوقليو «ريخلا ىلع مهوثحيو «نينمؤملا هدابع اوتبثي ن
 .هعابتال اًيعاد نوكي ام قحلا نييزت نم مهبولق

 اهب يتلا ةيعامتجالا تادابعلاب نينمؤملا رمأ نأ هفطل نمو

 ىلع سفانتلا مهنم لصحيو «مهممه ثعبنتو « مهمئازع ىوقت
 . ضعبب مهضعب ءادتقاو «هيف ةبغرلاو ريخلا

 نيبو هنيب لوحيو هقوعي ببس لك هدبعل ضّيق نأ «هفطل نمو
 ةسايرلاو لاملاو ايندلا نأ ملع اذإ ىلاعت هنإ ىتح «يصاعملا

 ءهتعاط نع هدبع عطقت ءايندلا لهأ هيف سفانتي امم ءاهوحنو

 رّدقو ءهنع اهفرص هتيصعم ىلع وأ ءهنع ةلفغلا ىلع هلمحت وأ

 ءاضتقا بسحب ءاي س قرر :انه لاق اذهلو «هقزر هيلع
 الف ءاهلك ةوقلا هل يذلا «ُريِرَعْلا وفل وهو هفطلو هتمكح
 عيمج هل تناد يذلا ءهب آلإ نيقولخملا نم دحأل ةوق الو لوح

 .ءايشألا

 رجأ : يأ رخل َترَح ديرب تاك نم : ىلاعت لاق مث

 ىف مَا در اهيعس اهل ىعسو «قدصو اهب نمآف ءاهباوثو
 لاق انك فرك اتاك ارجو هلي عافت نأ #12

 هر اسود م رص مل

 هيون ايدل تَرَح دير

 ۱۹-۲۳ :تايآلا .ىروشلا ةروس ريسفت - ۲ ۸۹۱
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 کوا د نيم وهو اهيعس امف سو ةر دارأ نمو : ىلاعت

 نأ دب ال ايندلا نم هبيصنف «كلذ عمو (اًدوكشت مهس ناك

 ديتاي

 يه ايندلا تناك :نأب ايلا رح ديرب تنك نم

 ءاهباوٹ اجر الو هترخآل مال ملف ‹هبولطم a هدوصقم

 يف ُمَل اَمر هل مسق يذلا هبيصن * اهني هت وتود اهباقع شخي ملو

 رانلا قحتساو ءاهميعنو ةنجلا مرح دق )بیت نم ورخ

 E 5 يو اتيِزَو

 . تايآلا

 م أوعرَس اکر رل ما )۳-۷

 لا َّنِإَو مهن ضل لصقل ةملَڪ اَلَوكَو ُدَمأ دي نَا

 يف اسك نم ةت تيدا  ه يَا ادع

 ا م َناَنَجْلا تاور يف ِتَحيَصلأ اولمَعَو أ ارساء نيَو مهب

 هلا رش یا کک ُلَصَتلا وه كك م موي دنع نوا

 ىف َةّدوَمْلا دل ارجل هع لسا هب لق تحلسلا المع اوما َنذَلأ داب

 ا اهول ج نزف نمو رفا

 مه نوكرتشيو مهنولاوي ءاكرش اوذختا نيكرشملا نأ ىلاعت

 ىلإ ةاعدلا «سنالا نيطايش نم «هلامعأو رفكلا يف ة "'ههايإو
 كرشلا نم 4ث هب كأي ملام بلآ ني م رنو رفكلا

 كلذ وحنو هللا مّرح ام ليلحتو ء هللا لحأ ام ميرحتو ‹«عدبلاو

 . مهؤاوهأ هتضتقا امم

 هب نيديل «ىلاعت هللا هعرش ام الإ نوكي ال نيدلا نأ عم

 نأ دحأ لك ىلع رجحلا لصألاف «هيلإ هب اوبرقتيو «دابعلا
 ةقسفلا ءالؤهب فيكف ءهلوسر نعو هللا نع ءاج ام اًئيش عرشي

 .رفكلا ىلع "مهو ابآو مه نيكرتشملا
 لجألا الول :يأ 4سب ىل ٍلْصَملا هَل الزلو»

 هنأو ءةفلتخملا فئاوطلا نيب اًلصاف هللا هبرض يذلا ىمسملا

 ةداعسب رضاحلا تقولا يف مهنيب يضقل ءهيلإ مهرخؤيس
 ءدوجوم كالهالل يضتقملا نأل ءلطبملا كالهإو قحملا

 . ملاظ لكو ءالؤه «ةرخآلا يف ميلألا باذعلا مهمامأ نكلو

 رفكلاب مهسفنأ 4تييِدَقلا ىّرَت مويلا كلذ يفو
 نأ اوبس اًمي# نيلجو نيفئاخ : يأ نقيس يصاعملاو

 . هيلع اوبقاعي
 ال دقو «هفاخو هنم قفشأ ام هب عقي دق فئاخلا ناك املو

 ب عب مو اف ا

 ءلصألا يف اذك () .(كئلوأو مه) باوصلا لعلو ءلصألا يف اذك )١(

 . (مهئابآ عم نيكرتشملا) باوصلا لعلو



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 اوتأ مهنأل «هوفاخ يذلا باقعلا ب مقاول هنأ ربخأ «عقي

 ةبوت نم «ضراعم ريغ نم «باقعلل بجوملا ماتلا ببسلاب
 .لاهمالاو راظنالا هيف تاف اًعضوم اولصوو ءاهريغ الو

 ازا امو ءهلسرو هبتكيو هاب مهبولقب انتا یار

 لامعأ نم حلاص لمع لك هيف لمشي «ٍتَحِبَصلأ أون

 «تابحتسملاو تابجاولا نم حراوجلا لامعأو «بولقلا

 ىلإ ةفاضملا تاضورلا : يأ باجل تحصر نإ ءالؤهف
 لأست الف ءهيلإ فاضملا بسحب نوكي فاضملاو «تانجلا

 راهنألا نم اهيف امو «ةقنوملا ضايرلا كلت ةجهب نع
 راجشألاو ءةنسحلا رظانملاو «ةبشعملا ضايفلاو «ةقفدتملا

 «ةبرطملا ةيجشلا تاوصألاو «ةدرغملا رويطلاو «ةرمثملا

 ةمدانملاو ةرشاعملا نم ذخألاو «بيبح لكب عامتجالاو

 . بيصن لمکاب
 الو «ءاهبو اًنسح الإ ىدملا لوط ىلع دادزت ال ضاير

 اهيف #َنوُدَتَم ام مو اًدادوو اهتاذل ىلإ اًقايتشا الإ اهلهأ دادزي

 اوبلط امهمو «لصاح وهف اودارأ امهمف ءتانجلا يف :يأ

 خرط هلو هجم ذأ الو كار نعال ايم ده

 نم ربكأ زوف لهو «ٌُريبَكْلا ٌلَضَفْلا وه تلل رشب بلق
 . ؟هتمارك راد يف هبرقب معنتلاو «ىلاعت هللا اضرب زوفلا

 : يأ 4 تسع اوامر أوما نذل ُهَداَبح ها ريب ىذا كلل

 «قالطالا ىلع رئاشبلا ربكأ يه يتلا «ةميظعلا ةراشبلا هذه

 ناميالا لهأل هقلخ لضفأ دي ىلع «نمحرلا ميحرلا اهب رَّشب
 اهيلإ ةلصوملا ةليسولاو «تاياغلا لجأ يهف «حلاصلا لمعلاو
 . لئاسولا لضفأ

 نآرقلا اذه مكايإ يغيلبت ىلع : يأ 4دي مذا آل لش
 «مكلاومأ ذخأ ديرأ تسلف 4اًرّجأ# هماكحأ ىلإ مكتوعدو

 اّلإإل ضارغألا نم كلذ ريغ الو «سأرتلاو مكيلع يلوتلا الو
 . ىلا يف وَلا

 اًدحاو اًرجأ الإ اًرجأ هيلع مكلأسأ ال :دارملا نأ لمتحي

 يف ينوبحتو ينودوت نأ وهو «مكيلإ هعفن دئاعو ءمكل وه
 ةدئازلا ةدوملا اذه ىلع نوكيو «ةبارقلا لجأل :يأ «ةبارقلا

 هتبحم ميدقتو «لوسرلاب نامياإلا ةدوم نإف «ناميالا ةدوم ىلع

 ءملسم لك ىلع ضرف «هللا ةبحم دعب باحملا عيمج ىلع
 «ةبارقلا لجأل هوبحي نأ كلذ ىلع ةدايز مهنم بلط ءالؤهو

 هنإ :ليق هنإ ىتح «هيلإ سانلا برقأ هتوعدب رشاب دق رايب هنأل
 . ةبارق هيف ايب هللا لوسرلو الإ ءدحأ شيرق نوطب يف سيل

 يتلا ىهو «ةقداصلا ىلاعت هللا ةدوم الإ دارملا نأ لمتحيو

 اهتم ىلع ةلادلا هتغاطب لسوتلاو هلا ىلإ ترقتلا اهبحصي

 ٤ :ةيآلا «ىروشلا ةروس ريسفت - ۲ ۸4۲

 برقتلا يف :يأ قرف يف هوما اًلإ# :لاق اذهلو ءاهقدصو

 . هللا ىلإ
 مهلأسي ال هنأ ىلع ليلد ءانثتسالا اذهف «نيلوقلا الك ىلعو

 اذهف «مهيلإ هعفن دوعي اًئيش نوكي نأ الإ «ةيلكلاب اًرجأ هيلع

 هلوقك كي مهل هنم رجألا نم وه لب «ءيش يف رجألا نم سيل
 : مهلوقو دبي زيتا اب مي نأ لإ بتم وثقت امو : ىلاعت
 .«كيلإ نسحم هنأ الإ كدنع بنذ نالفل ام»

 وأ «جح وأ ءموص وأ «ةالص نم 4ٌةََسَح َفُّفَي نمو

 هردص هللا حرشي نأب أت ايم دا قلخلا ىلإ ناسحإ
 لمع اهب دادزيو ءرخآ لمعل قيفوتلل اًببس نوكيو «هرمآ رسبيو
 باوثلا هل لصحيو ءهقلخ دنعو هللا دنع عفتريو «نمؤملا

 . لجآلاو لجاعلا

 ام تغلب ولو ةميظعلا بونذلا رفغي کن ٌروفع هلأ نإ

 رجألاب ليلقلا لمعلا ىلع ركشيو ءاهنم ةبوتلا دنع «تغلب

 لبقتي هركشبو ءبويعلا رتسيو بونذلا رفغي هترفغمبف «ريثكلا
 .ةريثك اًفاعضأ اهفعاضيو تانسحلا

 م بدك ا ےل اقَرفأ یوشی ا (؟1)
 7 يف دل م 0

 0 ِتاَدِي و مَنِ لَ قو لِ 0س ص
 مس و

 تاك لع قم هنأ اك نإ

 ىلع ءارتقالا وهو هيب رومألا عنشأب كررت 4 ا
 نوملعي مهو «هنم ءيرب وه ام هللا ىلإ ةبسنلاو ةوبنلا ءاعداب هللا
 بذكلا اذه ىلع نوأرجتي فيكف «كتنامأو كقدص

 . ؟حارصلا

 ثيح هللا يف حدق هنإف «ىلاعت هللا ىلع كلذب اوأرجت لب

 بجوم ىلع - ةنمضتملا ةميظعلا ةوعدلا هذه نم كنكم

 نم هللا هنكم ثيح «ضرألا يف داسفلا ربكأ - مهمعز

 تازجعملاب هديؤي .مث «هيلإ اهتبسنب مث «ةوعدلاب حيرصتلا
 ءاليتسالاو «نيبملا رصنلاو «تارهاقلا ةلدألاو «تارهاظلا

 نم ةوعدلا هذه مسح ىلع رداق ىلاعت وهو ءهفلاخ ْنَم ىلع

 الف لكي لوسرلا بلق ىلع متخي نأ وهو ءاهتدامو اهلصأ
 رمألا مسحنا هبلق ىلع متخ اذإو «ريخ هيلإ لخدي الو اًئيش يعي
 . عطقناو هلك

 ىوقأو .لوسرلا هب ءاج ام ةحص ىلع عطاق ليلد اذهف
 الو اهنم مظعأ ةداهش دجوي الو «لاق ام ىلع هل هللا نم ةداهش

 اذهلو .ربكأ

 نإف «تاقوألا ضعب يف ةلوص هل ناك نإو ءهليزيو لطابلا

 .لالحمضالا هتبقاع

 «لدبت الو ريغت ال يتلا «ةينوكلا #ءديملكب َّنَلْل بَ

 وحمي هنأ ءةيراجلا هتنّسو 2( هتمحرو هتمكح نم



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 نم هعرش ام ققحت يتلا ةينيدلا هتاملكو «قداصلا هدعوو

 نم نإ ىتح با الا يلوا ر «بولقلا يف هتبثتو «قحلا
 اذإف ءهمواقيل لطابلا هل ضّيَمي نأ «قحلا ىلاعت هقاقحإ ةلمج

 هادهو هرون نم رهظف ا هنيهاربب قحلا هيلع لاص همواق

 ءدحأ لكل هنالطب نيبتيو ءعمقنيو لطابلا لحمضي هب ام

 .دحأ لكل روهظلا لك قحلا رهظيو

 هب تفصتا امو ءاهيف امب : يأ رودصلأ ٍِتاَدِب هيلع مِل
 .هدبت ملو هتنكأ امو «رشو ريخ نم

 لأ نع اوفعیو وداع نع بلا لبق ىلا وها )١5-١8(

 نت ثديي تحاك اهم لأ ثيم © ةرلنل ام عَ
 وعبل -ودابعل َقْررلا هلأ طس 4 ولو © دیش باع مه مه َنوُرْفكْلاو هلص

 وخ ےودابعب ل 6 ام ٍرَدَقِب لر نکو ضر ف

E E CR 
 مامتو هدوج ةعسو ىلاعت هللا مرك لامكل نايب اذه #ٌديَِحْل

 نع نوعلقي نيح هدابع نم ةرداصلا ةبوتلا لوبقب ءهفطل
 اذإ ءاهودواعي ال نأ ىلع نومزعيو ءاهيلع نومدنيو «مهبونذ

 اببس تدقعنا امدعب اهلبقي هللا نإف .مهبر هجو كلذب اودصق
 . ةينيدلاو ةيويندلا تابوقعلا عوقوو «كالهلل

 نم اهرثأ وحميو ءاهوحميو تاسلا نع ْأْوُْعَيَو
 هدنع بئاتلا دوعيو «تابوقعلا نم هتضتقا امو ءبويعلا

 .هيلإ هبّرقي امل هقفويو هبحيو «طق اًءوس لمع ام هنأك ءاّميرك
 ةلماك نوكت دق يتلا ةميظعلا لامعألا نم ةبوتلا تناك املو

 دنع ةصقان نوكت دقو ءاهيف قدصلاو صالخالا مامت ببسب

 نم ضرغ غولب اهنم دصقلا ناك اذإ ةدساف نوكت دقو ءامهصقن

 الإ هملعي ال يذلا بلقلا كلذ لحم ناكو «ةيويندلا ضارغألا

 . نول ام ُكَيَو# : هلوقب ةيآلا هذه متخ ءهللا

 نم ةبوتلاو «هيلإ ةبانالا ىلإ دابعلا عيمج اعد ىلاعت هللاف
 : نيمسق ىلإ - هل ةباجتسالا بسحب - اومسقناف «ريصقتلا

 اولو وماء نَا بيجو :هلوقب مهفصو نيبيجتسم
 هل نوداقنيو هيلإ مهاعد امل مهبرل نوبيجتسي :يأ 4 تحلبَّصلا

 حلاصلا لمعلاو ناميالا نم مهعم ام نأل «هتوعد نوبليو

 وهو «مهل هللا ركش هل اوباجتسا اذإف كلذ ىلع مهلمحي

 .روكشلا روفغلا

 مهدازو ءلمعلا ىلع اًطاشنو اًعيفوت هلضف نم مهدازو

 باوثلا نم مهلامعأ هقحتست ام نع ةدايز ءرجألا يف ةفعاضم

 . ميظعلا زوفلاو

 هب اورفك نيذلا نودناعملا مهو هلل نيبيجتسملا ريغ امأو

 .ةرخآلاو ايندلا يف 4در ادع رمل ف «هلسربو

4١ u ۳ تايآلا «ىروشلا ةزوس رفت: YA-Yo 
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 َقَرِرلاهََأ طَسيَوَلَو 0# ٌديِدَّس ادعم َنورفكْلاو لَو
 واع نإ اتام ر دي لري نکو ضر فأ ا re ے رر وەکو

 اطار تبن كيما ری ءلاَوعَو بیک
 دل یکم © ڈیل ديل خر شیو
 ووطن سیالات رکا

oSت 1  

 امف صم نم مک آمو 3 دیو امد

 ریت اا 9 رکی ارتد گیرا 3
 ©9 راول نوا وهني مک امو ضر ف يعم |

 ةعس ايندلا مهيلع عسوي ال هنأ ءهدابعب هفطل نم نأ ركذ مث

 4 ٍضرالا يف اب .ودابيل كَ هلآ س ولو : لاقف مهنايدأب رضت
 تاوهشب عتمتلا ىلع اولبقأو هللا ةعاط نع اولفغل :يأ

 ولو «مهسوفن هيهتشت ام ىلع بابكالا مهل تبجوأف ءايندلا
 . اًملظو ةيصعم ناك

 هتمكحو هفطل هاضتقا ام بسحب تي اَم ردم لر نكلو#

 ىلاعت هللا نأ راثآلا ضعب يف امك ريب يح داب مَ

 ولو ءىنغلا الإ هناميإ حلصي ال ْنَم 55 نم نإ» :لوقي

 اَلِإ هناميإ حلصي ال نم ىدابع نم نإو «كلذ هدسفأل هترقفأ

 حلصي ال ْنَم يدابع نم نإو «كلذ هدسفأل هتينغأ ولو ءرقفلا

 يدابع نم نإو كلذ هدسفأل هتضرمأ ولو ءةحصلا الإ هناميإ

 ينإ «كلذ هدسفأل هتيفاع ولو «ضرملا الإ هناميإ حلصي ال ْنَم

 .«ريصب ريبخ ينإ «مهبولق يف امب يملعب يدابع رمأ رّبدأ

 ثيغي هب يذلا ريزغلا رطملا : يأ 4َتَيَمْلا لرب ىِرَأ وهل
 اونظ «ةدم مهنع عطقناو 4رط ام ٍدَحَب نمل «دابعلاو دالبلا

 لزنيف ءالامعأ بدجلا كلذل از اوسيأو « مهيتأي ال هنأ

 نييمدآلل تاوقألا جارخإ نم مسخ محرم هب # نيو وک ثيغلا هللا



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 كلذب نورشبتسيو ءاّميظع اًعقوم مهدنع عقيف «مهمئاهبو

 «ريبدتلا عاونأب هدابع ىلوتي يذلا لولا وهو «نوحرفيو

 هتيالو يف 4دي دمحلا# «مهايندو مهنيد حلاصمب مايقلا ىلوتيو

 هقلخ ىلإ هلصوأ امو «لامكلا نم هل ام ىلع ديمحلا «هريبدتو

 . لاضفألا عاونأ نم

 نم اهب ب اَمَو ِضْرَاْلاَو توسل یل ہویا نموا (۲۹)
 هتردق ةلدأ نمو : يأ 4 ٌرِيِرَم اسم ادل مهیج لع وهو يَ

 هذه ىح مهتوم دعب ىتوملا ييحيس هنأو «ةميظعلا

 هتردق ىلع لادلا ءامهتعسو امهمظع ىلع (ِضّرَأْلاَو ِتّوَمَسلأ ل
 ىلع لاد ماكحالاو ناقتالا نم امهيف امو «هناطلس ةعسو

 «هتمحر ىلع لاد حلاصملاو عفانملا نم امهيف امو «هتمكح

 ام ةيهلإ نأو ءاهلك ةدابعلا عاونأل قحتسملا هنأ ىلع لدي كلذو

 . ةلطاب هاوس

 نم ضرألاو تاوامسلا يف رشن :يأ «اَمهِض ب اول
 وهو## «هدابعل عفانمو حلاصم هللا اهلعج يتلا باودلا فانصأ

 اإ ةمايقلا فقومل مهتوم دعب قلخلا عمج : يأ همم ل
 هعوقو فقوتيو «كلذل ناحلاص هتئيشمو هتردقف 4 ٌريِرَم ُءآَنَي
 رابخأ ترتاوت دق هنأ ملع دقو «قداصلا ربخلا دوجو ىلع

 .هعوقوب مهبتكو نيلسرملا
 كيري كبك ایک وضم ني مگا آول ۳۰

 ود ني مک امو ضر ىف نرغب رس امو © ريك نع اوُمحَيَو
 نم دابعلا باصأ ام هنأ ىلاعت ربخي 4 ٍريِص اَلَو كو نم هَل

 «نوبحي اميفو ,مهدالوأو مهلاومأو « مهنادبأ يف ةبيصم

 «تائيسلا ع نم مهيديأ هتمدق ام ببسب الإ «مهيلع اًريزع نوكيو

 نكلو ءدابعلا ملظي ال هللا نإف ءرثكأ هنع هللا وفعي ام نأو

 لر ام اوُبَسَك امي سالا ا خاو ولو نوملظي مهسفنأ

 تابوقعلا ريخأت ىلاعت هنم اَلامهإ سيلو آد نم اكره لع
 .اًرجع الو

 هللا ةردق نيزجعم : يأ ضال ف يرجي رسا اول

 امين عاما جكدتع شبا را قررا متنأ لب «مكيلع

 «مكالوتي لَو نم سَ تلا مث مك ر مكيف هللا هذفني

 .راضملا مكنع عفدي «ٍريِس د الو عفانملا مكل لصحيف

 اب نإ ه كلك ربا يف رو ديك نيو 00-00
 اص لکل ي يک كلك يف َّنِ ةرهط لع دکار للطي 3 َميِرلأ نک

 نجي نيل مَ © ريك نع ُْتَعيَو أوبك امي َنُهَفيوُي وأ © رس

 هدابعب هتیانعو «هتمحر ةلدأ نمو : يآ نيت ی لا ف

 ةيعارشلاو ةيرانلا بكارملاو «ءنفسلا نم رخل يف راول

 رخس يتلا «رابكلا لابجلا يهو 4 رال » اهمظع نم يتلا

 ١ - رال ا ‹ىروشلا ةروس ريسفت : ۳4-4 45

 اهلعجو «جاومألا ماطتلا نم اهظفحو «جاجعلا رحبلا اهل

 راطقألاو نادلبلا ىلإ «ةريثكلا مكتعتمأ لمحتو مكلمحت

 . كلذ ىلع ةنوعم ناك ام بابسألا نم اهل رخسو «ةديعبلا

 يتلا 4ع أ نكسب اسي نإإ# :هلوقب بابسألا هذه ىلع هبن مث

 ىلع # دار راوجلا : يأ الغا اهيشنل ايس هلا اهلمج
 بكارملاب اذه ضقتني الو ءرخأتت الو مدقتت ال «رحبلا رهظ

 ءاهلهأ بسك امب «راوجلا قبوأ ىلاعت هللا ءاش نإو

 . ريثك نع وفعيو ملحي هنكلو ءاهفلتأو رحبلا يف اهقرغأ

 ام ىلع ربصلا ريثك : يأ 4« رْوكَس ٍراَبَص لكل بي كلك يف إل

 وأ «ةعاط ةقشم نم «هيلع اههركيف «اهيلع قشيو هسفن ههركت

 نع بئاصملا دنع هسفن عدر وأ «ةيصعم ىلإ عاد عدر

 تايآب عفتني يذلا اذهف «هتاضرم يف اهفرصيو «هل عضخيو

 . هللا

 هنإف هدا معي قاع ركب و دنع ربع ل يذلا امأو

 . تايآلاب عفتني ال «دناعم وأ ضِرْعُم

 اهولطبيل e ف ايجي ني ماتيو :ىلاعت لاق مث

 . ةبوقعلا نم
 ویلا مم ویک د نت مر 6 00007

 مول رص وبن نيَو 0 نووي م مد لو انماء َتيِذَلِل قبو

 وماكو مير اوباجتسا نيدو د ورقي مه وع ام اڏو شوفو

 را للا دنع ام لآ وا

 و ی ع یزو ع 4 كمي كم د
 م ىلا جب هاا ا إل يو 0 نوقف مهتكرر امِمو م ئروش مهرَمأَو أو ةَلَّصلا

 ركذو «ةرخآلا يف بيغرتو ايندلا يف ديهزت اذه كورتني

 كلم نم يت نم ميو اَ :لاقف اهيلإ ةلصوملا لامعألا
 وويحلا عل ف علسف# ةيندب' ةيفاعو ةحصو ءنينبو لاومأو «ةسايرو

 «ليزجلا باوثلا نم 4 هلأ دنع اًموأ# ةعطقنم ةصغنم ةذل ايدل

 ءايندلا تاذل نم ريح ميقملا ميعنلاو «ليلجلا رجألاو

 الو هيف صخنم ال ميعن هنأل حو امهنيب ةبسن ال ةيريخ
 .لاقتنا الو ءردك

 مّ لو وماء يل :لاقف باوثلا اذه نمل ركذ مث

 مزلتسملا «حيحصلا ناميالا نيب اوعمج :يأ نوت
 ةلآلا وه يذلا لكوتلا نيبو «ةنطابلاو ةرهاظلا ناميإلا لامعأل

 وهو «مات ريغف لكوتلا هبحصي ال لمع لكف «لمع لكل
 ام عفدو ءدبعلا هبحي ام بلج يف هللا ىلع بلقلاب دامتعالا

 . ىلاعت هب ةقثلا عم ههركي

 رئابكلا نيب قرفلاو شواو مثالا ربك وبحب داول



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا
 يه شحاوفلا نأ - رئابك امهعيمج نأ عم - شحاوفلاو

 «هوحنو انزلاك ءاهيلإ عاد سوفنلا يف يتلا رابكلا بونذلا
 لك دارفإ عم امأو «نارتقالا دنع اذه «كلذك سيل ام رئابكلاو

 .هيف لخدي رخآلا نإف رخآلا نع امهنم

 مراكمب اوقلخت دق :يأ 4كوب مه ْاْبِصَع ام الو
 نسحو «ةيجس مهل ملحلا راصف «ميشلا نساحمو قالخألا

 ءهلاعف وأ هلاقمب دحأ مهبضغأ اذإ ىتح «ةعيبط مهل قلخلا

 اولباقي ملو «هورفغ لب «هوذفني ملف بضغلا كلذ اومظك
 . حفصلاو وفعلاو ناسحالاب الإ ءيسملا

 عفدو حلاصملا نم «حفصلاو وفعلا اذه ىلع بترتف

 :ىلاعت لاق امك ءريثك ءيش 1 مهسفنأ يف دسافملا

 EOE وتحل ىف ىلا ممن

 ل e ن نک

 «هتوعد اوبو «هتعاطل اوداقنا : يأ مل اباَجتْسا يلو

 . هبرقب زوفلا مهتياغو «هناوضر مهدصق راصو

 كلذلف «ةاكزلا ءاتيإو ةالصلا ةماقإ هلل ةباجتسالا نمو

 لادلا «صاخلا ىلع ماعلا فطع باب نم «كلذ ىلع امهفطع

 اهرهاظ :يأ ةزكصلا امو :لاقف هلضفو هفرش ىلع
 نم *«ترُفِفُي 3 اول ءاهلفتو اهضرف ءاهنطابو
 ءمهوحنو براقألا ىلع ةقفنلاو ةاكزلاك «ةبجاولا تاقفنلا

 . قلخلا مومع ىلع تاقدصلاك «ةبحتسملاو

 دبتسي ال :يأ ةَ یش يويندلاو ينيدلا رطل
 ال اذهو «مهنيب ةكرتشملا رومألا نم رمأ يف هيأرب مهنم ٌدحأ

 «مهبباحتو مهدداوتو مهفلاوتو «مهعامتجا نع اًعرف الإ نوكي

 جاتحت يتلا رومألا نم اًّرمأ اودارأ اذإ مهنأ «مهلوقع لامكو

 اوثحبو اورواشتو اهل اوعمتجا ءاهيف يأرلاو ركفلا لامعإ ىلإ
 ءاهوردابو اهوزهتنا ءةحلصملا مهل تنيبت اذإ ىتح ءاهيف

 وأ ةرامال نيفظوملا ةيلوتو .داهجلاو وزغلا ىف ذ يأرلاك كلذو

 اهنإف ءامومع ةينيدلا لئاسملا يف ثحبلاكو e ءعاضق

 هبحي امم باوصلا نايبل اهيف ثحبلاو «ةكرتشملا رومألا نم

 هيلا | هذه يف لخاد وهو « هللا
 يأ ءا م 1 یوو

E 

 3 مهئادعأ نم مهيلإ لصو :ي

 نع نيزجاع ءالذأ اونوكي و «مهتزعو مهتوقل كورين
 .راصتتالا

 رئابكلا بانتجاو ء«هللا ىلع لكوتلاو «ناميالاب مهفصوف
 ءماتلا دايقنالاو ءرئاغصلا هب رفكت يذلا شحاوفلاو

 هوجو يف قافنالاو «ةالصلا ةماقإو «مهبرل ةباجتسالاو

 ٤١-٤١ :تايآلا «ىروشلا ةروس ريسفت -؟ مه

 کنار هو راف واااو

 ad زا

 بار کک
 تفر دوینا 006 سک
 - لغرس 0

 ايي هلئأدنع
A 

 مر لعوأونم

LOGEا  
 2 0 1 1 ر ی ر أ

 0 ااا 8 کک

 ھر 8 ا وود ا >

 م اإ نوقف مهفدراموو و مهس ى روش مهرمأو

 اعم ا م هيس ساو رکو 9 نورین 7 وتيم ىلا

 رص نمل او د دکلام اک هَ الع رجا کاو

 نازیبا امت 9 لیس ن مهام یوا ویل ب 1

 هَل كيكو لا

 ولا
Oيطل كَ  
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 A4 لب اس جم دو

 69 ٍلِيسْنِمْوَرَمْلِإ لَه روُبوُفي باَدَمْلااوََراَمَل

 ىلع راصتنالاو ةوقلاو «مهرومآ يف ةرواشملاو «ناسحالا

 اهمايق نم مزليو ءاهوعمج دق لامكلا لاصخ هذهف «مهئادعأ
 . اهدض ءافتناو ءاهنود وه ام ُلعف مهيف

 رز ل نك اع نمم 5250 التي كي کر ر نيم ارو (- غ0

 1 نيم ويا 200
 ني مي ام كلو مل دع ا سلو ه يللا ثيم ال مل هنأ

 قلا ريب ضال ىف وسو ساّنلا َنوُمِلظَي نذل ىلع ىلع ليبيا امت © ليس

 ورع نمل كلذ ل َرَفَعَو 000 نمو نا كاد 0 تلو

 ىلع اهنأو «تابوقعلا بتارم ةيآلا هذه يف هللا ركذ 4 رولا

 . ملظو لضفو لدع : بتارم ثالث

 الو ةدايز ال ءاهلثم ةئيسب ةئيسلا ءازج :لدعلا ةبترمف

 اهل ةلئامملا ةحراجلاب ةحراج لكو «سفنلاب سفنلاف ءصقن
 . هلثمب نمضي لاملاو

 اذهلو «ءيسملا نع حالصالاو وفعلا :لضفلا ةبترمو

 اًباوثو اًميظع اًرجأ هيزجي 4ّ َلَع مَ َكمكَو اقع نم : لاق
 هنأ ىلع كلذ لديل «هيف حالصالا وفعلا يف هللا طرشو ءاريثك

 ةيعرشلا ةحلصملا تناكو «هنع وفعلا قيلي ال ىناجلا ناك اذإ

 هب اًرومأم نوكي ال - لاحلا هذه - يف هنإف «هتبوقع يضتقت



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 لماعي نأو ءوفعلا ىلع جيهي ام هللا ىلع يفاعلا رجأ لعج يفو

 وفعي نأ بحي امكف «هب هللا هلماعي نأ بحي امب قلخلا دبعلا

 « هللا هحماسي نأ بحي امكو ٠ مهنع تفعلف «هنع هللا

 . لمعلا سنج نم ءازجلا نإف «مهحماسيلف

 4دا بِي ال مَن :هلوقب اهركذ دقف ملظلا ةبترم امأو

 نم رثكأب يناجلا نولباقي وأ «ءادتبا مهريغ ىلع نونجي نيذلا
 . ملظ ةدايزلاف «هتيانج

 عوقو دعب هملظ نمم رصتنا : يأ © هيِلظ دعب رص نمو

 يف مهيلع جرح ال : يأ ليس نِ مَع اَم كيرا هيلع ملظلا
 .كلذ

 دعب رسنا سلو : هلوقو 4با مَ آد يلو : هلوق لدو

 وور اف ا نم دب ال
 عقي نأ ريغ نم هملظ ةدارإو «ريغلا ىلع يغبلا ةدارإ امأو

 نع هعدري اًبيدأت بدؤي امنإو .هلثمب ىزاجي ال اذهف ءءىش هنم

 1 هنم ردص لعف وأ لوق

 ةيعرشلا ةبوقعلاب ةجحلا هجوتت امنإ : يأ 4ٌليبكلا اَ

 لماش اذهو 4یا 056 ٍضرَدْلا ىف ف نوُعَسَو ساتل َنوُمِلْظَي نيل لع

Eد مسا  

 ا

 ا . ىلخلا ىذا نمدلاي اهييلع 4 2 رحلت

 ال هنأ ربخاو ءاهدكاو اهيلع هللا ثح يتلا رومالا نمل

 رومألا نمو «ةميظعلا ظوظحلاو ربصلا لهأ الإ اهاقلي

 بابلآلا ووذو «ممهلاو مئازعلا ولوأ الإ اهل قفوي ال يتلا
 .رئاصبلاو

 ءيش قشأ نم «لعفلا وأ لوقلاب سفنلل راصتنالا كرت نإف

 هتلباقمو ‹هترفغمو «هنع حفصلاو «ىذألا ىلع ربصلاو ءاهيلع

 ‹ هيلع هللا هرسي ْنَم ىلع ريسي هنكلو ةقشأَو قدك «ناسحالاب

 «ردصلا بحرب هاقلت «هراثآ دجوو «هتوالح دبعلا قاذ اذإ

 .هيف ذذلتلاو «قلخلا ةعسو

 م مل اف هلآ للص نمو# (15-45)

 0 لیس نم رم لإ رله تولوق بالا وار اَمَل َنييلَطل
 رع ني تورط لذا نم هج اھل نودي هت

 م 6 مسرب سس

 أ أورسح نيل تیبا اوما َنذدَل لاکو ف
 ميش

 ر 5 1 2 3 ا سنو ا رت ص”. هني

 اف هم ٍلِلْضُي نمو هلأ نوذ نم ٌمَهوُرُصَي ةئيزأ ن م 3

 45-18 :تايآلا ‹ىروشلا ةروس ريسفت 5 تم 5

 هنأو «لالضإلاو ةيادهلاب درفنملا هنأ ىلاعت ربخي لیس نب م 2

 ىلوتي ورعب ني لَو نم مل اق هملظ ببسب هلأ للص ٤

 ورا

 اًبعص «اًعيظف اًرظنمو ىأرم 4َباَّدَعل وار مَ َنيِِلَطلا ىرتو#
 e N نوره ءاكيت

 ةليح وأ قيرط انل له :يأ ليس ني رم ىلإ لَه تنوي:

 او «لمعن اتك يذلا ريغ لمعنل ءايندلا ىلإ انعوجر ىلإ
 نكمي ال یل لالا لل تلط

 نم َنيِعْسَح# رانلا ىلع :يأ «اَهْنََع َنوُسَرْعِي مهتر 1
 «مهبولق يف يذلا لذلل ةعشاخ مهماسجأ ىرت :يأ ا

 ةقراسم رانلا ىلإ نورظني :يأ 4ٌئِفَح يفرط نم توُرظَي»

 . اهفوخو اهتبيه نم ءاًرزشو

 نيبنو «قلخلا بقاوغ تزهظ نيح ارساء نبدا لاو
 يل ةقيقحلا ىلع يرسل نإ :مهريغ نم قدصلا لهأ

 ليزج مهسفنأ اوتوف ثيح دمقام مله مشا
 «مهيلهأ نيبو مهنيب قّرفو باقعلا ميلأ ىلع اولصحو بارلا
 مهسفنأ يللا َّنِإ لأ «مهيلع ام رخآ «مهب اوعمتجي ملف

 «هطسوو هئاوس يف : يأ #ٍميَقَم ٍباَدَع ىف# يصاعملاو رفكلاب

 هيف مهو مهنع رتفي الو ءاّدبأ هنم نوجرخي ال نيرمغنم
 رسم

 يف اوناك امك 4 هلأ نود نم مدو < هيلو ص مط تاک اَمَه

 نأ مهريغلو مهل نيبتي ةمايقلا يفف «مهسفنأ كلذب نونمي ايندلا
 مل هللا باذع مهءاج نيح هنأو «تعطقت اهولمأ يتلا مهبابسأ

 «هتياده هب لصحت لس نم مل اَ هَل ٍلِلَضُي نَمَو# «مهنع عفدي
 ءرضلا عفدو «عفنلا تلا ءالؤهف

 اور و

 کک نأ يلب ني مير أو ا (4 40

 نك ه ريس ل
 نمل 6إ ان ا

 مهيأ َتَمّدَق امي هس جبس د نإَو ابيب سَم محد ام نسا

 لاثتماب هل ةباجتسالاب هدابع ىلاعت رمأي # ُروُمَك نشا نِ

 مدعو «كلذب ةردابملابو «هنع ىهن ام بانتجاو «هب رمأ ام

 نكمي ال ءاج اذإ يذلا ةمايقلا موي يتأي نأ لبق نم فيوستلا

 اجلي أجلم مويلا كلذ يف دبعلل سيلو .تئافلا كاردتساو هدر

 .هنم برهيو «هبر توفيف ؟هيلإ
 اودونو . مهفلخ 2 ةقيلخلاب ةكئالملا تطاحأ دق 0 دق لب

 توسل ِراَطَقأ نم أوُدْقَت نأ | مُتعطَتْسا نل الآ يل ردعمل

 كلذ يف دبعلل سیلو . طاس لإ ودق اوشا ٍضراْلاَو



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 هيلع تدهشل ركنأ ول لب «همرجأو هفرتقا امل ريكن مويلا

 .هحراوج

 زاهتناب رمألاو ءلمألا مذ اهيف ءاهوحنو ةيآلا هذهو

 . تافآ ريخأتلل نإف «دبعلل ضرعي لمع لك يف ةصرفلا
 َكَتْلَسَرَأ اهل ماتلا نايبلا دعب هب مهتئج اًمع 4أوْضمَ نيل

 لإ َكََع نإ ءاهنع لأستو مهلامعأ ظفحت (اًظيِفَح هيَ
 ءاوس « هللا ىلع كرجأ بجو دقف «كيلع ام تيدأ اذإف مكب

 مهيلع ظفحي يذلا هللا ىلع مهباسحو ءاوضرعأ مأ اوباجتسا

 . اهنطابو اهرهاظو ءاهريبكو مهلامعأ ريغص

 نم «ةمحر هللا هقاذأ اذإ هنأو «ناسنالا ةلاح ىلاعت ركذ مث

 حرف : يأ ا شل هوحنو هاجو «دغر قزرو ندب ةحص

 هتنينأمط كلذ نم مزليو ءاهادعتي ال ءاهيلع اًروصقم احرف

 . مِعْنُملا نع هضارعإو ءاهب
 امهوحن وأ «رقف وأ «ضرم :يأ یم مهن نو

 نارفك هتعيبط : يأ 4# ٌروُمَك نضال نإ مهيأ تمد امي

 . ةئيسلا نم هباصأ امل طخستلاو «ةقباسلا ةمعنلا

 ببي اک ام یل ییا تول فلم رتی ( )49: 5١0

 اإ 63 حجو را ه ددل 13 سل بهو اإ س نمل

 رابخألا اهيف ةيآلا هذه رق اع منا ًاًميِفَع اف نم لجو
 امل قلخلا يف كلملا يف هفرصت ذوفنو «ىلاعت هكلم ةعس نع

 نم «ىلاعت هريبدت نإ ىتح ءرومألا عيمجل ريبدتلاو ءءاشي

 اهرشابي يتلا بابسألا نع ةقولخملا لوانتي هنأ «همومع
 ىلاعت هللاف ءدالوألا ةدالول بابسألا نم حاكنلا نإف «دابعلا

 .ءاشي ام دالوألا نم مهيطعي يذلا وه

 ءاًروكذ هل بهي ْنَم مهنمو ءاًنانإ هل بهي ْنَم قلخلا نمف

 ْنَم مهنمو ءاّنانإو اًروكذ هل عمجي :يأ «هجوزي ْنَم مهنمو
 .هل دلوُي ال اًميقع هلعجي

 فرصتيف «ءيش لك ىلع 4 رتل ءيش لكب ميم مَ
 . هتاقولخم يف هتردقبو «ءايشألا هناقتإو هملعب

 3 9 رکو

 یارو نم وأ ايو ال هلأ هم 4 نأ ریل ناک اول )۳۰ 26١١

 ختم O ميڪ لع من مَنِ ءا
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 ام ذو یوق اوسر لرب وأ باج
 نسل الو ُبككلا ام هيد تك ام نأ ا كل جي كلك

 طّص لإ فرب كو ا واب نو ها نم و

 لإ لآ نصرا ىف اَمَو توما يف ام مل
 نورفاكلا «هللا لسرل نوبذكملا لاق 5 « زول رص هلآ

 «مهربجتو مهربك نم يا اياد وأ هلأ املك الل : هللاب
 نوكي ال ىلاعت هميلكت نأو «ةميركلا ةيآلا هذهب مهيلع هللا در

 نم هتوفصو «نيلسرملاو ءايبنألل ءهقلخ صاوخل الإ

 ۹-۳ :تايآلا .ىروشلا ةروس ريسفت 8 د ۷

 21 اوو زلا و A۸ ی حک
A Flr 
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 :هجوألا هذه دحأ ىلع نوكي هنأو «نيملاعلا

 «لوسرلا بلق يف يحولا يقلي نأب اًيحو هللا هملكي نأ امإ

 . اًهافش هنم ةبطاخم الو «كلم لاسرإ ريغ نم

 لصح امك با ءو نيل نکل ءاًمافش هنم هملكي ذأ
 .نمحرلا ميلك «نارمع نب ىسومل

 «اًلوُسَر َلِسْري ف يكلملا لوسرلا ةطساوب هللا هملكي وآل

 ءهبر نذإب : يأ «فْْذِإِب ويف ةكئالملا نم هريغ وأ ليربجك
 .هاوه درجمب ال

 ٌىلع ءاهميظع «فاصوألا ىلع تاذلا ىلع ىلاعت 4ما

 4 يح ) تاقولخملا هل تنادو «ءيش لك رهق دق ءلاعفألا
 E O لل

 اسر َكَيلِإ اسوأ # كلبق لسرلا ىلإ انيحوأ نيح 4 َكَِدَكَو#

 حورلا نال اور هامس «ميركلا نآرقلا اذه وهو نر م

 هب ايحتو «حاورألاو بولقلا هب ايحت نآرقلاو ءدسجلا هب ايحي
 ملعلاو «ريثكلا ريخلا نم هيف امل «نيدلاو ايندلا حلاصم

 ۰ .ريزغلا

 ريغ نم «نينمؤملا هدابعو هلوسر ىلع هللا ةنم ضحم وهو



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 هلوزن لبق :يأ «ىرَدَت َتنُك ام# :لاق الهلو 00 ببس

 رابخأب ملع كدنع سيل :يأ 4ُنميإلا الو ُبّتِكلا ام كيلع
 تنك لب «ةيهلإلا عئارشلاب لمعو ناميإ الو «ةقباسلا بتكلا

 ارو هتلعجإ# يذلا باتكلا اذه كءاجف ءأرقت الو طخت ال 2

 رفكلا تاملظ يف هب نوئيضتسي توابع َنِم هام نم وب یر
 هب نودتهيو ءقئاقحلا هب نوفرعيو «ةيدرملا ءاوهألاو «عدبلاو
 . ميقتسملا طارصلا ىلإ

 «هحضوتو مهل هنيبت : يأ 4 ِوِيِقَتْسُم ٍطّرِص لإ ىِدَبَل كاوا

 رّسف مث ءهنم مهبهرتو ا « هيف مهبغرتو هرينتو

 :لاقف ميقتسملا طارصلا

 طارصلا : يأ ضَرألأ ىف اَمَو توما يف ام مَ ىلا هلآ طر

 هتمارك راد ىلإو هيلإ لصوم هنأ مهربخأو «هدابعل هللا هبصن يذلا

 ءرشلاو ريخلا رومأ عيمج عجرت : يأ «ْروُمأْلا ربيت هنأ ىلإ لآل
 . رشف ارش نإو «ريخف اًريخ ْنِإ «هلمع بسحب الك يزاجيف

 اًرهاظو ءاّرخآو الوأ هلل دمحلاو - ىروشلا ةروس ريسفت مت

 . هليهستو هريسيت ىلع «اًنطابو

 ةيكم

 سيلا تلا رتا وتب

 اًييَرَع انف ُهَنلَعَج اإ ه ِنيِمْلأ بتكلاو ه جحإ» )١-0(
 صا در طاجن

 هد لا وا ف مَنَ ه ترت ڪام

 اذه ييف ارم مْ نا اَحْفَص رڪ ذا کن برشا

 ملو «قلطأو و باتكلاب مسقأف «نآرقلا ىلع نآرقلاب مسق
 نم دابعلا هيلإ جاتحي ام لكل نيبم هنأ ىلع لديل «قلعتملا ركذي

 .ةرخآلاو نيدلاو ايندلا رومأ

 حصفأب َلِعُج هنأ «هيلع مسقملا اذه «ّييَرَ ات ُهتلَمب اإل

 ىف ةمكحلا ركذو «هنايب نم اذهو ءاهنيبأو اهحضوأو تاغللا

 اا هيناعمو هظافلأ تولع ْمُكَلَا» :لاقف كلذ

 .ناهذألا نم اهبرقو

 يف ىلعألا الملا يف ايدل باتكلا اذه :يأ ةَ

 هردق يف ّيلعل :يأ 4ميكَح ُنَِعَل اهلضفأو بترلا ىلعأ
 يهاونلاو رماوألا نم «هيلع لمتشي اميف ميكح «هلحمو هفرشو
 .نازيملاو لدعلاو ةمكحلل فلاخم مكح هيف سيلف «رابخألاو

 هدابع كرتي ال نأ يضتقي هلضفو هتمكح نأ ىلاعت ربخأ مث

 ولو ءاّباتك مهيلع لزني الو ءالوسر مهيلإ لسري ال ءالمه

 ١-۸ :تايآلا فرخزلا ةروس ريسفت 18 حط 4
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 e يعل يزعل نهق
 © ترد گم الفني گل لَا 020

 را ك ثنا :لاقف نيملاظ نيفرسم ارئاك
 ءمكيلإ ركذلا لازنإ كرتنو «مكنع ضرعنفأ :يأ كام

 ؟هل مكدايقنا مدعو مكضارعإ لجأل ءاًحفص مكنع برضنو

 متنمآ نإف «ءيش لك هيف مكل حضونو «باتکلا مكيلع لزنن لب
 .ةجحلا مكيلع تماق الإ .مكقيفوت نم وهف «متيدتهاو هب

 . مكرمأ نم ةنّيب ىلع متنكو
 نّي مهيأ امو © َنيِلَهَأْلا يف ت نم انسا كول )٦-۸(

 ئَصَمَو اسطب منم دشا سا اکله ه درر وپ اک لإ

 مهكرتن ال نأ ,قلخلا يف انتنس هذه نإ : ىلاعت لوقي لرل

 هللا ةدابعب مهنورمأي رأل ىف يَ ني تسر مكف ءالمه
 . ممألا يف اًدوجوم بيذكتلا لزي ملو «هل كيرش ال هدحو

 وپ اراک ہلا يَ نی مھیآب امو ءاج امل اًدحج 4 نورس
 . قحلا ىلع اًريكتو «هب

 الاعفأو «ةوق :يأ 4اب ءالؤه نم 4دن اكلمات»

 مهلاثمأ تضم : يأ لوألا لَم ىم «ضرألا يف اًراثآو

 بيذكتلا نع رجدزمو ةربع هيف ام اهنم مكل انيبو «مهرابخأو

 .راكنالاو



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 وقل ٌضَرَاْلاَو ِتوُمَّسلا َقَلَح نم مُهَنلاَس نيِلو# )١5-9(

 لَو ادهم َضْرَأْلا م َلَعَج ىلا ه ُمِيِعْلا درمل نقل
 كم املا تي ر ىّدلَو ٥ تود ملم ایش اف مك
 جوال َّقَلَح یاو ٥ تور َكِدَك ایم هدب وي انشأ رد

 يروه ىلع اوس © وبك ام وتعلو كمل نِ ركل لمَ اھم
 رع للا نكتم لت لع تتت يهمني اک اک

 ىلاعت ربخي نوبلممل ار ك انو © َنِرَقُم مل ان امو اده اَن

 شسرألاو ِتومَسلا قلك ْنَع مُهَنلأَس ول كنأ «نيكرشملا نع
 عيمج هتزعل تناد يذلا زيزعلا ءهل كيرش ال هدحو هللا نوع

 اهلئاوأو اهنطاوبو رومألا رهاوظب ميلعلا «تاقولخملا

 دلولا هل نولعجي فيكف «كلذب نيرقم اوناك اذإف ءاهرخاوأو

 الو قلخي ال ْنَم هب نوكرشي فيكو !؟كيرشلاو ةبحاصلاو

 !؟يبحُي الو تيمُي الو «قزري
 ءهرادتقاو هتمعن لامك ىلع ةلادلا ةلدألا نم ءاّضيأ ركذ مث

 ءدابعلل اًرارق اهلعجو اهدهم يتلا ضرألا نم هدابعل هقلخ امب

 .نوديري ام لك نم اهيف نونكمتي
 لسالس نيب ذفانم لعج :يأ «البس اف كل َلَمَحَو
 راطقألا نم اهءارو ام ىلإ اهنم نوذفنت «ةلصتملا 16

 ءنوعيضت الو قرطلا يف ريسلا يف توده َمْكَّلَمَلِد

 .هيف راكدالاو كلذب رابتعالا يف اًضيأ نودتهت مكلعلو

 ءصقني الو ديزي ال «ِرَدَعي ام سلا ني رن یدو
 هيف نوكي ال ثيحب صقني ال «ةجاحلا رادقمب اًضيأ نوكيو

 ءدابعلا هب ثاغأ لب ءدالبلاو دابعلا رضي ثيحب ديزي الو « عفن

 ايم هدب ءب ارنا : لاق اذهلو ءةدشلا نم دالبلا هب ذقنأو

 ايحأ امكف :يأ «توُجَرُم َكَِدَك» اهتوم دعب اهانبيحأ : يأ
 نولمكتست امدعب مكييحي كلذك «ءاملاب ةدماهلا ةتيملا ضرألا

 . مكلامعأب مكيزاجيل «خزربلا يف

 امم ءاهعيمج فانصألا : يأ 4اَهّلُ َيورَأْلا َقَلَح ىدا
 ءراهنو ليل نم «نوملعي ال اممو مهسفنأ نمو ضرألا تبنت

 4ِكّدلأ نِي کک لَو كلذ ريغو «ىئنأو ركذو ءدريو رحو
 نم «و# نوبكرت ام ةيرانلاو ةيعارشلا «ةيرحبلا نفسلا :يأ

 روهظل لماش اذهو *.وروهظ ىلع اوس ه وبكر ام ماَعْنأْلا#

 اك رت ءاهيلع اورقتستل :يأ «ماعتألا روهظلو كلفلا

 ءاهرخس نمل ةمعنلاب فارتعالاب ولع ميس اإ کير ةَ

 ىلا حبس اولوقتو ¥ : لاق اذهلو «كلذب ىلاعت هيلع ءانثلاو

 ام انل هريخست الول : يأ 4َنِنرْفُم ُمَل انك اَمَم اده اَنَل َرَّخَس

 ا زرق قو تا ا کام هداج ال اوركللقلا س

 ۹-۲٠ :تايآلا «فرخزلا ةروس ريسفت - ۴۳
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 ودهم مهر رکا عْلعاَنِإَوَذ ةَ جلع ات ابا اوان

 «هركذ امب فوصوملا برلا نأ نايب ءاذه نم دوصقملاو

 ءدبعي نأ قحتسي يذلا وه ءدابعلا ىلع معلا ةضافإ نم
 .دجسيو هل ىلصيو

 ررفكل نشا نإ اج واب ن ُم کک )9-10(

 رَ اڏو ه تنساب رَ اد ْمَدَقْضَو ِتاتب قلب ام
 رر بلح کشا ےک رک سر ا 20010
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 وپ رشا امہ اإ اراق 3476 وام مدو ای نتقأي كثف

 ربخي بكمل بع نك تیک زظنأت منم - اتما © ٌنوُرَفَك

 ا ا د ا جملا

 الو ةبحاص ذختي مل يذلا ءدمصلا درفلا ءدحألا دحاولا وهو



 نورشعلاو سماخلا ءزحلا

 :هجوأ ةدع نم لطاب كلذ نإو .دحأ اًرفك هل نكي ملو ءاّدلو

 .ةدالولا يفانت ةيدوبعلاو «هدابع مهلك قلخلا نأ : اهنم

 نم نئاب ىلاعت هللاو ءهدلاو نم ءزج دلولا نأ :اهنمو

 نم ءزج دلولاو «هلالج توعنو هتافص يف مهل نيابم «هقلخ

 .دلو ىلاعت هلل نوكي نأ لاحمف «دلاولا

 مولعملا نمو هللا تانب ةكئالملا نأ نومعزي مهنأ :اهنمو

 مهيفطصيو «تانبلا هلل نوكي فيكف «نيفنصلا نودأ تانبلا نأ

 هللا ىلاعت هللا نم لضفأ نونوكي اًذِإف ؟اهب مهلضفيو «نيتبلاب
 . اًريبك اًولع كلذ نع

 نودأ «تانبلا وهو هلل هوبسن يذلا فنصلا نأ :اهنمو

 اًدإل كلذل مهتهارك نم مهنإ ىتح «مهل امههركأو «نيفنصلا
 O للخ هك: نكت يلع انو فذلك
 . ؟نوهركي ام هلل نولعجي فيكف ءهضغب ةدشو هتهارك

 ءاهنايبو اهقطنم يفو ءاهفصو يف ةصقان ىثنألا نأ : اهنمو
 لمجي :يأ 4دي يف ْاوَّنَُم نّمَوأ» :ىلاعت لاق اذهلو
 يف ٌرُهَوإ9 ؟هنع جراخ رمأب لمجيف ءهلامج صقنل ءاهيف
 صخشلا دنع ام راهظال بجوملا ماصخلا دنع : يأ © واصل

 اع حصفم الو «هتجحل نيبم ريغ : يأ (ٍنب درع مالكلا نم
 . ؟ىلاعت هلل نهنوبسني فيكف «هريمض هيلع ىوتحا

 اًنانإ نمحرلا دابع مه نيذلا ةكئالملا اولعج مهنأ : اهنمو

 ةبترم نع مهوقرو «نيبرقملا دابعلا «ةكئالملا ىلع اوأرجتف
 «هصاوخ نم ءيش يف هلل ةكراشملا ةبترم ىلإ «لذلاو ةدابعلا

 ناحبسف «ةيثونألا ةبترم ىلإ ةيروكذلا ةبترم نع مهب اولزن مث
 .هلسر دناعو هيلع بذك ْنَم ضقانت رهظأ ْنَم

 هللا قلخ اودهشي مل مهنأب مهيلع در هللا نأ :اهنمو

 هنأ «دحأ لك دنع مولعملا نم رمأب نوملكتي فيكف ءهتكئالمل

 ءةداهشلا هذه نع اولأسي نأ دب ال نكلو ؟ملع هب مهل سيل

 . اهيلع نوبقاعيو «مهيلع بتكتسو

 اوجتحاف هئي ام نمي 35 و لاو : ىلاعت هلوقو
 نوكرشملا لزي مل ةجح يهو «ةئيشملاب ةكئالملا مهتدابع ىلع

 لكف ءاًعرشو الع اهسفن يف ةلطاب ةجح يهو ءاهنوقرطي
 نم ةلاح يف هكلس ولو «ردقلاب جاجتحالا لبقي ال لقاع

 . همدق اهيلع تبثي مل هلاوحأ

 هركذي ملو ءهب جاجتحالا لطبأ ىلاعت هللا نإف اًعرش امأو

 ماقأ دق ىلاعت هللا نإف ءهلسرل نيبذكملا هب نيكرشملا ريغ نع

 اذهلو ءالصأ ةجح هيلع دحأل قبي ملف ءدابعلا ىلع ةجحلا

 : يأ 4سر الإ ْمُه نإ لع ني كلزكي مهل ات :انه لاق
 . ءاوشع طبخ نوبطختيو «هيلع ليلد ال اًصرخت نوصرختي

 ۲١-٠۲ :تايآلا «فرخزلا ةروس ريسفت - 47

 «نكينتنم وب مّ ول ن اک م ا :لاق مث
 . ؟مهلاوقأ قدصو «مهلاعفأ ةحصب مهربخي

 مهو «مهيلإ اًريذن اًدمحم لسرأ هللا نإف .كلذك رمألا سيل

 ىفتنا اذإو «لقن الو لقع الف :يأ .هريغ ريذن مهتأي مل

 . لطابلا الإ َّمَت الف «نارمألا

 نيلاضلا مهئابآ ديلقت يهو « هلا ىهوأ نم ةهبش مهل معن
 لاق اذهلو «لسرلا ةوعد مهديلقتب نودري ةرفكلا لاز ام نيذلا

 ةلمو نيد ىلع : يأ (ِةَمَأ لع 21 ادو ان لاق لب : انه

 . 5 دمحم هب ءاجام عبتن الف : يأ ودهم مهركا لم اول

 اهرم لا الإ رد نم رر ىف کلم ني اتلس آم َكِلدُكَول
 مهترغو ءايندلا مهتغطأ نيذلا اهألمو ءاهومعنم :يأ

 نِ وم لع ه2 جَو اإ :قحلا ىلع اوربكتساو «لاومألا
 اوسيلو ءمهنم عدبب اوسيل ءالؤهف :يأ بودم مهرتا مَع

 . ةلاقملا هذه لاق ْنَم لوأب
 مهديلقتب «نيلاضلا نيكرشملا ءالؤه نم جاجتحالا اذهو

 امنإو «ىدهلاو قحلا عابتا هب دوصقملا سيل «نيلاضلا مهئابآل
 . لطابلا نم مهعم ام ةرصن هب داري ءصضحم بصعت وه

 : ةلطابلا ةهبشلا هذهب هضراع نمل لوقي لوسر لك اذهلو

 ينوعبتت لهف : يأ 4 وبا ِهِيَع دَ امه دهب شف واوا
 ءاذهب ملعف درک وب ہٹلر آمي اإ اولا ؟ىدهلا لجأل
 عابتا مهدصق امنإو .ىدهلاو قحلا عابتا اودارأ ام مهنأ

 . ىوهلاو لطابلا

 ةهبشلا هذهب هايإ مهدرو «قحلا مهبيذكتب « مَ اسقا

 نأ ءالؤه رذحيلف 4تَدكملا ُةَبنَع نک تیک رشات ةلطابلا
 . مهباصأ ام مهبيصيف «مهبيذكت ىلع اورمتسي

Eو2 لاسم 5  rنا يكدر امد ر  
 ىف ةيفاب همك اَهَلَعَجَو © نيس مَن قّرطم ىلا الإ © َنوُدُبَحَت

 ta 52 را وع هناا عع د مط ياللا ر e مع یو

 ىلا ماج ی مبا کودک تم لب ه جب ململ ۔ویقع
 7 و 2 e ¢ 2 تا 4 2 ا ر

 ه وفك وپ انإَو رخ اده اولا لآ ماج امْلَو © نيس لوسرو

 ةوثيفي رم ه ملي ترا نب ل لع نار کک ر و اک
 و ر 7 0 5 e اس 4 ر و

 مصعب اتعفرو ايالا ةوِحْلأ يف مكسيم مهن امه نع كير َتَحَ
 هل ودب اس ساس ريس حساس ج رے ورع RE E EE ا 3 2 خا لع جزع غ

 امم ريح كير ثمحرو اًيرخس اصعب مهضعب دخل تجد ٍضْعَب قوق

 «مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ةلم نع ىلاعت ربخي ودمج
 هنأ معزي مهلكو «نوكرشملاو باتكلا لهأ هيلإ بستني يذلا
 و :لاقف هتيرذ يف هئرو يذلا هنيد نع ربخأف ءهتقيرط ىلع
 ةهلآ هللا نود نم اوذختا نيذلا «ِءدِمّوَقَو هل مهن لاَ

 : مهيلإ نوبرقتيو ءمهنودبعي
 مب رعد

 داعم بنتجم «هل ضغبم :يأ ودب امي هب ىَنِإ»



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ملعلل ينيدهي نأ وجرأو «هالوتأ ينإف «ِنَرَطَم ىرَلأ لإ هلهأل

 يندب حلصي امب ينربدو ينرطف امكف «قحلاب لمعلاو قحلاب

 . يترخآو ينيد حلصي امل #ٍنيِرَهَس ف يايندو
 لاصخلا مأ يه يتلا ةديمحلا ةلصخلا هذه : يأ كاَهَلَمَجَو

 ةدابع نم يّربتلاو «هدحو هلل ةدابعلا صالخإ يهو ءاهساسأو

 .هاوس ام

 اهيلإ 4مل هتيرذ :يأ 4دب ىف ةي دمك
 يور هل

 هينب ضعب ةيصوتو «هتيرذل هتيصوتو «هنع اهترهشل ومجرب

 عرب ووا : ىلاعت لاق امك «ضعبل -
 تالا رخآ ىلإ ی قال تع 31 لَم نع

 ىتح مالسلا هيلع هتيرذ يف ةدوجوم ةملكلا هذه لزت ملف

 ا روترتا باح

 «تاوهشلا عاونأب مابا کوه تعم لب : ىلاعت لاقف

 يبرتي لزت ملف «مهدوصقم ةياهنو مهتياغ يه تراص ىتح
 دئاقعو .ةخسار تافص تراص ىتح .مهبولق يف اهبح

 الو ةيرم الو «هيف كش ال يذلا 4ُنَلَك مج یل ةلصأتم

 هتلاسر ةلدأ تماق «ةلاسرلا نيب :يأ نيم ٌلوُسَرَو» هابتشا

 هب قدص امبو «هب ءاج امبو «هتازجعمو هقالخأب ءاّرهاب اًمايق

 ايو هتوعد سفنبو «نيلسرملا

 نيد ىندأ هل ْنَم ىلع بجوي يذلا ىلا ماج امل
 وشک وپ انو رس اده اولا هل داقنيو 0 نأ لوقعمو

 درجمب اوفتكي مل مهنإف «ةقاشملاو ةدناعملا مظعأ نم اذهو

 هب اوحدق ىتح اوضري ملف «هدحج الو لب «هنع ضارعالا

 هب يتأي ال يذلا «لطابلا رحسلا ةلزنمب هولعجو ءاًعينش اًحدق
 كلذ ىلع مهلمح يذلاو «ءارتفا مهمظعأو قلخلا ثبخأ الإ

 . مهءابآو هب هللا مهعتم امب مهُنايغط
 لرب الل :ةدسافلا مهلوقعب هللا ىلع نيحرتقم أوال

 «مهدنع مّظعم : يأ 4 ِظَع نرل سش ٍلجَر لع 58 نافل اذه

 ةريغملا نب ديلولاك «فئاطلا لهأ وأ «ةكم لهأ نم لّجبم

 . ميظع مهدنع وه نمم ؛هوحنو
 : يأ كير ت مَ َنوُمِسَفَي مآ : مهحارتقال اًدر هللا لاق

 ةوبنلا نوطعيف ءاهريبدت مهديبو هللا ةمحرل نازخلا مهأ

 . ؟نوءاشي نمم اهنوعنميو «نوءاشي ْنَم ةلاسرلاو

 نر مصب اقدر ايلا علاق
 نأ لاحلا «#و# ءايندلا ةايحلا يف 4 ِتَجَيَد ضع

 .ايندلا نم وعمي امي” َكْيَو تَمحَر
 «ىلاعت هللا ديب ةيويندلا مهقازرأو دابعلا شياعم تناك اذإف

 ءءاشي ْنَم ىلع قزرلا طسبيف «هدابع نيب اهمسقي يذلا وه

 بوقعيو قاحسإك -

 هنيدي 2 م يك امس نک

 ۲١-٠۲ :تايآلا «فرخزلا ةروس ريسفت -۳ ۹۰۱

  Eاش 7
 هوس رى فهمك

 حدف دَ مرتا ءا وَما ااا دو اإ ©

 واما هی هَ دج مدار کنت ولو دق ©
 ١ ےگ ر متت دریک دي ااا

 EOS مهلا 3 داو 63 َتييدَكَحَ رک کلا ة بقع

 0 2 00 ردیاب ینا
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 يتلا «ةينيدلا هتمحرف «هتمكح بسحب «ءاشي ْنَم ىلع هقيضيو

 «ىلاعت هللا ديب نوكت نأ ىرحأو ىلوأ «ةلاسرلاو ةوبنلا اهالعأ

 .هتلاسر لعجي ثيح ملعأ هللاف

 اهلك رومألا رييدتلا ةأو غال طقاس مهحارتقا نأ ملعف

 مهطلغ ةهج نم مهل عانقإ اذه «هدحو هللا ديب ءاهيويندو اهينيد

 ملظ الإ وه نإ «ءيش هنم مهيديأ يف سيل يذلا «حارتقالا يف

 ش . قحلل درو مهنم

 ول 4 مِظَع نيرا ني ٍلُجَر لع كارم اه لر الول» : مهلوقو
 ردق ولع فرعي اهب يتلا تافصلاو «لاجرلا قئاقح اوفرع

 نب دمحم نأ اوملعل «هقلخ دنعو هللا دنع هتلزنم مظعو «لجرلا

 ءاّردق لاجرلا مظعأ وه لكك بلطملا دبع نب هللا دبع

 مهلجأو ءاّملع مهرزغأو ءالقع مهلمكأو ءاّرخف مهالعأو

 «ةمحر مهعسوأو ءاًقلخ مهلمكأو ءامزحو اًمزعو ايار

 . مهاقتأو مهادهأو «ةقفش مهدشأو

 فاصوأ يف ىهتنملا هيلإو ءلامكلا ةرئاد بطق وهو

 كلذ فرعي «قالطالا ىلع ملاعلا لجر وهو الأ ءلاجرلا

 مشي مل ْنَم نوكرشملا هيلع لضفي فيكف «هؤادعأو هؤايلوأ



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ! ؟هلامك نم ةرذ لاقثم

 هدبعي يذلا ههلإ لعج نأ ءهقمح ىهتنمو همرج نمو

 رضي ال ءاّرجح وأ ءاّرجش وأ ءاّمنص ءهيلإ برقتيو هوعديو
 جاتحي «هالوم ىلع لک وهو ءعنمي الو يطعي الو «عفني الو
 ءاهفسلا لعف ْنم الإ اذه لهف «هحلاصمب موقي نمل

 . ؟نيناجملاو

 متاخ ىلع لضفي فيك مأ ؟اًميظع اذه لثم لعجي فيكف

 .نولقعي ال اورفك نيذلا نكلو ؟ِلي مدآ دلو ديسو لسرلا

 هللا ليضفت يف ىلاعت هللا ةمكح ىلع هيبنت ةيآلا هذه يفو

 اًضَعَب معني َدِحَتسِإ9 ايندلا يف ضعب ىلع دابعلا ضعب
Eفّرجلاو لامعألا يف اًضعب مهضعب رخسيل :يأ  

 . عئانصلاو

 ىلإ مهضعب جتحي ملو «ىنغلا يف سانلا ىواست ولف
 . مهعفانمو مهحلاصم نم ريثك لطعتل «ضعب

 «ةيويندلا ةمعنلا نم ٌريخ ةينيدلا هتمعن نأ ىلع ليلد اهيفو

 َكَِدَم يمر هللا لشي لفل : ىرخألا ةيآلا يف ىلاعت لاق امك

 . نوع اسم ريح وه وحرف
 ل ا د ولو (-۳۳)

 : رم م ع اعَمَو ةف ن امش مترين ناپ رکی
 َكِلَد لڪ نو اَكَرَحْيَو ه 022 الع رسو 3 موجو

 نأب ىلاعت ربخي قمل كبَر َدنِع ٌةَرحِكلاَو ابتدا ويل تم ام

 «هدابعب هتمحرو هفطل الول هنأو ءاًئيش هدنع ىوست ال كك

 اًعيسوت اورفك نيذلا ىلع ايندلا عّسول ءاّئيش اهيلع مدقي ال يتلا

 :يأ 4َجِاَمَمَو ٍدَّضِو ني اًمَقُس ميوي :لعجلو ءاّميظع
 . مهحوطس ىلإ 4م ايا . ةضف نم اًجرد

 لعجلو «ةضف نم توكي الع اسو ابو مومو
 «فراخزلا عاونأب مهايند مهل فرخزل :يأ ؛اَنْرْخُر9 مهل

 نوهتشي ام مهاطعأو

 عراستلا نم مهيلع افوخ هدابعب هتمحر كلذ نم هعنم نكلو
 . ايندلا بح ببسب «يصاعملا ةرثكو رفكلا يف

 اه اننا نوما نضع داملا( خب هنآ قلع لو اخ يقف

 حانج هللا دنع نزت ال ايندلا نأو ءمهحلاصمل اًصاخ وأ اًماع

 ءةصغنم ءايندلا ةايحلا عاتم تاروكذملا هذه لك نأو «ةضوعب

 مهبرل نيقتملل ريخ ىلاعت هللا دنع ةرخآلا نأو «ةيناف «ةردكم

 لك نم لماك مات اهميعن نأل ءهيهاون بانتجاو ؛هرماوأ لاثتماب
 اهيف مهو «نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت ام ةنجلا يفو «هجو

EEنيب قرقلادنعا  a 

 ل وهم ای م شیت لما رکو نع شعب نول 9-500

 ۲۳۳-۳۹ :تايآلا .فرخزلا ةروس ريسفت 4۲ ۳

 ىح 5 ودهم مآ َتوْبَسَْو ليلا نع مودل مَ © نو
 نو © ٌنيِرَقْل سش ِندِرّشمْلا دعب كتيبو ىف تيلي لاف اتام

 ىلاعت ربخي ةركرتشم ادعا ف رکنا رمل دإ مآ مم
 شعب نَمَو# :لاقف «هركذ نع ضرعأ نمل ةغيلبلا هتبوقع نع
 «ميظعلا نآرقلا وه يذلا نَا دَر نعل دصيو ضرعي : يأ

 دقف اهلبق ْنَمَف «هدابع نمحرلا اهب محر ةمحر مظعأ وه يذلا
 ْنَمو «بئاغرلاو بلاطملا مظعأب زافو «بهاوملا ريخ لبق
 اهدعب دعسي ال ةراسخ رسخو باخ دقف ءاهدرو اهنع ضرعأ

 هدعيو «هبحاصيو هنراقي اًديرم اًناطيش نمحرلا هل ضّيقو ءاربأ

 . ارا يصاعملا ىلإ هزؤيو «هينميو

 «ميقتسملا طارصلا :يأ ليتل نع مودي بار
 نييزت ببسب ودهم مَا تربسعر#» «ميوقلا نيدلاو

 عمتجاف ل اشارا ءهل هنيسحتو لطابلل ناطيشلا
 .اذهو اذه

 ءدتهم هنأ نظ هنإ ثيح نم ءرذع نم اذهل لهف :ليق نإف

 . ؟كلذك سيلو

 ضارعالا مهلهج ردصم نيذلا «هلاثمأو اذهل رذع ال :ليق

 . ءادتهالا '[نم] مهنكمت عم « هللا ركذ نع

 «لطابلا يف اوبغرو «هيلع ةردقلا عم ىدهلا يف اودهزف

 . مهمرج مرجلاو «مهبنذ بنذلاف

 «هنيرق عم ءايندلا يف هللا ركذ نع ضرْعُملا اذه ةلاح هذهف

 قئاقحلا بالقناو «ئغلاو لالضلا وهو

 ءلاوحألا رش وهف «ةرخآلا يف هبر ءاج اذإ فلاح امأو

 ءهباصم ربجي ال يذلا نزحلاو ءرسحتلاو مدنلا راهظإ وهو

 تي لاق اناج اَدِإ يح : ىلاعت لاق اذهلو ءهنبرق نم يّربتلاو

 . 4نِرَمْلا سليف ِنيِرْتَمْلا دعب كتييو يب
 و ويب ىلع ماظل عب مل اک
 دم ر قتل قوي ٠ اليم لورا مم تا يب
 ُنطِيَّقلا ناكر نهج ذإ دب ركل ( نع ىلا ْدَقَل ه البلح

 . ردح نس
 ادعا ىف كت شلع ذإ مو ُمُكَعَمَِب نکو : ىلاعت هلوقو
 «باذعلا يف مككارتشا ةمايقلا موي مكعفني الو : يأ وكرم

 ءملظلا يف متكرتش ثا مكنأل كلذو ءمكؤالخأو مكؤانرقو متنأ

 . هباذعو هباقع يف متكرتشاف

 ةبيصملا نإف «ةبيصملا يف يلستلا حور اًضيأ مكعفني نلو

 مهيلع ناه «نوبقاعملا اهيف ك

 دعم

 رتشاو ءايندلا يف تعقو اذإ

 .تبثأ ام باوصلا لعلو (ىلع) لصألا يف )١(



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ةا ةيضن ار نسي مف اجو نزولا مح
 هذه الو ىتح «ةحار ىندأ هيف ام «باقع لك تعمج اهنإف

 . كتمحرب انحيرت نأو «ةيفاعلا انبر اي كلأسن . ةحارلا

 ىف تما نمو فلا ىدَبَت وأ رسل عيش تف (40- 5:0

 كر وأ © توق ما انو كي رحت اك 6 فكك لاس

 ب َكَبِ یوا یا يمس 0 نور دم مع انا مُهَندَعَو یدل

 لَو ه وع ترسو كيو أ 53 مہ ریت یم ھت
 ههل نسل نوذ نم المج السر نم كلب نم اسا نم

SUES 

 مهوعدي ءاكز مهيف الو «مهيف ريخ ال مهنأو ءهل ةباجتسالا نع
 را نوعمسي ال نيذلا : يأ ملأ يَ تأ :ىدهلا ىلإ
 ىف تاک نَم» يدهت وأ ءنورصبي ال نيذلا یم ىدَبت

 .هب هاضرو «هلالضب هملعل «حضاو نّيَب : يأ يم للص

 ءرصبي ال ىمعألاو «تاوصألا عمسي ال مصألا نأ امكف

 مهرطف تدسف دق ءالؤهف «يدتهي ال اًئيبم اًلالض لاضلاو
 «ةدساف دئاقع اوثدحتساو «ركذلا نع مهضارعإب مهلوقعو

 بجوتو «ىدهلا نيبو مهنيب لوحتو مهعنمت «ةئيبخ تافصو
 . ىدرلا نم دايدزالا مهل

 يف وأ ءايندلا يف امإ «مهلاكنو مهباذع الإ قبي مل ءالؤهف

 مم كي بهذ امل :ىلاعت لاق اذهلو ءةرحآلا

 دعن ام كيرن نأ لبق كب انبهذ نإف : يأ *توُمِقَتُم

 . نومقتنم مهنم اّنأ قداصلا انربخب ملعاف «باذعلا

 مهَلَع انَه8# باذعلا نم هندو ىلا كرب وال
 وأ هليجعتل ةمكحلا ءاضتقا ىلع فقوتم كلذ نكلو 4 َتوُرِدَتقُم

 . نيبذكملا ءالؤه لاحو كلاح هذهف ءهريخأت

 امب ءاًفاصتاو العف 4َكلِإ يأ ئر َكينَتْنَت تنأ امأو

 كسفن يف هذيفنت ىلع اًصرحو «هيلإ ةوعدو هب فاصتالاب رمأي

 راد ىلإو هللا ىلإ لصوم 4ٍويِقَتْسُم رص لع كنإ كريغ يفو
 «ءادتهالاو هب كسمتلا ةدايز كيلع بجوي امم اذهو يسارك

 لصأ ىلع اّيئاب نوكت «قدصو لدعو قح هنأ تملع اذإ

 .روجلاو ملظلاو ماهوألاو كوكشلا ىلع كريغ ىنب اذإ «ليصأ

 : يأ كيوم ك مدل ميركلا نآرقلا اذه : يأ 4ُةّنِإَو

 فرعي الو ءاهردق رداقي ال ةمعنو «ةليلج ةبقنمو «مکل رخف

 «يورخألاو يويندلا ريخلا هيف ام اًضيأ مكركذيو ءاهفصو
 دوسش یوسو .هنع مكبهريو رشلا مكركذيو ءهيلع مكثحيو

 نوكيف هب اوموقت مل مأ «متعفتناو متعفتراف هب متمق له «هنع
 الا

 020 رص ع
 السر نم كلب نم اتارا نم ٌلَكَتَو#

4۳ 
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 ٤١-٠٦ :تايآلا ءفرخزلا ةروس ريسفت - 4

 _ E 44۲ تینا
 ر وو ص و ب ا ى

 نإوافرحزو € توبا لارو اب
EEAو شی  

 كير دنع ةا اواندلا ةؤيحلا علتم

 ےک سو رک ےک ل ا

 اننطيش» نقل اکو دع دي ركز یی
 م ها 2 ا م و: ل

Eَنوُبَسَحيَو لسان ممن دص  
 كَ و ےس ر ور ر یا ت یک ی ا وب وسلا

 أ
 ىلا ا وک و |

 @ © َوُدَتَمم مع

 مول مڪو 9€ رل سش نقر شملا دعب

 ٣ نا دملا تامل متملظ ذإ

 a ص |

 © نیب لک ص فت اک ا فد وال
 2 ر ر ها ے هي ساس جس ےک ےس

 ا 0 تشتم يلح اعنا
ETE 4 e 

 یوی زلاب كنس تورتم ماعان مھ دعو

 يق 1و د ل

lkارا 1 آو و  
 انلَسْرَأدَفأ و نود نماتلعجأ

 و
 يا تدلل ترتر ايات وسوم

 © وكانه اداب ماج ام ی لا یر

 ب روسو عدم

 اهيف نوعبتي «ةجح عون نيكرشملل نوكي ىتح ودبي ٌةَهلاَ
 . لسرلا نم اًدحأ

 اًدحأ دجت مل «مهلاوحأ نع مهتربختساو مهتلأس ول كنإف

 نم «لسرلا لك نأ عم هللا عم رخآ هلإ ذاختا ىلإ وعدي مهنم

 00 ةدابع ىلإ نوعدي «مهرخآ ىلإ مهلوأ

 هلأ ودعا كن أ وسر ما لڪ ىف انمي دقوا :ىلاعت لاق

 اودبعا : هموقل لوقي هللا هئعب لوسر لکو 4 نسا أونَسَحََو

 مهل سيل نيكرشملا نأ ءاذه لدف .هريغ هلإ نم مكل ام هلل

 ر نع لف الور محض ندع نب ر ی
 توعيف كلِ اتيا مو ا (ه5-45)

 نم لكن :ىلاعت لاق امل .'”ةصقلا رخآ ىلإ «ِقّْيالَمَو
 ب ريد دو بعص“ دس

 هال نجلا نود نم اَنلَعَجَأ 0

 نم نوكي ام رهشأ يه يتلا «هتوعدو ىسوم لاح ىلاعت ني
 ءهباتک يف اهركذ کا ا
 : لاقف .نوعرف عم هلاح ركذف

 . اهرخآ ىلإ تايآلا ركذ ب يفو(1)



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ىلع ةعطاق ةلالد تلد يتلا اتيا سرم آَنلَسْرَأ دقلو#

 «دارجلا لاسرإو «ةيحلاو ءاصعلاك «هب ءاج ام ةحص

 نإ َلاَََف ویالو ترف لإ .تايآلا رخآ ىلإ «لمقلاو
 نع مهاهنو «مهبرب رارقالا ىلإ مهاعدف كيما َبَر ُلوُسَر مدد رر

 اهودر : يأ ن ضب

 روصقل نكي ملف .اًولعو اًملظ ءاهب اوأزهتساو ءاهوركنأو

 ٍةَياَع َنْب مهب امو :لاق اذهلو ءاهيف حوضو مدعو تايآلاب
 نم مظعأ ةرخأتملا ةيآلا :يأ اهيا نب بك ىه لإ
 «عدافضلاو لمقلاو ءدارجلاك 4ِباَدَمْلِب مهتدخأوا# ةقباسلا

 «مالسالا ىلإ «نوعجر ململ «تالصفم تايآ «مدلاو

 . مهرشو مهكرش لوزيل «هل نونعذيو

 رَ هلام :باذعلا مهيلع لزن امدنع اوائل
 امإو «هب مكهتلا باب نم امإ ءاذهو «مالسلا هيلع ىسوم نونعي

 نأب هيلإ اوعرضتف ءاًحدم مهدنع باطخلا اذه نوكي نأ

 مهو «مهؤاملع مهنأ نومعزي ْنَم هب نوبطاخي امب هوبطاخ
 *َكَدنِع دهَع امي َكّيَر اأ مآ رحال هيا :اولاقف ةرحسلا
 «بقانملاو لئاضفلا نم ءهب كلضفو «هب هللا كصخ امب :ئيأ

 اتع هللا فشك نإ *َنوُدَتَهَمَل اإ باذعلا اتع فشكي نأ

 . كلذ

 امب اوفي مل : يأ €توثكن مه ادإ َباَدَعْلا ُمُهَع افك اسل

 هلوقك اذهو «مهرفک ىلع اورمتساو ءاوردغ لب ءاولاق

 تا ملو عاملا فاو دراو ناول مل السر : ىلاعت
 را ُمهْيلع عو امو © تيمي انو اوو اکتشاف تصف

 . دونك مه اذإ غیب مه لجأ لإ ا
 هرغ دق «هلطابب اًيلعتسم لاق موف ىف ُنْوَعَرِف ئَداَبَو#

 : يأ 4 َرَسِم كلم یل سيل رومي : هدونجو هلام هاغطأو «هکلم

 رج ُرهتأْلا هِذدَمَو# «هيف فرصتملا ءكلذل كلاملا تسلأ

 روصقلا طسو يف «لينلا نم ةبحسنملا راهنألا : يأ ىس ني
 . ؟ضيرعلا ليوطلا كلملا اذه توري الفأ# «نيتاسبلاو

 هتاذ نع جراخ رمأب رختفا ثيح «غيلبلا هلهج نم اذهو

 .ةديدس لاعفأ الو «ةديمح فاصوأب رخفي ملو

 - هللا هحبق - ينعي نهم ره ىِرَلأ اده نم رڪ انآ مآل
 هللا دنع هيجولا ءنمحرلا ميلك «نارمع نب ىسوم «نيهملاب
 ؟ريخ انّيأف ءرقتحملا ناهّملا ليلذلا وهو ءزيزعلا انأ :يأ

 هنأل مالکلاب هريمض يف اًمع 4ُنيي اکی الف اذه عم و

 ه45-5 :تايآلا فرخزلا ةروس ريسفت -۳ 4

4r ا 
 ا

 وعلا

 وو جه ذ < ريس < م
 س 24 ص ص دل: ينم

 مهنذخأو اهتخأ ني رر ڪآ َىهالإِةياَء نم ِهيِزناَمَو
 رخو جمع د رم ر 8 ل و وو < ےس ے دص

 اندر اسل هيام اول اقر © ومجرب مهَلَعل باعا
 منع اَفَتَ امل € َنوُدَتَهُملاَنِإَلدْنِعَدِهَءاَمِيَكيَر وو ےک ب یم Tas ر رضا ا |

 OE E ےہ ر ےک ودر و 2 س سوم

 ومو فنومرف ى دانو ل توک مهاد باعا
 | ES e عمو 6 هس لع ا

 نم يرجتر كهنأل او ذدهو صم كلم ل سلا موم لاق
f rوو 20 مم ساس ع ہر ر٤ رع صحح ب ا  

 نيهموه ىرلار ااا 6ل تورص افا
 ak 0 304 350 00 مج و وو ر

 1 اوا بهذ نم ةروسآ وع ىقلأ الوم ل ني داکیالو

 ور ب ب ے + ی 2 و مر
 .هموف فحشا ال تنر قمة ڪڪ لاهم

 ےس ےس ےس ج

 ! انومساَءاملف م َنيِقِسف اموفأوناك مهن هو عا طا ATO TT < LIAI ل 12
 مهتمم © تمل هتف ْر ُهَتماَتَمَقَتن | ےو > ےہ ےک چ رو 2 > اء اعد و

OSS E aمے م و ود س وچ  

 ریرم نا برصاملو # جل «نيرخالل التم وافلس
 امها أولاَفو 6 تودين مواد دام م چر مسی س رج مل مود ا
5 3 

 ومص موره الدجل كا هور ام وهو ریس E ب اهم 2م مق ص IS و رب

 ا

3 

 م ر ص وص واچ 4 و

 ري شیب کک تلمح هی عاتمعنا دبع اللوم نإ
 ل . وح ضر ف دك راعٍ تک ©) 2 م 2 وو 0 کک چ ی ل

 ناك اذإ «ءيش يف بويعلا نم سيل اذهو «ناسللا حيصفب سيل

 . مالكلا هيلع اًليقث ناك ولو «هبلق يف ام نيبي
 : يأ ٍبَمَذ ني هوسا هع لأ لول :نوعرف لاق مث

 يلحلاب المجم اتيزم نوكي نأ «ةلاحلا هذهب ىسوم ناك ًالهف
 8 ىلع هنونواعي نرم ُةَكِيِكَمْلا ُهَعَم 4ج وا ؟رواسألاو

 .هلوق ىلع هنوديؤيو «هتوعد
 ىدبأ امب مهلوقع فختسا : يأ عا ممر ٌفَحَتَتأَت»

 الو .عوج نم ينغت الو نمست ال يتلا ءهبشلا هذه نم مهل

 الو «لطاب ىلع الو قح ىلع اًليلد تسيلو ءاهتحت ةقيقح
 .لوقعلا ءافعض ىلع الإ جورت

 هل رصم كلُم نوكل «قحم نوعرف نأ ىلع لدي ليلد يأف

 هب ءاج ام نالطب ىلع لدي ليلد يأو ؟هتحت نم يرجت هراهنأو

 هنكلو ؟هل هللا ةيلحت مدعو «هناسل لقثو «هعابتأ ةلقل «ىسوم
 قح نم «هوعبتا لاق امهمف ءمهدنع لوقعم ال الم يقل

 مهل ضيق مهقسف ببسبف َنِقَِم امك أنك مي «لطابو

 .رشلاو كرشلا مهل نيزي «نوعرف
 َرْهَتِم اتمنا مهلاعفأب انوبضغأ :يأ ؛اَنوُفَساَ اَمَلَق



 نورشعلاو سماخلا ءزحلا

ta Ds ربتعيل نرخ الثمو کس عج ه کیم مُهَتفَرْعَأ 

 .نوظعتملا مهلاوحأب ظعتيو «نوربتعملا مهب

 ةن لمر ادل لکم مرم نا برص )10-0۷) 0١

 لب لج کل کا ك ُهْوهَرَص ام ES هلأ اَولاَفَو ه تودع
a grrهک  

 قب کنم هتلعحو هع ةنتنأ دم الإ ره نإ ه وک 2

 هنو © وملح ٍضْل أ ىف یم رکنی اتام انک ولو © َلِيهَرَسإ
 ا o 5 قس 412 ده تو ا تب رات و ٍةَحاَّسلي لعل

 ا ویو وس وی اک رے م یے و
 له تلو سبي هاج لَو © نیم دع ز مَنِ ن 3 4

 ر س ع ر سر ر در و ب
 هَل اوفا یف نوفل ىّزلا صعب مكل َنيَألَو کیلا كج دق

 E E اھ ا فرو ي وه هَل َّنِإ © تاو

 ےس ر تح صر

 موي ادع ني ملط تدل نيَو سس نم ُبَرَحَخْلا فلت

 نع يه : يأ السم َمَيَرَم نا ب َبِرُص لوا : ىلاعت لوقي 4يا

 اَدإ# دادنألاو مانصألا ةدابع ةلزنمب هتدابع تلعجو «هتدابع

 لثملا اذه لجأ نم :يأ يل كل نوبذكملا تم

 «كل مهتموصخ يف نوجلتسي : يأ 4توّدصي» بورضملا

 . اوجلفأو «مهتجح يف اوبلغ دق مهنأ نومعزيو ءنوحيصيو

 نزع ويح نلت سلا اراك
 لزنو قدی ن ىلع ديعرلاب مهني و «عيمجلا ةدابع

 57 ءءء
 بصح لآ نود نم ودب و و هلوق اًضيأ

irمم  
 . 4 یو درو اه مٽن نأ

 ےک ب جولي
 ا

 كدنعو اندنع ررقت دق :اولاق مهنأ «ةملاظلا مهتجح هجوو

 ةبقاعلا مهل نيذلا «نيبرقملا هللا دابع نم ىسيع نأ «دمحم اي

 ؟عيمجلا ةدابع نع يهنلا يف اهنيبو هنيب تيوس ملف «ةنسحلا
 . ضقانتت مل ةلطاب كتجح نأ الولف

 ولأ نيود نم نودع امو مڪو : تلق ملو

 مانصألا معي < «مهمعزب ظفل اذهو 4توُدرو اک رشا منهج

 ىلع ليلد ةجحلا ضقانتو ؟ضقانت الإ اذه لهف «ىسيعو
 . اهن الطب

 اهب اوحرف “”[يذلا] ةهبشلا هذه هب نوررقي ام ىهنأ اذه

 . نورشابتيو نودصي اولعجو ءاورشبتساو

 ةيوست نإف ءاهلطبأو هبشلا فعضأ نم -
 ةدابع نع يهنلا نيبو ‹حيسملا ةدابع نع يهنلا نيب هللا

 نم دحأ اهقحتسي ال «ىلاعت هلل قح ةدابعلا نأل «مانصألا

 الو «نولسرملا ءايبنألا الو «نوبرقملا ةكئالملا ال «قلخلا

 ةدابع نع يهنلا ةيوست يف ةهبش يأف ءقلخلا نم مهاوس ْنَم
 . ؟هريغو ىسيع

 ام هبر دنع اًبرقم هنوكو «مالسلا هيلع ىسيع ليضفت سیلو

 لاق امك وه امنإو «عضوملا اذه يف اهنيبو هنيب قرفلا ىلع لدي

 ی رسل

 بسمع تح

 دمحلا هللو - ىهو

 ٥۷-٠٠٥ :تايآلا فرخزلا ةروس ريسفت = ٤١- 4.0

 ملعلاو ةمكحلاو ةوبنلاب جَع انمعْنَأ ُدْبَع الإ َوُه نإ :ىلاعت

 هللا ةردق هب نوفرعي *َليِعتَرَسِإ قل التم ُهَنَلَعَحَو# لمعلاو
 . بأ نود نم هداجيإ ىلع ىلاعت

 هلأ نيود نم َنوُدبَعَت امو مڪو ا امأو
AF rire 

 ةئالث الث نم اهنع باوجلاف ٭ تودرو اھک انهن رس
 ر ا

 : هجو

 & ا تود نم نود امو مڪو :هلوق نأ : اهدحأ

 .هوحنو حيسملا هيف لخدي ال «لقعي ال امل مسا «ام» نأ

 ءاهلوح امو ةكمب نيذلا «نيكرشملل باطخلا نأ : ىناثلا

 ٠ حملا ردسي الو ااو اة ودم اننإ عضو

 مُهَل ْتَقَبَس قبس بأ م :ةيآلا هذه دعب لاق هللا نأ : ثلاثلا

 مورو يسع نأ SE وسلا ان

 .ةيآلا هذه يف نولخاد ءايلوألاو ءايبنألا

 ٍضْرْلا ىف ةكیلم کنم الع ات ووا : ىلاعت لاق مث

 «ضرألا يف مكنوفلخي ةكئالم مكلدب انلعجل : يأ 4 069

 ءمهسنج نم ةكئالم مهيلإ لسرن ىتح ضرألا يف نورك
 مكيلإ لسرت نأ نوقيطت الف ءرشبلا رشعم اي متنأ امأو

 نم السر مكيلإ لسرأ نأ «مكب هللا ةمحر نمف «ةكئالملا

 . مهنع ذخألا نم نونكمتت «مكسنج

 ليلدل مالسلا هيلع ىسيع نإو :يأ كِةَعاَسِي ململ ُمَنِإَول
 ىلع رداق «بأ الب مأ نم هداجيإ ىلع رداقلا نأو «ةعاسلا ىلع

 لزنيس مالسلا هيلع ىسيع نإو «وأ «مهروبق نم ىتوملا ثعب
 . ةعاسلا تامالع نم ةمالع هلوزن نوكيو «نامزلا رخآ يف

 نإف «ةعاسلا مايق يف كشت ال :يأ اب رمت الفل

 ام بانتجاو «مكترمأ ام لاثتماب نومول «رفك اهيف كشلا
 . لجو زع هللا ىلإ لصوم 4یم طر اه مكتيهن

 ناطيشلا نإف «هب هللا مكرمأ اًمع 4ٌُنطِيَّشلأ کند الو

 . كلذ يف هدهج لذاب « مكئاوغإ ىلع صيرح ودع كَل
 ام ةحصو هتوبن قدص ىلع ةلادلا تسلا ىسيع اج اَمَلَو#

 وحنو «صربألاو همكألا ءاربإو «ىتوملا ءايحإ نم «هب مهءاج
 .تايالا نم كلذ

 ةوبنلا «ِةَشِحْلاب كنج دل :ليئارسإ ينبل لاق

 صعب مك َن نالو «يغبني يذلا هجولا ىلع يغبني امب « ءملعلاو

 مكنع لوزيف «هباوجو هباوص مكل نيبأ : يأ م وميت ىر
 . سبللا كلذب

 هيلع ىسوم ةعيرشل اًممتمو المكم مالسلا هيلع ءاجف

 . (يتلا) باوصلا لعلو «(يذلا) :نيتخسنلا يف (1)



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ةبجوملا تاليهستلا ضعبب ىتأو «ةاروتلا ماكحألو «مالسلا

 .هب مهءاجام لوبقو هل دايقنالل

 ءهل كيرش ال هدحو هللا اودبعا : يأ ؟ِنوُعِيِطَأَو هلأ اوفا

 .نوعيطأو ينوقدصو يب اونمآو «هيهن اوبنتجاو «هرمأ اولثتماو
 9 4 میم ر a 2 روح در م د

 طرص اذنه هودبعاف کرو فر َوُه هَل نل

 عاونأب هقلخ عيمج يبرملا وه هللا نأب «ةيبوبرلا ديحوتب رارقالا
 رمألاب «ةيدوبعلا ديحوتب رارقالاو «ةنطابلاو ةرهاظلا معنا

 هنأ مالسلا هيلع ىسيع رابخإو «هل كيرش ال هدحو هللا ةدابعب

 وأ « هللا نبا هنإ) :ىراصنلا هيف لاق امك سيل « هللا دابع نم دبع

 «ميقتسم طارص روكذملا اذه نأب رابخالاو «ةثالث ثلاث

 . هتنج ىلإو هللا ىلإ لصوم

 نم هللأ ىده 5 لإ «هب 08 1 درو و «ةلطاب ةلاقم مالسلا

 ءهب ءاج ام لكب اوقدصو «ةلاسرلاب هل اودهش نيذلا «نينمؤملا
E 

 TT «نيملاظلا نرخ

 ال مو ةَ مهيأ نأ ٌةَعاَملَأ لإ تورطت لهل (7-<)

 ه َِقَتَمْل لإ راع قتل ولا يب 0 و نورت

 اا وما َندَلأ © تور دس و مولا کن وح ال دابو

 ورا رسا َدَنَحْلا اوشن تيل واڪ

 شفنا ويهن ام م اَهيفَو باكا هد نم ٍفاَحِصِب مع ٌفاَطَي داب

 تلا دلو اَهوُمّتْيوُأ ولا هَل كاتو ا كحل دلو

 لوقي كا اهن ةر ههكف ايف

 0 کور

 وخت مشک انب
 نأ ٌةَعاَملَأ اَلِإإ# نوعقوتي لهو ل ام : ىلاعت
 نع لأست الف «تءاج اذإف : يأ رزمي ال َمْهَو ٌدَّمْعَب رأت

 اهب ءاج قبب اار ایک سارا

 ىلع نيلاختملا «ةمايقلا موي : :يأ قيم هو اجلا # نإو

 نأل 4ٌرُدَع ضل ْرُهّصْتَبل هللا ةيصعمو بيذكتلاو رفكلا
 ةمايقلا موي تيلقئاف «هللا ريغل ايندلا يف مهتبحمو مهتلخ
 مهتبحم نإف «يصاعملاو كرشلل «تريّئُمْلا لإ «ةوادع

 .هلجأل ةبحملا تناك ْنَم ماودب «لصتتو مودت

 ةمايقلا موي مهيداني ىلاعت هللا نأو «نيقتملا باوث ركذ مث

 رابولي :لوقيف ءرشو ةفآ لك مهنع بهذيو «مهبولق رسي امب

 مكقحلي فوخ ال : يأ وَرَ ر لَو مولا 522 ُفَوَح ال
 ءاهنم ىضم اميف مكبيصي نزح الو ءرومألا نم هنولبقتست اميف

 .بولطملا بوبحملا تبث «هجو لك نم هوركملا ىفتنا اذإو

 ٠١-۷۳١ :تايآلا «فرخزلا ةروس ريسفت ۹٦ 4۳

۹4 
 وے س کک ب ص ا ےس و

 واهب ترام ةع ةا
î.7 9 015 ل © يف  

 جلاب رکج لَو تيل عسل

 ١ طاصاذله نوعبت 1 ١ نياك

 رع راو ع

 نوييمودع»

 ا 0000 مس حد ر ر رھ

 أ نارا وقنا بف نورت یر صعب نيب الو

 4<2 و > س صر

 ٌميِفَتَسُم طر ص اذنه هود بعاد 22021

 ا اهلط تربو ياي ثرتكلا تلت ©
 نا ةَعاَسلا دلل دورتي أ هرظنيله (9) ر يلام ويب ادعم

 دس و رور 3 رک هس حرس وع |

 واال © تب ا ٠

os 2اق همس مم  

 ا O e س
 ےہ ےس د ےک e ت

 i کک 021 تاوان د۲9 ورع

 95 راو سا َدَّدَحْلْا الخد
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 أ َةَنَجْلا اولخدأ O نيام اراك

 باوك او ید ن فاحص مہک فای 2 E2 3 لص ر: 2 و

 هس ر و2

 es اکو شلات

 رک اتام رال ةر © © توذيدك
 (7) نو اتام ريك ههكف ایف کل 9€ تراکت

 مهفصو :يأ 4َنيِلَتُم الاكواب اهم بلا

 متي ال امبو ءاهب قيدصتلا لمشيل كلذو « هللا تايآب ناميإلا

 . اهاضتقمب لمعلاو اهانعمب ملعلا نم «هب الإ قيدصتلا

 «مهلاوحأ عيمج يف هل نيداقنم هلل 4َنيِيلَتُم اناكحر#

 . نطابلاو رهاظلا لمعب فاصتالا نيب اوعمجف

 : يأ جزا رشسأ» رارقلا راد يه يتلا 4ة ادا

 «ةجوز نم «مکل نراقم لك نم «مکلمع لثم ىلع ناك ْنَم
 .مهريغو «بحاصو «دلوو

 نع نم مكيتأيو «نومركتو نومعنت : يأ تور

 رّبعت ال ام «تاذللاو حارفألاو رورسلاو تاريخلا نم 0

 .هفصو نع نسلألا

 مهيلع رودت :يأ 4تاكأَو بكد ني ٍقاَحِصب مہ فایل
 يناوألا نسحأب «مهماعطب نيدلخملا نادلولا نم «مهمادخ

 «يناوألا فطلأب مهبارشو «بهذلا فاحص يهو ءاهرخفأو

 نم «يناوألا ىفصأ نم يهو ءاهل ىرع ال يتلا باوكألا يهو

 .ريراوقلا ءافص نم مظعأ ةضف

 لا دو شمالا ِهيِهَمْنَم ام ةنجلا : يأ «اهيفو»



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 «نيع ةرقو «حرفو ميعن لك ىلع يتأي «عماج ظفل اذهو

 ءمعاطم نم «سوفنلا هتهتشا ام لكف «بلق رورسو
 ا فا نع ترا او واو تریو

 لصاح هنإف ءةفرخزم نابمو «ةقنوم مُعِْنو «ةقدحم راجشأو
 لاق امك ءاهلضفأو هوجولا لمكأ ىلع ءاهلهأل دعم ءاهيف

 . وعدي اَم مو هک ابف مل : یلاعت

 ءةنجلا لهأ ميعن مامت وه اذهو 4توُدَِح ابف رسال
 ءهتدايزو اهميعن ماود نمضتي يذلا ءاهيف مئادلا دلخلا وهو
 .هعاطقنا مدعو

 یل يه تافصلا لمكأب ةفوصوملا هَل كليو

eeاهايإ هللا مكئروأ :يأ تولت ٌرْثُك اب  

 هتمحر نم اهيف عدوأو ءاهل ءازج هلضف نم اهلعجو «مكلامعأب
 . عدو ام

 ني اميل ىرخألا ةيآلا يف امك 4 ةَريك ةهكنف ايف يكل ]
 كلت نم نوريختت امم : يأ 4 نوع اهتم ناور ةَ 3

 .“[نولكأت ةذيذللا رامثلاو «ةيهشلا هكاوفلا
 :لاقف منهج باذع ركذب هبقع «ةنجلا ميعن ركذ املو

 وکو م
 ري ال © َنوُدِيَح هج ِباَدَع ف َنيِمرَجَمْلا نإ (۷۸-۷)

 داو © نيل مه أوك ن و مهتملط امو © وسليم ديف مهو هن
 ّنكلَو یاب ركتتحي دق o ت ا ل ت اع ضف كلك

 . توهرك يحل رك

 ِباَذَع فل مهبيذكتو مهرفكب اومرجأ نيذلا يجمل نإ
 «بناج لك نم باذعلا مهب طيحم «هيف نورمغنم : : يأ 4َهَج

 . اًدبأ هنم نوجرخي ال یف کو
 مە 0 2

 نيوهتب الو ءهتلازإب ةعاس باذعلا 4َمْهْنَع رمي الل و
 نيجار ريغ «ريخ لك نم نوا : يأ 4 وسليم هيف مهو «هباذع

 ابني اَ ار : نولوقيف مهبر نوداني مهنأ كلذو ءجرفلل

 اذهو *«نوُمْكُت الو اف اوسخ لاق ٠ تولي اتاق اتتع ناک

 «مهسفنا هب اوملظ امبو . مهيديأ تمدق امب ءميظعلا باذعلا

 . مرج الو بنذ الب مهبقاعي ملو مهملظي مل هللاو

 «ةحارتسا مهل لصحي مهلعل «رانلا ف مهو ادار

 مغ يف اننإف «حيرتسنف انتميل : يأ كير اتل قي كيكلب»
 لاك ف دلج الو هيلع انل ربص ال ‹ظيلغ باذعو «ديدش

 نأ مهل هللا وعدي نأ هنم اوبلط نيح - رانلا نزاخ كلام مهل

 ال ءاهيف نوميقم :يأ تركت رک - مهيلع يضقي

 مهباجأ لب ءهودصق ام مهل لصحي ملف ءاّدبأ اهنع نوجرخت

 امب مهخبو مث «مهمغ ىلإ 0 نك

 ۷٤-۸۳ :تايآلا فرخزلا ةروس ريسفت #4 لله %۷

 نإ مك كو «متدعسو متزفل «هومتعبت ولف 00
 . اهدعب ةداعس ال ةواقش متيقش كلذلف كوشك

 هت ال انآ ویس مآ © ومی اني ارك امري ا )۷۹ 8١(
 مربأ مأ : ىلاعت لوقي بک روبي ب مهيد اشو ب موو مهس

 ءاّديك اوداك :يأ آ» هل نودناعملا قحلاب نوبذكملا

 نم اوهوم امب «هوضحديل «قحلاب ءاج نملو قحلل اوركمو

 اًرمأ نومكحم : يأ دونم انّ «قوزملا فرخزملا لطابلا
 هضّيق ام وهو ءهلطبيو هضقنيو «مهريبدت ولعي اًريبدت نوربدمو
 امك «لطابلا لاطبإو قحلا قاقحال «ةلدألاو بابسألا نم هللا

 . عميق لطابلا لع يلا ها
 مل يذلا هس مَ ال 6أ مهملظو مهلهجب سَ
 مهمالك : يأ هوجو مهبولق يف رس وه لب «هب

 ‹يصاعملا ىلع اومدقأ كلذلف : يأ «هب نوجانتي يذلا يفخلا

 . اهنم يفخ ام ىلع ةازاجم الو اهل ةعبت ال اهن اونظو
 مهرس ملعن نإ :يأ * لكل :هلوقب مهيلع هللا درف

 ام لك دوبي ميدل ماركلا ةكئالملا أس مهاوجنو

 ام اودجيف «ةمايقلا اودري ىتح «مهيلع كلذ ظفحيسو «هولمع
Os 

 َلَحَبْس © ةيينمْلا وأ اتام ڈو نکلا نك نإ نفل )١-8(
 وضو مردف © وقصي مَع شرما پَر ضال توسل 3

 لوسرلا اهيأ اي لق : يأ *َنوُدَعوُي ىلا مهمي أُمي ىح اوبعليو
 درفلا دحألا دحاولا وهو ءاّدلو هلل اولعج نيذلل ءميركلا

 اًوفك هل نكي ملو ءاّدلو الو ةبحاص ذختي مل يذلا دمصلا

 .دحأ

 هنأل ءدلولا كلذل *َتديَمْلا وأ اتاق دو ِنَمّيلِب نك نإ لف

 هلل ةبوبحملا رومألل اًدايقنا قلخلا ىلوأ انأو ءهدلاو نم ءزج

 كلذب ملعف ءاّيفن هل مهدشأو «كلذل نيركنملا لّوأ ينكلو

 «لسرلا لاوحأ فرع ْنَم دنع «ميظع جاجتحا اذهف .هنالطب

 سانلا لَّوأ مهف ريخ لك نأو «قلخلا لمكأ مهنأ ملع اذإ هنأو

 ءهل اگرت سانلا لّوأ مهف رش لکو «هل اًليمكتو «هیلإ اًقبس
 وهو دلو نمحرلل اذه ىلع ناك ولف «هنم اًدعبو «هل اًراكنإو

 «هدبع ْنَم َلَّوأ لسرلا لضفأ هللا دبع نب دمحم ناكل «قحلا

 . نوكرشملا هيلإ هقبسي ملو
 لّوأ انأف ءدلو نمحرلل ناك ول :ةيآلا ىنعم نأ لمتحيو

 افن ام ىفنو «هتبثأ ام تابثإ هلل ىتدابع نمو «هلل نيدباعلا

 كاك ىلا ذم نس مرو  هةيداعألا ةيلوقلا ةدانحلا نم اذه

 ةقباسلا ةيآلا ريسفت ىلع اًمدقم أ ةخسن يف ءاج نيترصاحلا نيب ام )١(
 4 ترمن رك اب اَهوُيْشْنرْأ ىلا هلل كلير ميلر r ے در



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 نيكرشملا ىوعد نالطب كلذب ملعف .هل تبثم لّوأ تنكل ءاّقح

0 

 هبسن امم كلذ ريغو «دلولاو را A كيرشلا

 . نوكرشملا هيلإ

 اوبعليو «لطابلاب اوضوخي : يأ اويَمْليَو وضو مشرد
 ثحبلاو ضوخلا يهو «ةعفان ريغ ةراض مهمولعف «لاحملاب

 ء«لسرلا هب تءاج امو «قحلا اهب نوضراعي يتلا مولعلاب
 رمثت الو «سوفنلا يكزت ال «ةهافسو بعل مهلامعأو

 :لاقف ةمايقلا موي نم مهمامأ امب مهدعوت اذهلو «فراعملا

 ءاولّصح اذام هيف نوملعيسف #َنوُدَعَوُي یدل نو أهلي ّقَح#

 .رمتسملا باذعلاو «مئادلا ءاقشلا نم هيلع اولصح امو

 وشو 2 ٍضرأْلا ينو لإ كَمَسلَ ف ىلا رهو (۸۹-۸6)

 امّ امو ضرألاو توسل كلم م هَل یدل راتو o علا ككل
 ق ص عا
 نم توعد ترد ُكِلْمَي الو ٩ توج ِهَيَلِإَم ماسلا مل مدنعو

 س مُهتلَأَم نیک © ومي ْمُهَو قاب دہ نم اإ ٌةَعْفَّشلا نود

 ل موق حلوه َّنِإ برب -لبِقَو © كنو قا آر َمهَقْلَح

 هنأ ىلاعت ربخي مَع توس مكس لف منع حسك © وم
 لهأف «ضرألاو تاوامسلا ىف دوبعملا هولأملا هدحو

 ءهنودبعي ضرألا لهأ نم لا «مهلك تاوامسلا

 71 میش .هلامكل نورقتفيو ؛هلالجل نوعضخيو «هنومظعيو

 هيو 4 ودع خف الإ كر ُضْردْلاَو ْعبَسلأ ت وسلا

 هولأملا ىلاعت وهف . امرك اًعْرَط ِضْرَدْلاَو ِتْومَسلا يف نم دس
 «نيراتخم نيعئاط «مهلك قئالخلا ههلأي يذلا دوبعملا

 ينو ِتوَمَّسلَأ يف هلأ وهو :ىلاعت هلوقك هذهو «نيهراكو
 «هشرع قوف وهف وه امأو ءامهيف هتبحمو هتيهولأ : يأ ضل

 . هلامکب دجمتم «هلالجب دحوتم ءهقلخ نم نك

 امف ءهعرش ام نقتأو «هقلخ ام مكحأ يذلا مک وهو وهو

 همكحو ةمكحل الإ اًئيش عرش الو ءةمكحل الإ اًئيش قلخ
 لما ةمكحلا ىلع لمتشم يئازجلاو يعرشلاو يردقلا

 يف ةرذ لاقثم هنع بزعي الو خار رسلا ملعي ءيش لكب

 .ربكأ الو ءاهنم رغصأ الو «يلفسلاو يولعلا ملاعلا

 : كرابت 4امت امو ٍضألاَو ِتَومَسَأ كلم مل ىلا كراو

 مظعو «هتافص تعستاو «هریخ رثكو «مظاعتو ىلاعت ىنعمب
 ءامهنيب امو ضرألاو تاوامسلل هكلم ةعس ركذ اذهلو «هكلم

 ملعب درفنا ىلاعت هنإ ىتح «ميلع ءيش لكب هنأو ءهملع ةعسو

 يبن ال قلخلا نم دحأ اهيلع علّطي مل يتلا بويغلا نم ريثك

 ِةَعاَسلَأ ٌمْلِع ٌمدنِعَو# :لاق اذهلو برقم كلم الو «لسرم

 ۸٤-۸۹ :تايآلا  فرخزلا ةروس ريسفت - ۳٤س ۹۰۸
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 نول لوف 40 ا ا
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 ہوے وہ ر ہے د يحج

 0-0 کک | َنوُدِيَحمَهَج ب اَذَع فَنيِمِرجَمْلَ نإ

 19 و شتم
 0 کرک

 721 رك کا
 ور

 را ع صا

 5لا كيرا ضل كركي ًاوداتو
 ر يلج 2 >

 لو يل ايركاتشحي

 1 لب م هوو مهرس عمال انا نوب وبسم 63 تومان
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 دو انا وكله 9 يك نوک رو

 3 ر يورو وک ہو ساس 6 EE يع 3< ص

 مكبر كال © وسع
KX١ هم و  

eٍضَرَذْلا فوه  

 توسل اكلم هلی ذآ راب و ا( ململ ا

 | توجو تاتا
 ۰ نمالإةعفَسلأ هنوذ نمت وعدي دلك ميكر

 ا

 د َمُهَفلَنَم مهتلاس نيل 58 و كيلي
 353 yg رو ره

 قوي ناف هلل انلوقيل
 o و < وس د س >6

 © َنوُمَلَعَي وس E 9 َحَفَصَأَد (2) نوما

 ةعاسلا ءيجت ىتم ملعي ال : يأ «رصحلا ديفيل «فرظلا مدق

 .وهألإ
 اذهلو «ةرخآلاو ايندلا كلام هنأ «هتعسو هكلم مامت نمو

 همكحب مكنيب مكحيف ةرخآلا يف :يأ 4َنوْعَحيُر هلو : لاق
 .لدعلا

 رمألا نم هقلخ نم دحأ كلمي ال هنأ «هکلم مامت نمو

EEE 

 ْنَم لك : يأ 4 دَعَا هنود نم توعد ترا كلم و رو

 نوكلمي ال «مهريغو ةكتالملاو ءايبنألا نم « هللا نود نم يعد

 نمل الإ نوعفشي الو « هللا نذإب الإ نوعفشي الو «ةعافشلا

 ءهناسلب قطن : يأ (َقَحْلآِ دَ نم لإ : لاق اذهلو «ىضترا
 هتداهش نوكت نأ طرتشيو «هب دهش امب اًملاع «هبلقب اًرقم

 ةوبنلاب هلسرلو «ةينادحولاب ىلاعت هلل ةداهشلا وهو «قحلاب

 «هعورفو نيدلا لوصأ نم «هب اوءاج ام ةحصو «ةلاسرلاو
 «نيعفاشلا ةعافش مهيف عفنت نيذلا ءالؤهف «هعئارشو هقئاقحو

 NS ا
  eمقل 2

 س مهتلأم نیکو :ىلاعت لاق مث

 وود یو

EKموف ووته نابري ول یِقو (7) 6  

 يأ س وش



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 «قلاخلا وه نمو «ةيبوبرلا ديحوت نع نيكرشملا تلأس نئلو
 .هل كيرش ال هدحو هللا هنأ اورقأل

 هللا ةدابع نع نوفرصي فيكف : يأ 255 نان

 هب مهمزلي «ةيبوبرلا ديحوتب مهرارقإف ؟هدحو هل صالخإلاو
 نالطب ىلع ةلدألا ربكأ نم وهو ءةيهولألا ديحوتب ار

 ىلع فوطعم اذه دوني ل مَ هلم
 : يآ «هلیق ملع هدنعو ا ُمْلِع ٌمَدنِعَوأ# :هلوق

 «كلذ ىلع اًنزحتم «هموق بيذكت هبرل اًيكاش ءب لوسرلا
 رداق «لاحلا هذهب ملاع ىلاعت هللاف «مهناميإ مدع ىلع اًرسحتم

 . ةبوقعلاب مهتلجاعم ىلع

 مهلعل ءمهب ينأتسيو ءدابعلا لهمي ميلح ىلاعت هنكلو

 : يأ i) لهو ْمُهَنَع حمص :لاق اذهلو «نوعجريو نوبوتي
 فعاو «ةيلعفلاو ةيلوقلا مهتيذأ نم كيتأي ام مهنع حفصا

 ولوأ هب لباقي يذلا مالسلا الإ مهل كنم ردبي الو «مهنع

 هدابع نع ىلاعت لاق امك «نيلهاجلا رئاصبلاو بابلألا

 ىضتقمب اًباطخ :يأ «َنولِهَجْلا ٌمُهَبطاَح اذار :نيحلاصلا

 . اكس الات مهلهج

 مهريغو هموق نم هيلإ ردصي ام ىقلتو «هبر رمأل كك لثتماف

 ناسحالاب الإ هيلع مهلباقي ملو «حفصلاو وفعلاب «ىذألا نم
 هصخ ْنَم ىلع همالسو هللا تاولصف «ليمجلا باطخلاو مهيلإ

 ءءامسلاو ضرألا لهأ هب َلَضَف يذلا ميظعلا قلخلاب هللا

 .ءازوجلا بكاوك نم ىلعأ هب عفتراو

 ةبقاعو «مهبونذ بغ :يأ #توملَمَي كوس :هلوقو
 . مهمرج

 . فرخزلا ةروس ريسفت مت

 ناخدلا ةروس ريسفت

 :نرقلا أ مست

 ف آَنإ ه نيل بتل ه مح# )١-١15(

 ء نما 0 ركح ِرْمَأ لک فرق اف © ردم اک اإ گر
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 1 در تيمدو -ىحني

 ا: رمق و

 بادل ا اَنَع فيك آب

 0 رم لوسر مه ءاج دقو ر 6 1ا سموم

 اليك یادمان 9 امم اول اتو هنعاوأ اوت ےک
 م حر

 E A اة شطب مو 09 ودیا کت

e 

٤ 
  ocرو ورد ہر وحس و و ااف دَ

 لوسر وسر مه ءاجو تن تروعرف ف موقرمهلبق انف دل

 ل ياتيك نتاع األ ©

 ا الا کالو ی عع کک

 5 رکا ةَ دطب مو © ودیا رکنا ایی ال اک َدَعْلا اوشا

 يملا باكي قاف نارا ىل آراب م اذه نت 2

 نيك یا نكت وان ٍدََيَل ىف هلزنأ هنأ «هنايب ىلإ جاتحي ام لكل

 م روس ءردقلا ةليل يهو «ةكربلاو ريخلا

 لضفأ ىلع «مايألاو يلايللا لضفأب مالكلا لضفأ لزنأف

 «ةلاهجلا مهتمع اًموق هب رذنيل ءماركلا برعلا ةغلب «مانألا

 «هاده نم اوسبتقيو «هرونب اوئيضتسيف .ةواقشلا مهيلع تبلغو

 ريخلاو «يويندلا ريخلا مهل لصحيف «هءارو اوريسيو

 كلت يف : يأ )ف ه َيِرْدُم اك اتل :لاق.اذهلو «يورخألا

 : يأ ركح ِرْمأ لك فرقي نآرقلا اهيف لزن يتلا ةلضافلا ةليللا

 .هب هللا مكح يعرشو يردق رمأ لك بتكيو «زيميو لصفي
 “رح ءردقلا ةليل يف نوكي يذلا ناقرفلاو ةباتكلا هذهو

 يذلا «لوألا باتكلا قباطتف «زيمتو بتكت يتلا تاباتكلا

 )١( (ىدحإ) باوصلا لعلو (دحأ) نيتخسنلا يف .



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا
 مهلامعأو مهقازرأو مهلاجآو قئالخلا ريداقم هب هللا بتك

 . مهلاوحأو

 ىلع يرجيس ام بتكت ةكئالم لكو دق ىلاعت هللا نإ مث

 ءايندلا ىلإ هدوجو دعب مهلكو مث ءهمأ نطب يف وهو «دبعلا
 هنإ مث «هلامعأ هيلع نوظفحيو نوبتكي «نيبتاك اًمارك هب لگو
 . ةنسلا يف نوكي ام ردقلا ةليل يف ردقي ىلاعت

 «هظفح ناقتإو «هتمکح لامكو هملع مامت نم اذه لکو

 رمألا اذه : يأ # ائينِع نِ مآ هقلخب ىلاعت هئانتعاو

 لسرلل لس رم اك اإل اندنع نم رداص رمأ ءميكحلا

 ربختو لسرملا رماوأ غلبت لسرلاو .«بنكلل: نيرو
 لازنإو لسرلا لاسرإ نإ :يأ 4کر نَم ٌةَمَحَي#© «هرادقأب

 «دابعلاب دابعلا بر نم ةمحر «نآرقلا اهلضفأ يتلا بتكلا

 بتكلاب مهتياده نم لجأ ةمحرب هدابع هللا محر امف

 لجأ نم هنإف «ةرخآلاو ايندلا يف هنولاني ريخ لكو «لسرلاو
 . هبيسو كلذ

 «تاوصألا عيمج عمسي :يأ لمل ٌعيمَسلا وه مَن

 ةرورض ىلاعت ملع دقو «ةنطابلاو ةرهاظلا رومألا عيمج ملعيو

 هلف ءمهيلع نمو «كلذب مهمحرف «هبتكو هلسر ىلإ دابعلا
 ٠ .ناسحالاو ةنملاو دمحلا ىلاعت

 كلذ قلاخ :يأ امتي اَمَو ٍضراْلاَو تولا بر
 . ءاشي امب هيف فرصتملاو «هربدمو

 «نيقيلل اًديفم اًملع كلذب نيملاع : يأ يقوم مك نإإ#
 :لاق اذهلو «قحلا اههلإ وه تاقولخملل برلا نأ اوملعاف

 24 ُثيِيَو -يتيط .ههجو الإ دوبعم ال : يأ وه لإ َهَلِإ ل8
 دعب مكعمجيسو «ةتامالاو ءايحالاب هدحو فرصتملا وه : يأ

 رکی رشف اًرش نإو «ريخف اًريخ نإ «مكلمعب مكيزجيف مكتوم
 مهيبرم «نيرخآلاو نيلوألا بر : يأ «تياَوأْلا كيما“ برو
 . مقنلا مهنع عفادلا «معنلاب

 ماتلا ملعلا بجوي امب «هتيهولأو هتيبوبر ىلاعت ررق املف
 لَ يف نايبلا اذه عم نيرفاكلا نأ ربخأ «كشلا عفديو

 نولفاغ «تاهبشلاو كوكشلا يف نورمغنم :يأ *توُبَملَي

 يدجي ال يذلا لطابلا بعللاب اولغتشا دق «هل اوقلخ امع

 .ررضلا الإ مهيلع
 نآو برق دق هنإف «باذعلا مهيف رظتنا :يأ بقرف

 يأ 4سال ىَتْعَي ٠ نيت اكذب ءال تأت مب «هناوآ
 . 4يا ٌكاَدَع اده : : مهل لاقيو «ناخدلا كلذ مهمعي

 هنإ : ليقف «ناخدلا اذهب دارملا يف فلتخاو

 نم رانلا برقت نيح مهمعيو سانلا ىشغي يذلا ناخدلا

 ٤- :تايآلا ءناخدلا ةروس ريسفت ١-٠١ ۹۱۰

 موي باذعب مهدعوت هللا نأو «ةمايقلا موي يف نيمرجملا
 . مويلا كلذ مهب رظتني نأ هيبن رمأو «ةمايقلا

 يف نآرقلا ةقيرط يه ةقيرطلا هذه نأ «ىنعملا اذه ديؤيو

 «هباذعو مويلا كلذب مهبيهرتو مهب يّنأتلاو رافكلا دعوت

 .مهاذآ نمب راظتنالاب نينمؤملاو لوسرلا ةيلستو

 لوس ماج دقو یرکرلا م نأ : ةيآلا هذه يف لاق هنأ ءاّضيأ

 ىلإ عوجرلا نوبلطي نيح «رافكلل ةمايقلا موي لاقي اذهو نيم
 . عوجرلا تقو بهذ دق :لاقيف ءايندلا

 اوعنتما نيح شيرق رافك باصأ ام «كلذب دارملا نإ : ليقو

 لَك يبنلا مهيلع اعدف ءقحلا ىلع اوربكتساو «ناميالا نم
 هللا لسرأف ««فسوي ينسك نينسب مهيلع ينعأ مهللا» :لاقف

 اوراصو «ماظعلاو تاتيملا اولكأ ىتح «ميظعلا عوجلا مهيلع

 ءهب سيلو ءناخدلا ةئيهك ضرألاو ءامسلا نيب يذلا نوري

 . عوجلا ةدش نم كلذو

 نأ نادي ُهَمَسلأ أك موي :هلوق - اذه ىلع - نوكيف

 ناخدب سيلو «نودهاشي امو «مهراصبأ ىلإ ةبسنلاب كلذ

 . هفشح-

 ك5 هللا لوسر اومحرتسا ىتح ةلاحلا هذهب اولازي ملو
 ءهبر اعدف «مهنع هللا هفشكي نأ ءمهل هللا وعدي نأ هولأسو

 باعا أوشك اَنإ## :هلوق نوكيف اذه ىلعو ءمهنع هللا هفشكف

 مهل ٌدُعوتو «مكنع هفرصيس هللا نأب رابخإ وديا نإ الی
 ءعقوف هعوقوب رابخإو «بيذكتلاو رابكتسالا ىلإ اودوعي نأ

 (ردب» ةعقو يهو :اولاق «ىربكلا ةشطبلاب مهبقاعيس هللا نأو

 .رهاظ رظن لوقلا اذه ىفو

 نار ةعاتلا طارش نه كت نأ تكتب دارعلا وز هلق
 بيصيو ء«سانلا سافنأب ذخأي ناخد نامزلا رخآ يف نوكي

 . ناخدلا ةئيهك مهنم نينمؤملا

 .لوألا وه لوقلاو

 امس قا مب بقر : هلوقب دارملا نأ لامتحا ةيآلا يفو

 اتع فک ار 0 رق ادم دنع سالا ىتَْي ه نيه ناڪي

 هديؤيو

 2ع هر

 مم نيم وسر مج قو یدل أ مه َّن 0 ونوم آَنِإ باّدعلا

 . ةمايقلا موي نوكي هلك اذه نأ نوحي لَم اولا َُنَع اولو

 موي © وديع نإ الی بادل اوُمِشَك اإ : یلاعت هلوق نأو

 امك شيرقل عقو ام اذه نأ 4َنوُمِقَنَس اَنِإ ركل ةكسطبلا شطب

 يف دجت مل «نيينعملا نيذه ىلع تايآلا هذه تلزن اذإو

 «ةقباطملا متأ امهل ةقباطم اهدجت لب «كلذ نم عنمي ام ظفللا



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 Ao يدم ادور

 رخآ ىلإ ترف َمْوَق هلن انف دقو ١0-00
 هلك اًدمحم لوسرلا بذك نم بيذكت ىلاعت ركذ امل ''”ةصقلا
 امو «ىسوم عم مهتصق ركذف «نيبذكملا نم اًملس مهل نأ ركذ
 :لاقف < E ملام رع جوا كولي وح عار هيب ها رعأ

 مهانربتخاو مهانيلتبا : يأ #ترعرف َمْوَق ممل اَن دمو

 يذلا ميركلا لوسرلا «مهيلإ نارمع نب ىسوم انلوسر لاسرإب
 .هريغ يف سيل ام قالخألا مراكمو مركلا نم هيف

 ىلإ اودأ :هئلمو نوعرفل لاق : يأ هنأ داع َكِإ اود نأ

 ءمهولسرأ :يأ «ليئارسإ ينب :مهب ينعي «هللا دابع

 مهنإف «باذعلا ءوس مهايإ مكموسو مكباذع نم مهوقلطأو

 . مهنامز يف نيملاعلا لضفأو «يتريشع

 مهولسرأف «قح ريغب مهومتدبعتساو «مهومتملظ دق متنأو

 بر نم لوسر :يأ نيب 1 کک نل «مهبر اودبعيل
 الو ءاّئيش هنم مكمتكأ ال هب ينلسرأ ام ىلع نيمأ «نيملاعلا

 او و او «صقنأ الو هيف ديزأ

 ىلع ولعلاو «هتدابع نع رابکتسالاب 4 هللا لع اك ال نوو

 «ةرهاظ ةنيب ةجحب :يأ 4ٍ نطلب كيا إال هللا دابع
 «تارهاقلا ةلدألاو «تارهابلا کاک ام وهو

 ُثذع ينإو# :لاقف ءمهرش نم هللاب أجلف «هلتقب اومهو هوبذكف
 مجرلاب «تالتقلا رش ينولتقت :يأ نومي نأ كيو قرب
 . ةراجحلاب

 ناميالا :بتارم ثالث مكل : يأ فرزات ىل ايي دل نول

 «ةبترملا هذه مكنم لصحت مل نإف ءمكنم يدوصقم وهو «يب
 . مكرش ينوفكاف «يل الو يلع ال «ينولزتعاف

 اولازي مل لب «ةيناثلا الو ىلوألا ةبترملا مهنم لصحت ملف

 «مالسلا هيلع ىسوم هيبنل نيبراحم ؛هللا ىلع نيتاع نيدرمتم
 موق لونه ن هر اَعَدَه# «ليئارسإ ينب هموق نم هل نينكمم ريغ

 .ةبوقعلا ليجعت بجوي ءاّمرج اومرجأ دق : يأ كور
 يه يتلا لاحلاب ءاعد اذهو «مهلاحب مالسلا هيلع ربخأف

 آمل ىنإ ٍتَر# مالسلا هيلع هسفن نع لاق امك «لاقملا نم غلبأ

 ءاليل هدابعب يرسي نأ هللا هرمأف 4ُريِتَم ٍرْيَخ َنِم لإ تَرَ

 . هنوعبتيس هموقو نوعرف نأ هربخأو

 ىسوم ىرس امل هنأ كلذو «هلاحب : يأ اوهر رل كراو
 ىسوم هللا رمأف «نوعرف مهعبت مث هللا هرمأ امك ليئارسإ ينبب

 ءاملا راصو ءاّقيرط رشع ينثا راصف «هبرضف ءرحبلا برضي نأ
 . هموقو ىسوم هكلسف «ةميظعلا لابجلاك «قرطلا كلت نيب نم

 «هلاحب :يأ ءاّوهر هكرتي نأ هللا هرمأ «هنم اوجرخ املف

 . 4 َنوفَرُْم دنج متا هدونجو نوعرف هكلسيل

 ١۱۷-۳۳ :تايآلا .ناخدلا ةروس ريسفت ۹۱۱ ٤٤

 7 الاد ا
 تدعو )نم نطل كندي 7 اول اَلَنَأَو

 اَعَدَف 9 نورك ىل وول نطو € 0 ) نوم ناټو یر
eg a £مڪر پرتا ومر هر موق الوهن هیر ر وے  

 مكاو ٩9 هورتق جئت قررتملا درناو و نبت

 معو | و( ريكو اَقَمَو عو عدو ِنوبعو تانج نِمأ و

 واهر كرذك © هك يدك
 3 َفِرظمْأ ناکامو ص او املا مع بام

 نإ وعرف نم | ©9 نها يامل لیس یبا

 | يا عمها دقو ا € َنيِفِرَسمْلَاَنَمالاَعَدك

 ES ٹاک ونام یا مهتا ی 9 60 تيماعلا

 ` موك راللى 9 نوع وکم نإ
 ساس 6

 ١ مه - 0 79 نیر تنم بنک

 2 نمر كب کک

 4۷ تعا اعلا

Eدم اا  
 E او توما اتککامو ©
 | © معي مهر ڪا نکو حل اوال لام ھل ام

 نيلخاد نوعرف موقو «هنم نيجراخ ىسوم موق لماكت املف
 ءمهرخآ نع اوقرغف «مهيلع مطتلي نأ ىلاعت هللا هرمأ ءهيف

 لارا ين ر هللا هئروأو ءايندلا ةايحلا نم هب اوعتم ام اوكرتو

 تج نم اهم رگ : لاق اذهلو «مهل نيدبعتسم ا

 e َنيِهكَف اف أوُناك َقَمَعَيَو o ریرک ِواَقَمَو عو عورزو 9 نويو

 يفو 0 َنيِرَخآَ ارق ةروكذملا ةمعنلا هذه :يأ اهوا

 . 4إ یب اهب كلك # : ىرخألا ةيآلا

 هللا مهفلتأ امل :يأ 4 ضرالاو ءال مع کب اق

 نّرحُي مل :يأ «ضرألاو ءامسلا مهيلع كبت مل «مهكلهأو

 مهكالهب رشبتسا لك لب «مهقارف ىلع َسْوُي ملو ؛مهيلع
 مهراثآ نم اوفلخ ام مهنأل «ضرألاو ءامسلا ىتح «مهفلتو

 نم تقملاو ةنعللا مهيلع بجويو .مههوجو دوسي ام الإ
 لب «ةبوقعلا نع نيلهمم :يأ كرم اك اًَمو# نيملاعلا

 .لاحلا يف مهتملطصا

 حب انجب دمو :لاقف «ليئارسإ ينب ىلع ىلاعت ّنتما مث

6 

 )١( ةلماك تايآلا ركذ ب ةخسن ىف .



 نورشعلاو سماخلا ءزحلا

 ذإ وعرف نيإ# هيف اوناك يذلا «نيِهْمْلأ ِباَدَعْلا َنِم ليِهََسِإ

 . مهءاسن ييحتسيو «مهءانبأ حبذي

 نما قحلا ريغب ضرألا يف اًربكتسم : يأ الإ ةا مَنِ
 . همراحم ىلع نيئرجتملا «هللا دودحل نيزواجتملا فرا

 رع َلَعظ مهانيقتناو مهانيفطصا : يأ *مُهَنْررْخأ دقو
 : يأ «َتِيِلَعْلا َلَع# لضفلا كلذل مهقاقحتسابو «مهب اتم

 دمحم ةمأب هللا ىتأ ىتح مهدعبو مهلبق نمو مهنامز يملاع
 تجرخأ ةمأ ريخ هللا مهلعجو ءمهلك نيملاعلا اولضفف ءاي

 . مهريغ ىلع هب نتمي مل امب مهيلع نتماو «سانلل
 ءةرهابلا تلا نِي ليئارسإ ينب :يأ مهيا

 ناسحإ :يأ يم اركب هن امل «ةرهاظلا تازجعملاو

 مهءاج ام ةحص ىلع «مهيلع ةجحو «مهيلع انم رهاظ «ريثك
 . مالسلا هيلع ىسوم مهيبن هب

 امو لوألا اسوم الإ یھ نإ © نولو كلوت نإ (”07-+:)

 م أ یک مآ ه یکم رشک نإ آلَج انك ه تشب نت
 لإ ىلاعت ربخي رخ اک مچ فككلمأ مَ نب تلاد عب
 ىه نإ :روشنلاو ثعبلل نيدعبتسم نولوقي نيبذكملا 4 ِءآلْؤتم
 ةايحلا الإ يه ام :يأ *«َنرَشنُمِ ن اَمَو كولا انتم الإ

 ٠ .ران الو ةنج الو ءروشن الو ثعب الف ءايندلا
 اود :- هل نيزجعم «مهبر ىلع نيئرجتم - اولاق مث

 يف نيدناعملا ةلهجلا حارتقا نم اذهو #َنِقِدَص مسك نإ اياباي

 هنأو هيج لوسرلا قدص نيب ةمزالم ٌيأف «قيحس ناكم

 قدص ىلع تماق دق تايآلا نإف ؟مهئابآب نايتالا ىلع فقوتم

 .هجو لك نم اًميظع اًرتاوت ترتاوتو «هب مهءاج ام
 موف مأ# نوبطاخملا ءالؤه :يأ رح مه :ىلاعت لاق

 اًريخ اوسيل مهنإف كير الك مر متكلمأ مهيب ني ل م
 ام كالهلا نم اوعقوتيلف «مارجالا يف اوكرتشا دقو «مهنم

 . نيمرجملا مهناوخإ باصأ
 ام ه تيب اسب امو صْرَاْلاَو ِتاومّسل اَنَقَلَح امو (17-0)

 صو ص عرج م مج ر و هس ع م
E 

 ٍلْصَفْلا موي نل © َنوْملَْي ال مهڪ ّنكَلَو يلا الإ امه
 5 ر روک Ast ندد ا يا ا 04 سي nk هير 2

 مه الو اس لوم نع لوم ىنعي ال مو ه کیم مهتفيم
 4 سوم رو عد و24 2ع ع ےک 2
 ربخي # ميل زرع وه مَنِإ هَل مر نم الإ © تورص

 قلخ ام هنأو ءهتمكح مامتو «هتردق لامك نع ىلاعت

 «ةدئاف ريغ نم ىدس وأ ءاّوهل الو اًبعل ضرألاو تاوامسلا

 «قحلاب امهقلخ سفن :يأ «قحلاب الإ امهقلخ ام هنأو

 ال هدحو هودبعيل امهدجوأ هنأو .قحلا ىلع لمتشم امهقلخو

 ش . مهبقاعيو مهبيثيو مهاهنيو دابعلا رمأيلو «هل كيرش

 قلخ يف اوركفتي مل كلذلف دعي ال مهر كول

 م قالد ١

 ْ لومىنغيال موي ( تیم رھن

 هلام نسال € تورس هاك یوی
 3 رولا تر جَ 9 ارام لإ
 سك € نوطبلا فكي َهْمْلَك 69 مدل اماَعَل

 م06 رجلا ةو لرلی @ ریما
 ید ا را نادك وار ی راو
 نورت دیتا ماده نإ € مرارا تأ

 بويعو تنحف 6 نیما اَمَم فَلا

 لحب اه يف وڌي € نيڪ رو م هتجَرو ك لد ڪ
  ترملاا هفت ووڈ یال 9 تيماء ٍةهكت

 | ري دک صح م ا ےہ هه ص ےہ KI 2ol وع

 ضف ل ر يحل باع ر هلق وو كوالا
 | كناسلب رسام © ميظعلا زول اوه كلذ كيرم ے و ساس کک ب یم لم حسب هه ر رے 8

ES LAAT E e ا ا يک ا 
 . ضرألاو تاوامسلا

 نيب هب هللا لصفي يذلا ةمايقلا موي وهو .ِلَسَتْلا مو نإ
 :يأ رْهْنَمِِما نيفلتخم لك نيبو ءنيرخآلاو نيلوألا
 نيم قئالخلا

 «مهلامعأ رضحيو مهرضحيو «هيف هللا مهعمجيس مهلك

 بيرق ال اًئيش ىلوم نع ىلوم عفني الو ءاهيلع ءازجلا نوكيو
 : يأ نوصي مه الو ءهقيدص نع قيدص الو «هبيرق نع

 كلمي ال قلخلا نم اًدحأ نأل ءلجو زع هللا باذع نم نوعنمي

 . اًئيش رمألا نم
 يذلا وه هنإف مَ ُرِرَمْلا وه هَل هلأ َمِحَي نم الإ

 اهل ىعسو ءاهيلإ ببست يتلا «ىلاعت هللا ةمحرب عفتريو عفتني
 . ايندلا يف اهيعس

 : ىلاعت لاق مث

 ماع ه ِرْوفَّرلأ تَرَ تإ (00-40)
 اوس ل ئانا ود ٥ ریا لفك ٠ نوش ىف قب للا
 ه ٍوِِمَحْلا باَدَع َنِم وسار قو وص م ه ری

 نورت وپ مك ام اده ل ٠ مرڪ رمل تا عدس لاك ص ل مخ ا ر ق



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 ركذ «هيف هدابع نيب لصفي هنأو «ةمايقلا موي ركذ امل

 مهو «ريعسلا يف قيرفو «ةنجلا يف قيرف : نيقيرف ىلإ مهق 1
 2 مهماعلم کار (ىصااخملاورثكلا لمعب ةومت

Eيأ لهما  : 

 يلغي «ةرارحلا ديدش «معطلاو حيرلا ثيبخ «نتنملا ديدصلاك

 اذه ىد :بذعملل لاقيو #ٍريمَحْلَأ ْيَمَك 8 مهنوطب يف

 ُدِرَصْلا تأ تتإ ميخولا باقعلاو ءميلألا باذعلا

 هللا باذع نم عنتمتس «زيزع كنأ كمعزب يأ 4 مركحلأ

 كنأ كل نيبت مويلاف «باذعب كبيصي ال هللا ىلع ميرك كنأو

 . سيسخلا ناهملا ليلذلا تنأ

 : يأ دورن یب مث امل ميظعلا باذعلا ادم نل

 .نيقيلا قح مكدنع راص نآلاف «نوكشت

 ) )09-5١بويعو تتح يف © نیما يام ىف نمل ل 0

 اه ووی ا 0 نيا وکم لحب ایف عي © نع

ET Oa تادع وو لالا أ َدَتْوَمْلَ لإ َترَمْل 

 نووكَدَس + ْمُهَلَعَل َكِناَسِلِب هري اش © ميلا ٌدْوَفْلا وه كلذ :6

 اوقتا نيذلا ءهلل نيقتملا ءازج اذه 4 َنوْبِتَيَرُم مُهَّنِإ َبِقَيِرَ

 املف .«تاعاطلا مهلعفو ‹يصاعملا مهكرتب «هباذعو هطخس

 شا نم اضرلا مهل تبث «باذعلاو مهنع طخسلا ىفتنا

 هكاوفلاو راجشألا ةرثك نم «ليلظ لالظ يف «ميظعلا باوثلاو

 يف اًريجفت اهنورجفي ءراهنألا مهتحت نم يرجت ةحراس نويعو
 ميعنلا تانج .

 هلك هيلع تلمتشا ام لك نأل ءميعنلا ىلإ تانجلا فاضأف

 ردكم الو صغنم هيف ام ءهجو لك نم لماك «رورسو ميعن

 | .هوجولا نم هجوب

 «قربتسالاو سدنسلا نم رضخألا ريرحلا نم مهسابلو

 يف لبس # مهسفنأ هيهتشت امم «هقيقرو ريرحلا ظيلغ : يأ
 «ةبحملاو «ةنينأمطلاو «ةحارلا لامك يف مههوجوو مهبولق

 .ةنسحتسملا بادآلاو «ةنسحلا ةرشعلاو

 روع مهجور لماكلا رورسلاو ماتلا ميعنلا 4َكِيَدَك ل
 راحي هنأ نهنسحو نهلامج نم تاليمج ءاسن : يأ 4 نع

 بللا بلخنيو «نهلامجب لقعلا رهبنيو «نهنسح يف فرطلا
 . اهناسح نيعألا ماخض : يأ #ٍنيع# نهلامكل

 يف مسا هل امم 4كك لكي ةنجلا :يأ 4اي يعي
 . ايندلا يف ريظن الو «مسا هل دجوي ال اممو ءايندلا

 يف مهل رضحأ ءاهسانجأو ةهكافلا عاونأ نم هوبلط امهمف
 «كلذ عاطقنا نم 4 تيماء .ةفلك الو بعت ريغ نم «لاحلا

 ١-١١ :ةيثاجلاو ه4-ه١ :تايآلا «ناخدلا ةروس ريسفت - ۳ = ٤٤

 جورخلا نم نينمآو ءردكم لك نم نينمآو «هترضم نم نينمآو
 الإ َتَرَمْلا اهيف وشوي ال :لاق اذهلو ءتوملاو اهنم

 . ةيلكلاب توم اهيف سيل : يأ وألا َدَصَوَمْل
 يتلا «ىلوألا ةتوملا نثتسي مل «ىنثتسي توم اهيف ناك ولو

 َرُهلَفَوَو## .بولطم بوبحم لك مهل متف ءايندلا يف ةتوملا يه
 عافدناو ميعنلا لوصح :يأ كبَر ني الصم © ريح َباَدَع

 وه ىلاعت هنإف ءهمركو مهيلع هللا لضف نم «مهنع باذعلا

 «ةرخآلا ريخ اولان اهب يتلا ةحلاصلا لامعألل مهقفو يذلا

 4يا ُرومْلا وه َكِلَدظ مهلامعأ هغلبت مل ام اًضيأ مهاطعأو
 هباذع نم ةمالسلاو «هتنجو هللا ناوضر لين نم مظعأ زوف يأو

 . ؟هطخسو

 هانلهس :يأ *كناَسي# نآرقلا :يأ «ُهَيْرَتَي امن

 رسيتف ءاهلجأو قالطالا ىلع ةنسلألا حصفأ وه يذلا كناسلب

 «هنولعفيف مهعفن هيف ام وردي ْمُهَّلَملا هانعم رسيتو «هظفل هب

 . هنوكرتيف مهررض هيف امو
 رصنلاو ريخلا نم كبر كدعو ام رظتنا : يأ «َتَيَتْرَد

 نيب قرفو «باذعلا نم مهب لحي ام 4 َنوبِتَيرُم مُهّنِإ#
 ايندلا يف ريخلا نوبقتري هعابتأو هللا لوسر :نيباقترالا

 .ةرخآلاو ايندلا يف رشلا نوبقتري مهدضو «ةرخآلاو

 .ةنملاو دمحلا هللو - ناخدلا ةروس ريسفت مت

 ةيكم

 ریا لقا مث مسني

 ىف َّنِإ ٥ رکا ٍرِرَع ]أ هلأ نم بکا لز 0 مح (۱۱-۱)

 ٍرَوَقَل تل اد نم تبي امو فلڪ ينو © نموا تبل ضرار

 يك قر ني هالا نم م هَ لآ او ٍراَهَلاَو للا فایر © وق

 تيا َكْلَي © ولقي مرق تاء جيرلا ِنِرْصَو وم َدَحَب ضرالا
 ر ەم ررر ر رس

 ولأ لح ل © دونم ويا هلأ دعب ِتيِدَح ياي حلا کي اهون
 e ريب م هلع لن هللا تیا ممي © یی
 ُباَذَع دع ملل کیو اور اه 2 اا ني مل اَدِإَو ه لأ باد

 ع ذأ ماكو اب أوَسك ا 0

 تا أوك يا 6 اذه © مَع ُباَدَع ا 1 دود نم

 لي ل
 هولأملا هللا نم# (ليزنت# هنأ ءهب ءانتعالاو نآرقلا ميظعتب

 نم هب درفناو «لامكلا تافص نم هب فصتا امل ءدوبعملا

 هنو طي 12



 416 تسد نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 امب كلذ ديأ مث .ةماتلا ةمكحلاو ةلماكلا ةزعلا هل يذلا معنلا

 تاوامسلا قلخ نم «ةيسفنلاو ةيقفألا تايآلا نم هركذ

 نم امهيف عدوأ امو «باودلا نم امهيف ثب امو ‹ضرألاو

 دالبلا هللا هب ييحي يذلا ءاملا نم هللا لزنأ امو «عفانملا

 .دايعلاو

 اذه قدص ىلع «تاحضاو ةلدأو «تانيب تايآ اهلك هذهف

 ءماكحألاو مكحلا نم هيلع لمتشا ام ةحصو «ميظعلا نآرقلا

 ثعبلا ىلعو «لامكلا نم ىلاعت هلل ام ىلع اًضيأ تالادو

 .روشنلاو
 «همدعو هتايآب عافتنالا ىلإ ةبسنلاب «سانلا ىلاعت مسق

 : نيمسق ىلإ
 «نوعفتريف نوعفتنيو ءاهب نوركفتيو ءاهب نولدتسي مسق

 اًناميإ رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتکئالمو هللاب نونمؤملا مهو

 «لوقعلا مهنم ىكزف «نيقيلا ةجرد ىلإ مهب لصو ءاّمات

 مهمولعو مهبابلأو مهفراعم هب تدادزاو
 م ا

 ل «هترّهط الو

 هللا هدعوتف ءاوزه اهذختا ايش هللا تايآ نم ملع اذإ هنأو

 «هلاقم يف باذك : يأ رب ا واع لکل لیول : لاقف ليولاب ىلاعت

 ين يفكت 4647 يا نيل نأو ايلا اًباذع هل نأ ربخأر

 نم بسك ا متع تي الط هنأ «وإظ «ةغيلبلا مهتبوقع

 رعب مم هيلع شت هلأ ا

 ٠ ادهم 2 © معبد يوهم ود نيود ام الو |

 ٠١١١١ :ناتيآلا ءةيثاجلا ةروس ريسفت -ه

 ت ١ توسان رکا; اريرعلا هلا نم بک لال یز مح

 526 هي رو 0

 0 ٌتاياَءةياَد نم تيا و قل فو ين E َنِصْْمََل تَدَلٍض رْلاَو

EOEاملا نەن لنا امورابتلاو لایکی 1  

 وعلي 5 جيرلز واهو دعب ضر لاهيا قرن
 ےس ذعر هاو ر رر اس وح تم ا

 | دعب ثيِدح ياو يحل اپ كيل عاه ولت وتلا ت تاء كلي َنوُلقَحي
 د 2 2

 تيا عمي [3و) 00 وِ ِكاذأَل كليو © نومو هياء وه
 و ا اب 2 2 ع 2 و4 مر لور هه

 e راهن دم ناک ارك
 وو هم وك يوو

  EOام کيا |
 2 و هل 7 هب عرس ڪو سس لرو 0 اه رويل هو 59

 عيش أوم ام منع ینغیالو هج موادو نت نيهم

 | ©9 ٌديلِرَج جر نادم مَ ر تیا اورن گن لو یکه
 | نیاوغ لو ورتاردف كافل رجل راگ رس ىلا 66 2 06

 : قات را قات کلر سو 6 ن 9 نوک کلکو يآ
 ع ِْ @ تروق كك ارد فّ ا

 يف امو توسل يف ام رک رسو © نوم لع هلص ني م اوسلو

 ىلاعت ربخي 4 توک روت کیک كيد ىف َّنِإ انج ضر

 بكارملا ريسل رحبلا ريخستب «مهيلإ هناسحإو هدابع ىلع هلضفب مهب نورصنتسي 4لا هنأ نود ني اودس ام الَوإ# لاومألا
 تاراجتلا عاونأب «َةوِلِْضَم نم اوتل هريسيتو هرمأب نفسلاو . اوعفن ول مهيلإ اوناك ام جوحأ ءمهولذخف

 اذإ مکناف «ىلاعت هللا *ترُرُكْتَت ْمُكلَلَوا» «بساکملاو ىلع اهيف سانلا نأو «ةينايعلاو ةينآرقلا هتايآ نيب املف

 . اليزج اًرجأ مكركش ىلع مكباثأو همعن نم مكداز «هومتركش «ةيلاعلا بلاطملا هذه ىلع لمتشملا نآرقلا نأ ربخأ «نيمسق

 نم : يآ اج سلا قاهر ت ىاث رض دي عيمجل ماع فصو اذهو یه اھ : لاقف <« ىده هنأ

 «ضرألاو تاوامسلا مارجأل لماش اذهو .هناسحإو هلضف ءةسدقملا هتافصب ءىلاعت هللا ةفرعم ىلإ يدهي هنإف «نآرقلا

 «بكاوكلاو «رمقلاو سمشلا نم ءامهيف هللا عدوأ املو ءهئايلوأو ءهلسر ةفرعم ىلإ يدهيو ءةديمحلا هلاعفأو
 فانصأو «تاناويحلا عاونأو «تارايسلاو «تباوثلاو وعديو ةحلاصلا لامعألا ىلإ يدهيو ءمهفاصوأو «هئادعأو

 وه امم كلذ ريغو «نداعملا سانجأو «تارمثلاو راجشألا نايب ىلإ يدهيو ءاهنع ىهنيو ةئيسلا لامعألا نيبيو ءاهيلإ

 .هتارورض نم وه ام حلاصمو «مدآ ينب حلاصمل دعم «يورخألاو يويندلا ءازجلا نيبيو «لامعألا ىلع ءازجلا
 ءهتمعن ركش يف مهدهج ةياغ اولذبي نأ مهيلع بجوي اذهف .اودعسو اوحلفأف ءهب اودتها نودتهملاف

 َّنإ “© :لاق اذهلو ءهمكحو هتايآ ربدت يف مهراكفأ لغلغتت نأو رفكي ال يتلا «ةعطاقلا ةحضاولا بَ تيب أرَ نيو

 : 4 تركتك رل ننک تک ف ٍرَجْي نم باد ْمُكَل# هنايغط فعاضتو ءهملظ دتشا نم الإ اهب

 ت 4ديا
 وفن لاد ءاه رستو اهر يدو اهقلخ نأ كلذ ةلمجاو

 «ناقتالاو ماكحالا نم اهيف امو .هتردق لامكو «هللا ةئيشم ورب يف كلف ىر را كل َرَّكَس ىلا ا )۳۰۱۳



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 هتمكح لامك ىلع لاد «ةقلخلا نسحو «ةعنصلا عيدبو
A E esةمن نام لاو تركلاو ةيطملاو  

 ءايشألاو تاصيصختلا نم اهيف امو .هناطلسو هكلم

 نم اهيف امو .ديري امل لاّعفلا هنأ ىلع ليلد «تاداضتملا

 «هتمحر ةعس ىلع ليلد «ةيويندلاو ةينيدلا حلاصملاو «عفانملا

 .هربو هفطل عيدبو «هناسحإو هلضف لومشو
 ال ئذلا هوبعملا ةولاملا ندعو هلأ ىلع لاو كلذ لكو

 اميف نوقداص هلسر نأو ءهل الإ ةبحملاو لذلاو ةدابعلا يغبنت

 .اًكش الو اًبير لبقت ال «ةحضاو ةيلقع ةلدأ هذهف هب اوءاج

 هلأ مايا و ال تنل ارفعي أوما“ بلل لق )1١5015(

 سَو هيف الص لمع نم © نویی أوك اہ اوف یری

 نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي 4 نوح 5 ل

 ال نيذلا «هب نيكرشملا ةيذأ ىلع ربصلاو دخلا نسحب
 يف هعئاقو نوفاخي الو «هباوث نوجري ال :يأ « هلا مايأ نوجري
 .نوبسكي اوناك امب موق لك يزجيس ىلاعت هنإف «نيصاعلا

 مكحفصو «مكناميإ ىلع مكيزجي «نينمؤملا رشعم اي متنأف
 . اًليزج اًباوث «مکربصو

 مكب لحي الف - مهبيذكت ىلع اورمتسا نإ - مهو
 نمل :لاق اذهلو ءيزخلاو ديدشلا باذعلا نم مهب

 . 4 تروم كير لإ هك الم أ نمو ءس اخلص

 َبتكلا ليس ىب اَت٤ دقو : ىلاعت لاق مث (1715)

 مهيا و © َنيِمْلَعْلا ىلع ماس تلا E لاو لکو

 اب لهل ْمُهَءآَج ام دب نع لإ اوفا امف

 « تملي هی اک امي وقل مب ْمُهتَي ىِضَقَي كي اإ م
 ل

 و «ليجنالاو ةاروتلا :يأ .4َبتكلأ# مهانيتآو «سانلا

 ءاهب اوزاتما يتلا ربنا و «سانلا نيب «مْكُحلا»
 ينب نم مهرثكأ «مالسلا هيلع ميهاربإ ةيرذ يف ةوبنلا تراصو

 . ليئارسإ
 «سبالملاو براشملاو لكآملا نم « تيل نم مهمو

 :يأ *َنييَلَعْلا ىلع ٌْمَلَّصتَوا# مهيلع ىولسلاو نملا لازنإو
 هذه «يظفللا مومعلا اذه نم جرخيو «مّعَنلا هذهب قلخلا ىلع

 . سانلل تجرخأ ةمأ ريخ مهنإف ءةمألا

 صقي هللا نإف «ةمألا هذه ريغ دارملا نأ ىلع لدي قايسلاو

 اًضيأو «مهريغ نع مهزيمو «ليئارسإ ينب ىلع هب نتما ام انيلع
 مكحلاو باتكلا نم ليئارسإ ونب اهب قاف يتلا لئاضفلا نإف
 ءةمألا هذهل اهلك تلصح دق .«توعنلا نم اهريغو «ةوبنلاو

 ةعيرش «ةعيرشلا هذهف «ةريثك لئاضف ةمألا هذه مهيلع تدازو

E 

 ا 4 كَ

 ٥- :تايآلا «ةيئاجلا ةروس ريسفت ١٠٤-٠١ °41٥

 ا رک تل تکا ارفعي نال
  5 olر 120114

 ديفا | وبيك اونا امياموق
 2ھ اص م ر

 اتاق 9 (2) توک جر م اهل اسا نسو

 بيلا مهد وبنو کیلو بک لالی سان
AEEا  

 نی وشی متاع 9 نيملعلا لع هن

 مهنيا يودع امهَءاجام دعب مال أوكا €
a سور 

aا ناکام یف کیلا منی  

 نالا الاتو جرم ک9
 هاي كافل تن[ 69 رمال دارها

 تقم ا ی شب اتوا
 £ دک ص سس ر و ر

 e کک

 وو س س ور

 ا 0

 يلبس رأْلاَو توم 0 5
 I اا م <

 3€ نوملظبالمه و تس ڪام ں يقتل $ تلو

 رئاس ىلع نميهم باتكلا اذه نإف ءاهنم ءزج ليئارسإ ينب

 .نيلسرملا عيمجل قدصم هيَ دمحمو «ةقباسلا بتكلا

 :يأ «ٍتَتْيَب## ليئارسإ ينب انيتآ :يأ بھیا

 يذلا يردقلا 4 رمال نم لطابلا نم قحلا نيبت تالالد

 . مهيلإ هللا هلصوأ

 ىسوم دي ىلع اهوأر يتلا تازجعملا يه تايآلا كلتو

 «ليئارسإ ينب ىلع اهب هللا معنأ يتلا معنلا هذهف «مالسلا هيلع

 اوعمتجي نأو «هوجولا لمكأ ىلع اهب اوموقي نأ لاحلا يضتقت
 اهولماعف ءرمألا سكعنا نكلو مهل هللا هنيب يذلا قحلا ىلع

 بجي امن: سكب

 اَت :لاق اذهلو «ەب عامتجالاب ا اميف اوقرتفاو

 مدعل بجوملا :يأ داي ُمُهَءآَج ام ِدَمَب نم لإ ايل
 مهضعب نم يغبلا فالتخالا ىلع مهلمح امنإو «فالتخالا

 . ملظلاو «ضعب ىلع
a ul دعم sg 

 زيميف نوفل هيف اك ايف مق ٍةَمْيِقْلا موب مهيب ىضقي كير نل

 . ب نم هييوصتو «بطش اهيفو ءةحضاو ريغ ةلمجلا هذه أ يف (1)



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 وأ ىوهلا فالتخالا ىلع هلمح يذلاو «لطبملا نم قحملا

 ايس هلل یم كَ أْفُي نك متا © ومعي ال ب
 انعرش مث : يأ يملأ لَو أو ضعب ءابلوأ مهْسَحب َتَِطل نإ

 نم: رش لك نع یهو «ريخ. لك ىلإ وعدت ةلماك ةعيرش:كل
 «ةيدبألا ةداعسلا اهعابتا 0 نإف اَهَعَبَتا# يعرشلا انرمأ

 : يأ «َوُمَلَمَي ال بيَ وه َمِيَنْل الو# حالفلاو حالصلاو

 مهو «هفلخ ةيشام الو م نوكت نيذلا

 ءاوهأ نم هنإف «هتدارإو هاوه ةَ لوسرلا ةعيرش فلاخ نم لك

 .نوملعي ال نيذلا

 دنع كنوعفني ال : يأ 4اس اس هللا نو كدَص أونْعُي نك متال
 مهتعبتا نإ ءرشلا كنع اوعفديو «ريخلا كل اولّصحيف هللا

 مهايإو كنإف «مهيلاوتو مهقفاوت نأ حلصي الو «مهئاوهأ ىلع

 مهجرخي يَا حو ل ضعبل يلو مهضعبو «نونيابتم
 . هتعاطب مهلمعو مهاوقت ببسب رونلا ىلإ تاملظلا نم

 يأ توني وو موم ا ٌةَمَحَيَو ىدهو ساتلل ریکصب اذه ۰ ۰(

 : يأ ساتل ريب ميكحلا ركذلاو ميركلا نآرقلا كاَدنَم#

 هب لصحيف ء«سانلل رومألا عيمج يف ةرصبتلا هب لصحي
 *« توئِقوُي روقل# ةمحرلاو ىدهلاو .«نينمؤملل عافتنالا

 «هعورفو نيدلا لوصأ يف «ميقتسملا طارصلا ىلإ هب نودتهيف
 «ةرخاآلاو ايندلا يف ةداعسلاو ءرورسلاو ريخلا هب لصحيو

 هب ديزيو «مهلوقع هب دادزتو «مهسوفن هب وكزتف «ةمحرلا يهو
 .دناعو رصأ نم ىلع ةجحلا هب موقتو «مهنيقيو مهنامي

 وے
 يک ره نأ تاسلا جا نيل بريح ما (۱)

 4 نکی ام اس ا رهي اوس تحلل ًاولمعو اونماء

 نورصقملا «بونذلا نم نورثكملا «نوئيسملا بسح مأ أ

 نأب «ِتَحِلّصلأ اولو اوما سرا مهم ن آ3 مهبر قوقح يف

 نيرثؤم اولازي ملو ءهطخاسم اوبنتجاو «مهبر قوقحب اوماق
 يف 46آَوس# اونوكي نأ اوبسحأ : يأ ؟مهسفنأ ىوه ىلع هاضر
 هب اومكح ام ءاسو ءاوبسحو اونظ ام ءاس ؟ةرخآلاو ايندلا

 «نيلداعلا ريخو «نيمكاحلا مكحأ ةمكح فلاخي مكح هنإف

 تلزن ام داضيو «ةميقتسملا رطفلاو ءةميلسلا لوقعلا ضقانيو

 «يعطقلا عقاولا مكحلا لب «لسرلا هب تربخأو «بتكلا هب

 ةداعسلاو حالفلاو رصنلا مهل «تاحلاصلا نيلماعلا نينمؤملا

 نأو «هناسحإ ردق ىلع لك «لجآلاو لجاعلا يف «باوثلاو

 ايندلا يف ءاقشلاو باذعلاو «ةناهالاو بضغلا مهل نيئيسملا

 .ةرخآلاو

 ٥- :تايآلا ءةيثاحلا ةروس ريسفت ۱۸-۲٦ ۹۱1٦
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(YY)نف 13 ىّرَجسِلَو يَ َضْردْلاَو توسل ها قلو  

 ت 317 نع :يأ 4نوملظي ال مهو َتَبَح اپ

 دعب يزاجي مث ءهل كيرش ال هدحو دبعيلو «ةمكحلاب ضرألاو
 ةرهاظلا معنلاب مهيلع معنأو «هتدابعب مهرمأ نم كلذ
 ءاورفك مأ ؟رومأملاب اوماقو «ىلاعت هللا اوركش له «ةنطابلاو

 . ؟روفكلا ءازج اوقحتساف

 و لع لع هلأ ُدَلَضَأَو هوه مهلإ د د س تيفال )1-۳(

 فأ هلآ دعب نِ هيِدَبَي نسف ةو ءورصب لع َلَعَجَو ویلو ونس لع
aر وع 1  E aسمس ر ور مدو تر 3  

 E إ الب امو یو توست ايدلا اناس الإ یھ ا اولاقو © ہود

TTو یا  
 وأ للا يضري ناك ءاوس «هکلس هيوه امف ەگ ةليوه م هَل

 هب قيلت ال هنأ «ىلاعت هللا نم راع قع هَل لصر هطخسي

 . اهيلع وكزي الو «ةيادهلا
 يعي الف بلو هعفني ام عمسي الف ديس ىلع مَعَ

 هيد نمف# قحلا رظن نم هعنمت ةو ءوِرَصَب لع َلَعَجَو ريخلا

 باوبأ هيلع هللا دس دقو «هيدهي دحأ ال :يأ را رحب ن

 وه نكلو «هللا هملظ امو «ةياوغلا باوبأ هل حتفو «ةيادهلا
 ام نودي فأ" هيلع هللا ةمحر عنمل ببستو ءهسفن ملظ يذلا

 . هنوبنتجتف مكر ضي امو «هنوكلستف مكعفني

 يو بون ايدل اح الإ ىه ات ثعبلا وركنم : يأ «اوُناَقَرم

 موسر ىلع يرجو «تاداع الإ يه نإ كَرْمَدلأ لإ اكلي او
 سيلف تام نمو «سانأ ايحيو سانأ تومي «راهنلاو 0

 .هلمعب هيزاجم الو هللا ىلإ عج

 ل

 ىلع مهلد ليلد ريغ نم «نيقداصلا لسرلا اوبذكو داعملا

 .ناهرب الو «كلذ

 اذهلو ءةقيقحلا نع ةيلاخ تاداعبتساو «نونظ الإ يه نإ

 اولا نأ لإ مح ناک اج تنسي اشیا مع ل اتو : ىلاعت لاق

 ثيح «هللا ىلع مهنم ةءارج اذهو نقدم دسك نإ اتيا أوْ
 فقوتم هللا لسر قدص نأ اومعزو «حارتقالا اذه اوحرتقا

 الإ ءاونمؤي مل ةيآ لكب مهوءاج ول مهنأو «مهئابآب نايتالا ىلع
 امنإو ءاولاق اميف ةبذك مهو اولاق ام ىلع لسرلا مهتعبت نإ
 هنأ ٍلْثأل : ىلاعت لاق «قحلا نايب ال 00

 نيالا رثْكَأ كلو هج بر ال ملا م لل وك م کی م کیم 2

 :مهبولق ىلإ رخآلا مويلاب ملعلا لصو ولف الإو تي ل



 نورشعلاو سماخلا ءزجلا

 .هل اوأيهتو الامعأ هل اولمعل

 یب ٌةَعاَملأ موم موو ضرار وسلا كلم ہوا (۳۷-۲۷)

 وز مولا اهب ىلإ سدت وأ ل باج وا لک یو ه تروئليتنلا

 E نحل مکی نب نيتك اد ه ولم دك ام

 هدف تحيل اوسو أنما تلا اا © یوم ہیک

 تيا نكت مفا ارك نل امو © ُنيِيْلأ ُدَرَمْلا وه كل فتم

 0 رر مرک مو مکا کیک
 ٥ يبكي ن امو اط الإ نظن نإ ُةَحاَتلَأ ام یزد ا کک
 ا ليو و فب ا ر اع ا لاني

 4 نس
 وجر ال مولا ًايذلا ةا کیو اره ھا تب دَ ناب گلد

 بي ٍضْيَأْلا َبَرَو تكتل بر دلا وق ٥ توبي مه الو

 عا درسا رم لاب نوكأ ىف هلا 4 د نيك
 يف ريبدتلاو فرصتلاب هدارفناو «هكلم ةعس نع ىلاعت رب ربخي
 قئالخلا عمجيو 4ُةَماَتلَأ مم موي هنأو .تاقوألا عيمج

 اوتأ نيذلا «نيلطبملا ىلع راسخلا لصحي «ةمايقلا فقومل

 اهنأل ءةلطاب مهلامعأ تناكو «قحلا هب اوضحديل لطابلاب
 هب نيبتست يذلا مويلا «ةمايقلا موي يف تلطبف «لطابلاب ةقلعتم
 ىلع اولصحو «باوثلا مهتافو ءمهنع تلحمضاو قئاقحلا

 .باقعلا ميلأ

 «دابعلا راج هلوهو ةمايقلا موي ةدش ىلاعت فصو مث

 م موبلا كللذل یت يئارلا اهيأ «رتو## :لاقف ءداّبْعلا هل دعتسيو

 كلملا مكحل اًراظنناو ءاّعذو اًئوخ اهبكر ىلع 4ج وب
 ا

 مهءاج يذلا مهيبن ةعيرش ىلإ : يأ اتك ىلإ س ةَ کل
 مأ ؟ةاجنلاو باوثلا مهل لصحيف اهب اوماق لهو « هللا دنع نم

 .نارسخلا مهل لصحيف اهوعيض

 ا او « ىسوم ةعيرش ىلإ نوعدي ىسوم ةمأف

 اهعرش ىلإ ىعدت ةمأ لك «مهريغ اذكهو «كلذك دمحم ةمأو

 .هب تفلك يذلا

 ر ا یک

 ا وامر اذه و

 يف جم ىنعم وهو ةيآلا يف تالامتحالا دحأ اذه

 ٍدَمأ ل :هلوقب دارملا نأ لمتحيو «هیف كوكشم ريغ ءهسفن

 نم اهيلع رطس امو ءاهلامعأ باتك ىلإ :يأ ابيك ىلإ عَن
 هلوقك «هسفنب هلمع امب ىزاجي دحأ لك نأو ءرشو ريخ

 . 4ًاهتلَمَم س ْنَمَو هسْفَتَي اللص ليَ نك : ىلاعت
E eم10  

 يذلا انباتك اذه :يأ نحل ب مک نیب انيكك اَذَه# : هلوق

 اك اإ لدعلا وه يذلا قحلاب مكتيب لصفي «مكيلع انلزنأ

 ٥- :تايآلا «ةيثاجلا ةروس ريسفت ٠۷-۲۷ ۹1۷

 ووسط 200118 اروع ھاسا |

 ا ادق نديِدَي لفة ورب لع لعجو ویلو

 ا ا زی مولات ورک

 ل وطب نراعي نكري اموره ل
 نزا ابا اوت اولاق نأ" ل 2 تينا ميل

 ١ نود کنیم كيسا ل وص
 فمي © تمل سالا اکو ويف برا ةمقلآ

 توين اہک عليوي وک
 و اک عر عَ هيام © ْ

 ES وحلا کی یطنیاتبتک ا ده وامن

 8 وكلا ل جراما سرا © وامر م
 © نمل ومْل وه كرد نيت , و د حر CC سورس . حت 8 ہور

 3 تس[ كك ]2 وو كر تکا 1 0 ا E 2 2 س رم ەے 7 هوو
 ويم ر اور

Eمها برا ةا  

 ©9 تیس ام واط ال ر یطت نإ عالام یر دام

 .لامعألا باتك اذهف نوم مسك ام حينَ
 ر

 انما تريلا ما : لاق یاب لا لفي ام لصف الو

 لامعألاب مهناميإ اوقدصو ءاًحيحص اًناميإ تحل ليو

 4 ديم يف ممر هلجي و ءةحلاصلا

 ميلسلا شيعلاو « ميقملا ميعنلا نم اهيف امو «ةنجلا اهلحم يتلا

 حالفلاو «حبرلاو ةاجنلاو زافملا : يأ ,4ُنيَِلأ ُدْوَمْلا وه كلذ

 ءريخ لك هل لصح ءدبعلل لصح اذإ يذلا نّيبلا حضاولا

 نيش لك هن عقدناو

 اع دقت“ اخو مهل لاقيف «هللاب e َنذَلا ماو

 «مكحالص هيف ام ىلع مكتلد دقو لع لش تي نک آل
 ول «مكيلإ تلصو ةمعن ربكأ يهو «مكررض هيف امع مكتهنو

 ءاهب مترفكو «متضرعأو اهنع متربكتسا نكلو ءاهل متقفو

 ام نوزجت مويلاف «مرجلا دشأ متمرجأو «ةيانج ربكأ متينجف

 00 r او 5 در

 ٌةَعاَسلاَو ىح هنأ َدْعَم نإ لق ادو : هلوقب اًضيأ نوخبويو

 یر يوه : كللذل نيركس م انف ايف بي >5
 ادلع الإ ظن نإ ٌةَعاَملَ ام

 . 4 نقيس نح امو



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 لوق درو هل راكنالا ثعبلا لاحو ءايندلا يف مهلاح هذهف

 رهظو : يأ ©اوُنِمَع ام تاس مل اَدَبَو# : ىلاعت لاق «هب ءاج نم
 امل لزن : يأ 4 اَ مهلامعأ تابوقع ةمايقلا موي مهل

 ايندلا يف اوناك يذلا باذعلا مهب لزن : يأ 4َتوُدرََتْسَي وب أوك

 . هب ءاج نمبو «هعوقوبو هب نوئزهتسي
 هل ريض 6 باذعلا يف مككرتن : يأ كنس ميا ليقول

 4راا ْمُكََوَأَمَمأم لمعلا سنج نم ءازجلا نإف © كرب
 # تيرصت نم مثلا موو .مكريصمو مكرقم يه :يأ

 .هباقع مكنع نوعفديو هللا باذع نم مكنورصني

 مدلل مكنأ ببسب باذعلا نم مكل لصح يذلا مكي
 اهيقلتو ءداهتجالاو دجلل ةبجوم اهنأ عم اوه هلأ تاء

 ورا

 ءاهتاوهشو اهتاذلو اهفراخزب 4ل هزل نرو

  TSةيقابلا .
 «نولهمي الو : يأ 4 وبحب مه او ابي ورع ال مولال

 . اًسلاص اولمعيل ايندلا ىلإ نودري الو

 يمل هناطلس ميظعو هلالجل يغبني امك 4دا نيل
 هتيبوبر ىلع دمحلا هل : يأ 4َنَِعْلا تر ٍضْرَْلا برو ِتومَّسل

 معنلاب مهيلع معنأو «مهابرو مهقلخ ثيح «قئالخلا رئاسل
 .ةنطابلاو ةرهاظلا

 ةمظعلاو لالجلا هل : يأ #ضرالأو ٍتومَسلا ىف ةايزكلا لول

 .دجملاو

 ىلاعت هتبحمو «لامكلا تافصب هللا ىلع ءانثلا هيف دمحلاف

 ىلع ةينبم ةدابعلاو ءهلالجو هتمظع اهيف ءايربكلاو .هماركإو

 دماحمب ملعلا نع نائشان امهو «هل لذلاو هللا ةبحم : نينكر

 . هئايربكو هلالجو هللا

 عضي يذلا مك ءءيش لكل رهاقلا 4 ُريِرَعْلا وهو

 «ةحلصمو ةمكحل الإ هعرشي ام عرشي الف <« ءاهعضاوم ءايشألا

 .ةعفنمو ةدئافل الإ هقلخي ام قلخي الو

 . لضفلاو ةنملاو دمحلا هلو - ةيثاجلا ةروس ريسفت مت

 ه مح# مد

 لجو ياب 2 2 امو سرلا تولا
١ 
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 الع

 ا مي قاَحوأوليعام

 ير ا 5

 و د
 تاس هادي 0

 کن وامو ادله کی وی ءال وشی لای

 ا ا م نایک د49 َترِصت نيكل
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 2 عسر س0 و

 يصرخ يل © نوضرعم اورذنآامع اورق

 بولا فرش مما ضر نم أوف اَدام ينور نا وذ
 كحد لِمَن ورك ها

 ١ نماند (EEL ) تق

11111101111010 
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 ميظعتو زيزعلا هباتك ىلع ىلاعت هنم ءانث اذه «َتوُسِرمُم اورد

 لابقالاو ءهرونب ءادتهالا ىلإ دابعلا داشرإ كلذ نمض يفو «هل

 روك حارسا و منايا رود لع

 هقلخ ركذ .يهنلاو رمألل نمضتملا هباتك لازنإ نيب املو

 قلل هل الآل رمألاو قلخلا نيب عمجف «ضرألاو تاوامسلا

 ضال نو توس مس قلخ ىل هنأ : یلاعت لاق امك لا

 . بب سالا لرب نهو
 قي نم لع ورم نم جورلأب ةكيتلملا لر : ىلاعت لاق امكو

 توسل َقلَح ه نوقتا انآ الإ لإ آل م مَن اردنا نأ واع ّنِم

 . (قَحْلآِب َضسرألاَو
 «مهنكاسم قلخو «نيفلكملا قلخ يذلا وه ىلاعت هللاف

 مهيلإ لسرأ مث «ضرألا يف امو تاوامسلا يف ام مهل رخسو

 هذه نأ مهربخأو «مهاهنو مهرمأو «هبتك مهيلع لزنأو ءهلسر
 اهنع لحري ال ةماقإ راد ال ءلامعلل رممو لامعأ راد رادلا

 نطومو «رارقلاو ةماقالا راد ىلإ اهنم نولقتنيس مهنآو ءاهلهأ
 «رادلا هذه يف اهولمع يتلا مهلامعأ امنإو «ماودلاو دولخلا

 . اًرفوم الماك رادلا كلت يف اهباوث نودجيس



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا
 دابعلا قاذأو ءرادلا كلت ىلع ةلادلا ةلدألا ىلاعت ماقأو

 ىلإ مهل ىعدأ نوكيل «لجاعلا باقعلاو باوثلا نم اًجذومن
 امل : انه لاق اذهلو «بوهرملا نم برهلاو «بوبحملا بلط

 الو اثبع ال :يأ 4ى الإ انب او سلاو تولا اقع
 ىلع اولدتسيو ءامهقلاخ ةمظع دابعلا فرعيل لب «ٌیدس

 نأ ىلع رداق ءامهمظع ىلع امهقلخ يذلا نأ اوملعيو «هلامك

 ردقم امهءاقبو امهقلخ نأو ءءازجلل مهتوم دعب دابعلا ديعي

 . 4سم لجأ ىلإ
 «ليلدلا ماقأو - نيلئاقلا قدصأ وهو - كلذب راش آ١ اج

 اوبأ دق قلخلا نم ةفئاط نأ - كلذ عم - ربخأ «ليبسلا رانأو
 :لاقف «لسرلا ةوعد نع افودصو .قحلا نع اًضارعإ الإ

 . ورشم اردا مَع أورفك يلو

 اياصو اولبق لاحلا ةقيقح اوملع املف ءاونمآ نيذلا امأو

 دايقنالاب اهولباقو «ميلستلاو لوبقلاب اهوقلتو ءمهبر

 .رش لك مهنع عفدناو «ريخ لكب اوزافف «ميظعتلاو

 نم ْاوقْلَح ادام فورا هلآ نود نم وعد ای موا لف (1-:)

 رثأ وأ دده ب نِي تكي يونا بوكت ىف رش م 1 د
 سو © تقدم ملك نإ ا

 ها زكا تال کتک
 ية

 “ارض الو 0 كلمت ال «ءاّدادنأو 1 هللاب 0 نيذلا

 «مهناثوأ رجع ائيبم - مهل لق ءاّروشن الو ًةايح الو اًنوم الو

 م اوَقَلَح ادام نور : - ةدابعلا نم اًئيش قحتست ال اهنأو

 سَ نود نم أوْعْدَي س لسا ن

 ٍضْرأْلا نم

 اوقلخ له ؟اًئيش ضرألاو تاوامسلا مارجأ نم اوقلخ له

 اوتبنأ له ؟اًناويح اورشن له ؟اًراهنأ اورجأ له ؟اًلابج

 . ؟كلُذ نم ءيش قلخ ىلع ةنواعم مهنم ناك له ؟اًراجشأ

 «مهريغ نع اًلضف «مهسفنأب مهرارقإب «كلذ نم ءيش ال
 هتدابعف هللا ىوس نم لك نأ ىلع عطاق يلقع ليلد اذهف

 . ةلطاب

 لبق نم تكي ِنوُنْنأأ# :لاقف «يلقنلا ليلدلا ءافتنا ركذ مث

iرلع نم وّركتَأ وأ# ءكرشلا ىلإ وعدي باتكلا # 

 .كلذب رمأي لسرلا نع ثوروم
 لسرلا نم دحأ نع اوتأي نأ نوزجاع مهنأ مولعملا نم

 اوعد لسرلا عيمج نأ نقيتنو مزجن لب «كلذ ىلع لدي ليلدب

 رثؤي ام 1 يهو «هب ا 2 ديحوت ىلإ
2 06 

23 ل لا ًاوبنَتحَأَو هس اودع ا ِتَنَأ
 I لاق 
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e اع 
 4مربع لإ نم مل ام هلأ أودبَعأ»

 هيف نيدنتسم ريغ «مهكرش يف نيكرشملا لادج نأ ملعف
 ءاراو «ةبذاك نونظ ىلع اودمتعا امنإو «ليلد الو ناهرب ىلع

 .ةدساف لوقعو «ةدساك

 مهمولع عبتتو «مهلاوحأ ءارقتسا اهداسف ىلع كدي

 له «هتدابعب مهرامعأ اونفأ نم لاح يف رظنلاو «مهلامعأو

 : ؟ةرخآلا يف وأ ايندلا يف اًنيش مهدافأ

 :ىلاعت لاق اذهلو

Enid 

 ل نم هلأ نود ن ا اا سو

 ج را رم

 ءءاعد مهنم نوعمسي ال 4 َتْلَِنَع ٌمهِباَعُد نع مهو «ةرذ لاقثم هب

 ةمايقلا مويو ءايندلا يف مهلاح اذه ءءادن مهل نوبيجي الو

 . مككرشب نورفكي
 أربتيو ءاّضعب مهضعب نعلي 4ةادعأ مه ابك شالا رح او

 . نفك مدا أنكَوأ9 ضعب نم مهضعب
 امل َيَحْنِ اوُردُك تِ لك ين ع لت رک ۷

 يف توكلت الم ٌمُتيَمفَأ نإ له برق نوو نأ © یم كبي

 فو کتو تب ادهش یہ یک یف وشی امي نأ ر یک ل | َنِم

 الو ىف لَم ام ىردأ امو سرلا نم اعد تک ام نف ہ میلا ا روما
2 32 

EEنإ مشعر لف © نيم دذ الإ اتا آم کا  

 اده

 ىلتت اذإو :

 ملا اس تبي اَْنِإَد# نيبذكملا ىلع

 تماق لب ءاّريخ مهدفت مل ءاهقحو اهعوقو يف كشي الو ءاهب

 ل كلل مهتارتفاو مهكفإ نم نولوقيو ؛ةجحلا كلذب مهيلع

 باب نم اذهو ءهيف كش ال رهاظ : يأ 4م رس ي اله ماج

 الإو «لوقعلا ءافعض ىلع الإ جوري ال يذلا «قئاقحلا بلق

 ةافانملا نم رحسلا نيبو كي لوسرلا هب ءاج يذلا قحلا نيبف
 . ضرألاو ءامسلا نيب امم مظعأ «ةفلاخملاو

 ىلع اًعافترا عفتراو الع يذلا - قحلا ساقي فيكو

 ةلدألا تماقو «سمشلا رون هرونو هتوضب قافو «كالفألا

 رئاصبلا ولوأ تنعذأو هب ترقأو ءهيلع ةيسفنلاو ةيقفألا

 ردصي ال يذلا ءرحسلا وه يذلا لطابلاب - ةنيزرلا لوقعلاو
 بسانم وهف !؟لمعلا ثيبخ «سفنلا ثيبخ ملاظ لاض نم الإ

 . ؟ةجرهبلا نم الإ اذه لهو «هلاحل قفاومو هل

 دنع نم نآرقلا اذه دمحم ىرتفا : يأ را ولو ا

 . هللا دنع نم وه سيلف «هسفن

 هيف نوضيفت امبو رداق يلع هللاف تيرم نإ : مهل «نمإل
 . ؟متمعز يذلا يئارتفا ىلع ينبقاعي مل فيكف < ءملاع



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 وأ ءرضب هللا يندارأ نإ اني تأ ني یل تکینت) لھ
 الوقتم تنك ولغ 5 و 0 وب يك # ةمحرب يندارأ

 نأل ءدحأ لك هاري 0 ا «نيميلاب ىنم ذخأل «هيلع

 . اًلوقتم تنك ول ءارتفالا عاونأ مظعأ اذه
 قحلا ةدناعم نم مهنم ردص ام عم ةبوتلا ىلإ مهاعد مث

 ءهيلإ اوبوتف : يأ «مِسّيلأ ٌرْوتَعْلا وهو :لاقف ءهتمصاخمو

 مكقفويف .مكمحريو .مكبونذ مكل رفغي هيف متنأ امع اوعلقأو
 .رجألا ليزج مكبيثيو «ريخلل

 لوسر لوأب تسل :يأ «ٍلْسّرلأ َّنِي اعذب تك ام لفل

 مدقت دقف «يتوعد اوركنتستو يتلاسر اوبرغتست ىتح «مكءاج

 ءيش يألف «مهتوعد يتوعد تقفاو نم ءايبنألاو لسرلا نم

 ار
 سيل ءاّرشب الإ تسل : يأ رپ کو نب لمت ان ترآ انزال

 «مكبو يب فرصتملا وه ىلاعت هللاو «ءيش رمألا نم يديب

 ًامر# «يدنع نم ءيشلاب يتآلا تسلو معو يلع مكاحلا

 وهف «یتوعد بجو «ىتلاسر نإف 4 نيم ود لإ أ

 ىلع كلذ r e يف مكبيصنو مكظح
 .رذعأ دقف رذنأ نمو «مكترذنأ دقو هللا ىلع مكباسحف

 داس يو هوب مرکو ھا نع نو ناڪ دإ مشيرا لفل

 قال «ينوربخأ : يأ کسا َنَماَع ولن لع لیس ب

 لهأ نم نوقفوملا هتحص ىلع دهشو هللا دنع نم نآرقلا اذه
 اونمآف «قحلا هنأ نوفرعي ام قحلا نم مهدنع نيذلا «باتكلا

 ءالبنلا مهعابتأو ءايبنألا ءابنأ تقباطتف ءاودتهاو هب

 ملظلا مظعأ الإ اذه لهف ءءايبغألا ءالهجلا اهيأ متربكتساو

 . ؟رفكلا دشأو

 نع رابكتسالا ملظلا نمو كيب مولا ىدَهَي ل هلأ هلل
 .هنم نكمتلا دعب قحلا

 ام ع یک وک اما نال ورڪ ییا لاا )۲۰۷۲
 رع 11
 9 ه ٌرْيِرَم كف آّدَه َنوُلوُفَيَش وي اودس ل َذِإَو < هبل انوُقَبَس

 ار نال ٌقْدَصُم تنك اهو ٌةَمْحَيَو اًماَمِإ سوم بک وِ

 0 رافكلا 3 2 4حمل ىر ارك تلا دذ

 هلا اوبس ام اريخ ناک و

 قباسو «هب ردابم لوأ انكل :يأ «نونمؤملا هيلإ انقبس ام : يأ

 . ناكم ىف ةجرهبلا نم اذهو «هيلإ

 هب نيبذكملا قبس قحلا ةمالع نأ ىلع لدي ليلد ياف

 ىدهلا مأ ؟الوقع لمكأ مأ ؟اًسوفن ىكزأ مه له ؟نينمؤملل
 . ؟مهيديأب

 مهسفنأ هب نوُرَعُي .مهنم ردص يذلا مالكلا اذه نكلو

 : هتوعدل نيدارو هل نيدناعم

 ٠١١١١ :ناتيآلا .فاقحألا ةروس ريسفت -5 4
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 | 9 رح مهالو هيلع فرح اومقََسأ هنا 1
 4 2 ماس 2 م أ

 | 2 ولي فاكام امير يف نرخ ةَ بأ َكِتَلو

 :لاق اذهلو ءهمذي قفط مث ءءيشلا ىلع ردقي مل نم ةلزنمب

 مهتافو «نآرقلا اذهب اودتهي مل امل مهنأ «هيلإ مهاعد يذلا

 بئاغرلا لجأو «بهاوملا مظعأ

 قفاو دق يذلا ءهيرتعي ءارتما الو «هيف كش ال يذلا قحلا

 يهو «نآرقلا دعب اهلضفأو اهلمكأ اًصوصخ ءةيوامسلا بتكلا

 يدتقي : ب اًماَمِإ ىسوم ىلع هللا اهلزنأ يتلا ةاروتلا
 ايندلا ريخ مهل لصحيف ءاهب نودتهيو ءليئارسإ ونب اهب
 .ةرخالاو

 دهش ءةقباسلا بتكلل *ُقَّصُم بك © نآرقلا ادو

 4ع اناا هللا هلعجو ءاهل تاو ءاهقّدصو «اهقدصب

 شا 4رط يَ دز هرْكَذَت رسيتيو «هلوانت لهسيل

 باذعلاب مهملظ ىلع اورمتسا نإ ,.نايصعلاو قوسفلاو رفكلاب
 .ليبولا

 «نيقولخملا عفن يفو «قلاخلا ةدابع يف نينسحملا رشبيو
 يتلا لامعألا ركذيو «ةرخآلاو ايندلا يف «ليزجلا باوثلاب

 . اهب رشبي يتلا لامعألاو ءاهنع رذني

 وهو .بذك هنأب هيف اوحدق «



 ۱۳-٠۹ :تايآلا «فاقحألا ةروس ريسفت - 5 ۹۲۱ نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 ءهحلصي امل اًعماج نوكي نأب لسد اًحليص لمع ناول E 2 یا نل 9

 امي رج اف نریخ وَ بص کوا ٥ تور اکو ھم
 هل اودهشو «مهبرب اورقأ نيذلا نإ :يأ دولسي انك

 «ًاومكفتسأ #و كلذ ىلع اومادو هتعاط اومزتلاو «ةينادحولاب

 مه ال مهمامأ رش لك نم مولع ُفْوَح ال مهتايح ةدم

 . مهءارو اوفلخ ام ىلع دونر

 ءاهل نومزالملا اهلهأ :يأ 4ِةَنَجْلا ٌبَحْسَأ َكيَكْرأ#
 . الدب اهب نوديري الو ءالوح اهنع نوغبي ال نيذلا

 «هللاب ناميالا نم ه4 نولمَحي اک اّ امي ارج ا اس نرل

 . اهيلع اوماقتسا يتلا ةحلاصلا لامعألل يضتقملا

 امرك مما هلم اسا هيلو نسا اَنَيَّصوَو# )١1015(
 00 2 e ه2 ورع سم

 _ مكس علب اإ یک ارس شلت ٌمُلصفَو ملو امك ُهَنَعَصَوُو

 لَو لع َتنَمأ لآ كتم ٌركذَأ نأ َْعِرَوأ بر لا هس تیب
 e يو يص معآ نو قَد
 ژواجننو اوُلِمع ام نسم مَع لقتت يل کيا ه َقبيِلْمْلا نم نو

 نم اذه نودع أنك ىِدَلا ٍقَدَصلأ َدْعَو ll ٍلَمصَأ يف مهتم نع

 دهعو دالوألا ىّصو نأ نيدلاولل هركشو «هدابعب ىلاعت هفطل

 «نيللا مالكلاو .فيطللا لوقلاب مهيدلاو ىلإ اونسحي نأ مهيلإ

 .ناسحالا هوجو نم كلذ ريغو «ةقفنلاو لاملا لذبو

 هتلمحت ام ركذف «كلذل بجوملا ببسلا ركذ ىلع هن مث
 ةقشم مث ءاهلمح تقو هراكملا نم هتساق امو اهدلو نم مألا

 «ةناضحلا ةمدخو عاضرلا ةقشم مث «ةريبكلا ةقشملا اهتدالو

 كلذ امنإو «نيتعاس وأ ةعاس «ةريسي ةدم تاروكذملا تسيلو

 ءاهوحنو رهشأ ةعست لمحلل : 4بس َنْوملَتا اهردق ةليوط ةدم

 .بلاغلا اذه ءعاضرلل يقابلاو

 يلوح َنْهَدْلْوَأ نع تولو : هلوق عم ةيآلا هذهب لدتسيو
 e ءرهشأ ةتس لمحلا ةدم لقأ.نأ يمك

 ةتس يقب “'اًرهش نيثالثلا نم] تطقس اذإ - ناتتس يهو
 . لمحلل ةدم «رهشأ

 «هلقع لامكو «هبابشو هتوق ةياهن : يأ 4ُمَّدْسَأ مب اإ يح

 نأ ينقفوو ينمهلأ :ي أ #ىع 52 بر لا هس عبرا ليو

 «نيدلا معن :يأ *ٌتَدِلَو لو لع تنسَ لأ كمي ٌرْكفأ
 ءاهيلومو اهيدسم ةعاط يف معنلا فرصب هركشو 0

 يف داهتجالاو ءركشلا نع زجعلاو فارتعالاب هتم هتلباقمو

 مهدالوأ ىلع معن نيدلاولا ىلع معنلاو « هللا ىلع اهب ءانثلا

 ءاهراثآو اهبابسأ نمو اهنم مهلاني نأ دب ال مهنأل ءمهتيرذو
 نم «لمعلاو ملعلاب نيدلاولا حالص نإف «نيدلا مَعِْب اًصوصخ

 .مهدالوأ حالصل بابسألا مظعأ

 بيثيو «هلبقيو هللا ءاضري يذلا لمعلا اذهف ءهدسفي امم اًملاس

 . هيلع

 اعد «حالصلاب هسفنل اعد امل 4جب ىف ىل خيول
 هعفن دوعي مهحالص نأ ركذو ءمهلاوحأ هللا حلصي نأ هتيرذل

 . 4يل َحِلَسَآَوإل :هلوقل «مهيدلاو ىلع

 ىلإ تعجرو «يصاعملاو بونذلا نم كَكَيلِإ تي ٍنِإ#

 . ماسلا نم ِقِإَوأ كتعاط

 ُلَبَمَك لأ مهفاصوأ تركذ نيذلا 4كيلو

 56 اًضيأ نولمعي مهنأل «تاعاطلا وهو أولم

 مهل لصحف 4 هَل بأ ةلمج يف متاس نع ُدوَبتَو
 .هوركملاو رشلا مهنع لازو «بوبحملاو ريخلا

 يذلا دعولا اذه یا 4 نودع اک یا َقّدَصلا دعو

 فلخي ال يذلا «نيلئاقلا قدصأ نم قداص دعو وه مهاندعو

 هد ر وج لَم ن

 .داعيملا

 م مرچ 3 هم چ رر تس اع لإ رع ع

 دقو جرحأ نأ يئاَدجتأ آمْكَل فأ هْيَدِلوِل لاق یاو ( ١15-10
 دع هم روس 26 ل لس ااو روم ص وص سوم 3 وعدم رر
 e / نم ُنَوَرْفْلا تلح
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 ىلاعت ركذ امل طب 9 ا لو ع 2 كو
 رش اهنأو «قاعلا لاح ركذ ءهيدلاول رابلا حلاصلا لاح

 ىلإ "ماوعد ذإ ويدل َلاَم ىلا :لاقف «تالاحلا
 .ءازجلا هافّوخو ءرخآلا مويلاو هللاب ناميالا

 نأ ءامهدلول نيدلاولا نم ردصي ناسحإ مظعأ اذهو

 .يدمرسلا هحالفو «ةيدبألا هتداعس هيف ام ىلإ هاوعدي

 املو امكل ابن :يأ 4َنْكَّل يأ :لاقف «ةلباقم حبقأب امهلباقف
 . هب امتئج

 نأ نادي :لاقف كلذل هراكنإو هداعبتسا هجو ركذ مث
 يبق نم نورما ٍِتَلَح دقو# ةمايقلا موي ىلإ يربق نم ا

 مهب ىدتقملا ةمئألا مهو ءرفكلا ىلع اوفلسو «بيذكتلا ىلع

 . ؟دناعمو «لوهھجو ءروفك لكل
 :هل نالوقيو هيلع هلأ ِناَئيِمَيْسي » هادلاو :يأ «اَمْهَو

 هتياده يف نايعسيو ءامهدهج ةياغ نالذبي : يأ نماء كيو

 ناثيغتسي امهنأ - هيلع امهصرح نم - امهنإ ىتح «يعسلا دشأ
 نالذعيو «قيرشلا لاؤس هنالأسيو «قيرغلا ةثاغتسا ءهل هللا

 َدَعَو ّنإ## :نالوقيف «قحلا هل نانيبيو ءهل ناعجوتيو ءامهدلو

 .تبئأ ام باوصلا لعلو (ناتنسلا اهنم) لصألا يف )١(
 . هايعد : نيتخسنلا

 يف (0)



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 . امهنكمأ ام ةلدألا نم هيلع ناميقي مث ىح هَل

 «قحلا نع اًرابكتساو ءاّروفنو اًوتع الإ دادزي ال امهدلوو

 لوقنم الإ : يأ * َنيلَوَْل ربط لإ اه ام ُلوُقَيَف هيف اًحدقو

 ىلإ هللا هاحوأ الو هللا دنع نم سيل «نيمدقتملا بتك نم

 .ةلوسد

 الو ءأرقي الو بتكي ال يم هلك اًدمحم نأ ملعي دحأ لكو

 ا نار دبل نأ هدف دخلا نم ىلع
 . ؟اًريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو «نآرقلا اذه

 : يأ لرل مَع ىح ةميمذلا ةلاحلا هذهب نَا َكِيَكْوأل

 مهل نم و هلع يلع تح

 يف ءالؤه لخديسف «بيذكتلاو رفكلا ىلع نالو نأ ني
 . مهرايت يف نوقرغيسو «مهرامغ

 لام سأر تاوف :نارسخلاو دریک أن“ َمُهَتِإل
 ىلوأ باب نم حابرألاف ءهلام سأر دقف اذإو ءناسنالا

 نم ءيش ىلع اولصحي ملو ءناميالا مهتاف دق مهف .ىرحأو

 .ميحجلا باذع نم اوملس الو «ميعنلا

 * ارح اب ثجرد# رشلا لهأو ريخلا لهأ نم كلر

 يف مهلزانمو ءرشلاو ريخلا نم هتبترم بسح ىلع لك :يأ
 مبذول :لاق اذهلو ءمهلامعأ ردق ىلع ءةرخآلا رادلا

 نم صقني الو «مهتائيس يف دازي ال نأب «َيْمآظي ال َمُهَو مهسا

 :انسح-

 گی ى كيل نکا را لع ایگ يلا لين می ()
 , ادع نورت م موا ا متتتساو ب ايدل

 مهضرع دنع رافكلا لاح ىلاعت ركذي وفض مك او يل رع

 يف یي مبعد : مهل لاقيف «نوعرقيو نوخبوي نيح رانلا ىلع

 ءاهتاذلب متررتغاو ءايندلا ىلإ متننأمطا ثيح كايد كيا
 ءمكترخآل يعسلا نع اهتابيط مكتهلأو ءاهتاوهشب متيضرو
 . مكترخآ نم مكظح يهف رو د

 يذلا ءديدشلا باذعلا :يأ ِنوُهْلا َباَدَع َنَوَر مولا

 : يأ قحلا ريغ هللا ىلع نولوقت متنك امب «مكحضفيو مكنيهي
 .همكح ىلإو «هللا ىلإ اهيلع متنأ يتلا ةلاضلا قيرطلا نوبسنت

 نع نوربكتت :يأ نفض مك ايوا كلذ يف ةبذك متنأو
 . هتعاط

 ىلع بذكلاو «لطابلاب لمعلاو «لطابلا لوق نيب اوعمجف
 ءهنع رابكتسالاو «قحلا يف حدقلاو ءهاضر ىلإ هتبسنب هللا

 .ةبوقعلا دشأ اوبقوعف

 ) )55-5١ا کنی 000

 اب چ کدو : يأ .”ةصقلا

  e 2مج 7

 وموقف رذنأ
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 أ اک 0
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 ْ هاتي صدمت وام

 ا َكاَمىَلاَو © ا

 م ّنَسْحْل و رنَع وو

 نسحا مهنعلبقلن

 فَلَوْ

 وعسر 8 يم رے رے ا اک
 لوقيف قح هدا دعو ناما كيو هَل ا 0
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 نوهلا باذع نور مولاه اهب ےک واین دلاری ایح یف

 © كوم مكاو یارب ض رل ا ف تورك كاع

 هللا مهلضف نيذلا «ماركلا لسرلا نم ناك ثيح ءمالسلا هيلع

 . هيلإ قلخلا داشرإو «هنيد ىلإ ةوعدلاب ىلاعت
 مهلزانم يف :يأ فالو داع مهو ممر َرَدنَأ ذإ»

 . نميلا ضرأ يف ةريثكلا لامرلا يهو «فاقحألاب ةفورعملا

 اًعدب نكي ملف 4وَِلَح نيَو هن نب ام دلا تلڪ بول

 | هنأ دل اكد الال : مهل اّلئاق «مهل اًقلاخم الو «مهنم

 .# ريع ِرْوَي ُباَدَع د ع فحل

 «ديمح لمعو ديدس لوق لكل ةعماجلا «هللا ةدابعب مهرمأف

 - ةوعيطي مل نإ - مهفّوخو «ديدنتلاو كرشلا نع مهاهنو

 اکیا اتا اولا ةوعدلا كلت مهيف دفت ملف ءديدشلا باذعلا

 الإ «قحلا نم كعم الو ءدصقلا نم كل سيل : يأ ايه َّنَع

 . اهنع انفرصت نأ تدرأف ءانتهلآ ىلع انتدسح كنأ

 لهجلا ةياغ اذهو 4َنِقِدَصلَا نم َتنُك نإ دَ امي األ

 .دانعلاو

 رومألا ةمزأ هديب يذلا وهف هلأ دع معلا اَمّنِإ لق

 دب أك اك مهي قاع :ىلاعت هلوق ىلإ ةلماك تايآلا ركذ «ب يف (۱)
 .* وبك

0 



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 .ءاش نإ باذعلاب مكيتأي يذلا وهو ءاهديلاقمو

 «نيبملا غالبلا الإ ّيلع سيل : يأ 4دب تكس ا

 نم ردص ام مكنم ردص كلذلف توم تو اوف کیا کلو
 يهو ءميظعلا باذعلا مهيلع هللا لسرأف لة

 . مهتكلهأو مهترمد يتلا حيرلا

 َلبْقَتَسُم ارا باذعلا :يأ *ُمَوأَر اً :لاق اذهلو
 يتلا مهتيدوأ ىلع لبقأ دق «باحسلاك اًضرتعم : يأ 4بدا

 . اهنارْذُغو اهرابآ نم نوبرشيو «مهتباون يقستف « ليست

 باحسلا اذه : يأ #اييُم شراع اله : نيرشبتسم 4ول
 . انرطميس

 رم امال همس

 نم تک نإ اسب اياق :متلق ثيح «مكسفنأ ىلع هب

 . 4 َنيِقِدَّصلَ
 اهتدش نم هيلع رمت ىت لک ُرْمَدُ 9 ملأ ب َدَع اف حير

 اوسخ وي َةَيِمَتَو لاي عسل مهيلع هللا اهطلسف .اهسحنو

 ار را1 4ِةّيواَح ل 8 يك كعَرَص اف موق یر
E 

 کک اتال

 . مهسفنأو

 . مهملظو مهمرج ببسب مرسلا ْموَْلا ىز كلك
 ملف :ةميظعلا معنلا مهيلع ٌردأ دق ىلاعت هللا نأ عم اذه

 نإ آميف د مهتكَم دقو :لاق اذهلو ءهوركذ الو ءهوركشي
KESا نولوانتي «ضرألا يف مهانكم : يأ هيف  

 ءركذت نم هيف ركذتي اًرمع مهانرمعو ءاهتاوهشب نوعتمتيو
 اي مكانكم امك اًداع انكم دقلو :يأ «يدتهملا هيف ظعتيو

 صتخم هيف مكانكم ام نأ اوبسحت الف : يأ «نوبطاخملا ءالؤه

 مظعأ مكريغ لب ءائيش هللا باذع نم مكنع عفديس هنأو «مکب
 الو مهدالوأ الو مهلاومأ مهنع نغت ملف ءائيكمت مكنم

 . اًئيش هللا نم مهدونج

 يف روصق ال :يأ ديمو اًركصْبَو اًعَنَم مهل العجول
 اوكرت مهنإ :لاقي ىتح .مهناهذأ الو مهراصبأ الو مهعامسأ

 يف للخ الو «هب ملعلا نم نكمت مدعو «مهنم اًلهج قحلا
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 ا
 ىلع ةلادلا 4ِهَّنأ ِتَياَح َنوُدَحي# مهنأ ببسب كلذو

 . ةدابعلاب هدارفإو هديحوت

 اد

 مهلاومأو مهيشاوم تفلت دق هيك سش لإ ر

 باذعلا مهب لزن : يأ وزب وپ اک ات مهب فایل

 ۲۸۰۲۷ :ناتيآلا فاقحألا ةروس ريسفت -45 نفي

 1 نفاق لج ف ت ول ع
 رام سدر همر 2 ود ودوم مد

 0 ةموقردلأ إدعم ذو
 4 ہووے ا و م جدل عر

 ِءوِفَلَح نمو هيدي ن نم
 € دک

 ياك اَمَنْكِحأ الاقل ر يِظَعمَوي وي َباَذَع

 دعمل امتإ لاق ةدنَّصل اسم تك نادت امی
 رس د

 © 5 ا رف کرا یک کوه تلا کلیو
 010 7 ع هس و الا س

 کک َليقَتِسُم صراع هور اَمْل

 مرندا لآ تادا حروب لجسم وشب

 | یر كلك بكسل انك ریال اوبا امیر رایی

 ييو مک کم نم هک 9 یر یا
 2A مهن قع کک أو اَعَمس مهلا لو

 ا 5 و وو و ت ر

 تودو دت ا

OS 

 ُدَقلَو () وزب
 و ہر حم ل

 E تیارو رک

 ے م < 2 و ےب صر

o 

slogرم  

 0 کورین

 مهورذح نيذلا لسرلاب نوئزهتسيو «هعوقوب نوبذكي يذلا
 . هلم

 تلا فرصو یرقلا سس کلو ام اککھآ دقوا (۲۸۲۷)

 ل ر هللا نود نم اودا نذل 1 مظرصن الولف ه نعجز 4

 ىلاعت رذحي توري اونا امو َمُهْكَفِإ َكِلَدَو ْمُهْنَع ْاوُلَص لب
 مه نيذلا «نيبذكملا ممألا كالهإب ءمهريغو برعلا يكرشم

 دومثو داعك «برعلا ةريزج يف مهنم ريثك لب «مهرايد لوح
 نم اهعّون :يأ «تايآلا مهل فّرص ىلاعت هللا نأو «مهوحنو

 . بيذكتلاو رفكلا نم هيلع مه امع جَ مهمل هجو لك
 ,ردتقم زيزع ذخ هللا مهذخأ اونمؤي مل املف

 انه لاق _.اذهلو «ءيش نم هللا نود نم نوعدي يتلا مهتهلآ

 : يأ re نارك هللا نود نم اودا يلا مهرص اول

 مهعفن ءاجرل مهنوهلأتيو «مهيلإ نوبرقتي

 . مهنع اوعفد الو «مهوبيجي ملف 4 رهن اول لب
 يذلا ءبذكلا نم ورقي أنك انو َمُهْكَفِإ َكِلَدَرل

 نأو «قحلا ىلع مهنأ نومعزي ثيح «مهسفنأ هب نونمي
 . تلطبو تلضف «مهعفنتس مهلامعأ



 نورشعلاو سداسلا ءزحلا

 رب ت وو عا رع ر
(TY ۲۹(ناءرقلا نوعيت نجل س رف َكَلِإ افرع داو  

 أولم ٥ َنيِرذنُم مهموم لِ لَو ىِ امل انآ الك ورح امن
 و ر
 هيدي ن امل صم ضرع دب ادع لزا ا ا ا انموقل

 اونا هللا عاد اوج اتموقي © مينا ل کلو ْقَحلأ لإ ىِدَبَي

 بِي ال نتو © ویا پاد نب مو رکبو د ني مكحل ريقي هوب

 2 کوا يو بنود نم مَ سیلو ٍضْرَدْلا يف ٍزجعمب سی وللا اد

 ىلإ يئ اًدمحم هلوسر لسرأ دق ىلاعت هللا ناک 4ِنيِبُم ٍلَكَص

 ةوعدل عيمجلا غالبإ نم دب ال ناكو ءمهنجو مهسنإ «قلخلا
 . ةلاسرلاو ةوبنلا

 «مهراذنإو مهتوعد «مالسلاو ةالصلا هيلع هنكمي سنالاف

 نجلا َّنَي رم هيلإ لسرأو ءهتردقب هيلإ هللا مهفرصف نجلا امأو

 مهضعب ىو :يأ 4ان واق رمح اّن ارقا َنوُعِعَسْنَي
 . كلذب اًضعب

 رهو لإ اول٥ مهيف كلذ رثأو «هوعو دقو 4ىُ ال

 مهضيقو ؛مهيلع هلا ةجحل ةماقإو مهل مهنم اصن دبر
 ا

 نأل سوم ِدَمَب نم لأ اتص اس اإ اتوب اوال
 ماكحأ يف ليئارسإ ينبل ةدمعو «ليجنإلل یسوم باتک

 . ماكحألا ضعبل ريغمو لمكمو ممتم ليجنالا امنإو «عرشلا
 هانعمس يذلا باتكلا اذه ىه ِهْيَدَي نب اَمِل اًكْيَصُم

 ٍقِرَط للو ربخو بولطم لك يف باوصلا وهو نحل لإ
 شاب ملعلا نم ءهتنج ىلإو هللا ىلإ لصوم قت
 . ءازجلا ماكحأو «ةينيدلا ا

 ىلإ مهوعد «هتبترمو هلحم اونيبو نآرقلا اوحدم املف
 ال يذلا ا 4 هلآ عاد اح آتموَفَي 9# :اولاقف ءهب ناميالا

 ضرغ ىلإ مكوعدي ال ءهبر ىلإ الإ وعدي
 ا «مكييثيل .مكبر ىلإ مكوعدي امنإو «یوه

 س ني منو ر کود ني مڪک ري :اولاق اذهلو «هورکمو
 ا ميلألا باذعلا نم مهراجأ اذإو 4ری ِناَذَع

 . هللا يعاد باجأ نم ءازج اذهف «ميعنلا الإ

 ىلع هللا نإف رأل يف رجب هلأ عاد تي اَل نسو
 مل لول بلاغم هبلاغي الو «براه هتوفي الف «ريدق ءيش لك
 لالض نم غلبأ لالض ّيأو ني ٍلَكَص ف کوا لَو ونود ني
 «تانيبلا تايآلاب رذنلا هيلإ تلصوو .لسرلا هتدان نم

 ! ؟ريكتساو ضرعأف «تارتاوتملا ججحلاو
 يتب لَو َضرَاْلاَو توسل لح ىلا هَل نأ اوری روال 00

 اذه 4 ديم ِءْنَش يك ىلع ُمَنِإ ب َقْوَمْلا ىع نأ لع رد نهق
 غلبأ وه امب «توملا دعب ةداعالا ىلع ىلاعت هنم لالدتسا

 الو ءهضارغأ نم
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 35 عبرات نهَعاَس

 امهمَّظِع ىلع «ضرألاو تاوامسلا قلخ يذلا هنأ وهو ءاهنم
 ملو «كلذب ثرتكي نأ نود نم ءامهقلخ ناقتإو ءامهتعسو

 ىلع وهو «مكتوم دعب مكتداعإ هزجعت فيكف «نهقلخب َيْعَي
 !؟ريدق ءيش لك

 ل اده سلا ِرَلُأ ىلع اورق نیلا ُضَرْحي ويوم ()

 اک رضا 5 ورحت رسک امي بادعلا اود لا ایرو ییہ اولا

 E Cs ا اولا نع
 موقلا .اَلِإ كله له غلب نع ني تاس اَلِ الي 3 توثق

 مهضرع دنع ةعيظفلا رافكلا لاح قع. لات ریش 4 ةرثرركلا
 لاقيو «نوخبوي مهنأو ءاهب نوبذكي اوناك يتلا رانلا ىلع

 ؟اًنايع هومتدهاشو هومترضح دقف نَا اذه سیا : مهل

 فو لاق مهبذك نيبتو «مهبنذب اوفرتعاف ايرو لب اولا

9 

 ناك امك ءامئاد اًمزال اًباذع : يأ «وُرْمْكَم مسك اب اني بالم

 نيداعملا نيبذكملا ةيذأ ىلع ربصي نأ هلوسر ىلاعت رمأ مث

 يلوأ ربصب يدتقي نأو شا ىلإ مهل اًيعاد لازي ال نأو ءهل
 ممهلاو مئازعلا يلوأ «قلخلا تاداس «نيلسرملا نم مزعلا



 نورشعلاو سداسلا ءزحلا

 قلخلا قحأ مهف « مهنيقي متو «مهربص مظع نيذلا .ةيلاعلا

 . مهرانمب ءادتهالاو «مهراثآل وفقلاو «مهب ةوسألاب

 ىتح «هلبق يبن هربصي مل اًربص ربصف «هبر رمأل ايک لثتماف

 نع هدصب اًعيمج اوماقو «ةدحاو سوق نع هل نوداعملا هامر

 «ةبراحملاو ةاداعملا نم مهنكمي ام اولعفو « هللا ىلإ ةوعدلا

 « هللا ءادعأ داهج ىلع اًميقم للا رمأب اًعداص لزي مل ءا وهو

 «ضرألا يف هل هللا نّكم ىتح .ىذألا نم هلاني ام ىلع اًرباص
 هللا ىلصف ممألا ىلع هتمأو «نايدألا رئاس ىلع هنيد رهظأو

 نيبذكملا ءالؤهل :يأ 4ت لِجَمَتْنَس الو :هلوقو

 الف اك اذه نإف «باذعلل ير

 اک ردا لف ا كلذب مهيلع هللا وعدت

 همس الإ ايندلا يف 4اًرْثلَي رل تودو ام رب موب میک ل و
 باذعلا ىلإ نورئاص مهو ليلقلا مهعتمت كنزحي الف راس ني
 .ليبولا

 ةغلب اهتاذلو اهتاوهشو اهعاتم ءايندلا هذه :يأ مكب
 ليف رضاحتقو عفدو « ةصغنم

 غالب «ماتلا نايبلا هيف مكل انب يذلا ميظعلا نآرقلا اذهوأ

 لصوي داز «ةغلبلاو دازلا معنو .ةرخآلا رادلا ىلإ دازو «مكل

 داز لضفأ وهف «ميلألا باذعلا نم مصعيو «ميعنلا راد ىلإ

 . مهيلع اهب هللا معنأ ةمعن لجأو «قئالخلا هدوزتي

 ذلا :يأ شيتا قل لإ تابوقعلاب هي لهل
 قحلا اولبقي ملو .مهبر ةعاط نع اوجرخ دقو «مهيف ريخ ال

 . لسرلا هب مهتءاج يذلا

 ىلع نورمتسي ذإ كلذ دعبف «مهرذنأو مهل هللا رذعأو
 .ةمصعلا هللا لأسن «مهرفكو مهبيذكت

 نيملاعلا بر هلل دمحلاو فاقحأللا ةروس ريسفت رخآ

 لاتقلا ةروس ريسفت
 ةيندم يهو

 ص چ

 بْ ه ال
 ر

 نع
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 ساتل هلآ برص َكِلَدَك مَ نِ قل اوعي وماء

Eندا ناو لكلا اوعي أو أ  

 تايآلا هذه هسا

 ١-5" :تايآلا «لاتقلا ةروس ريسفت -۷ 1°

 «نيصاعلا باقعو نينمؤملا باوث ركذ ىلع تالمتشم

 : لاقف «كلذب رابتعالا ىلإ قلخلا ةوعدو «كلُذ يف ببسلاو

 ءرفكلا ءاسؤر ءالؤهو 4أ ليس نع ْأوُدَصَو اورفك ني
 دصلاو «هتايآو هللاب رفكلا نيب اوعمج نيذلا لالضلا ةمئأو

 تعد امب ناميالا يه يتلا هللا ليبس نع مهريغو مهسفنأل

 . هعابتاو لسرلا هيلإ
 مهاقشأو اهلطبأ :يأ 4هسعأ هللا «َّنَصآ# ءالؤهف

 قحلا اهب اوديكيل اهولمع يتلا مهلامعأ لمشي اذهو ءاهببسب

 امم اوكردي ملف «مهروحن يف مهديك لعج هللا نأ هللا ءايلوأو

 هللا نأ ءاهيلع اوباثي نأ نوجري يتلا مهلامعأو ءاًئيش اودصق

 وهو «لطابلا اوعبتا مهنأ كلذ يف ببسلاو «مهيلع اهطبحيس
 ناثوألاو مانصألا ةدابع نم هللا هجو اهب داري ال ةياغ لك

 تناك «ةلطاب تناك امل لطابلا رصن يف يتلا لامعألاو

 .ةلطاب اهلجأل لامعألا
 ءاّمومع هلسر ىلع هللا لزنأ امب اتمام َنيِذَّلا امأ «و»

 اوماق نأب « تحِلدَصلا اولكر ءاًصوصخ كي دمحم ىلعو

 . ةبحتسملاو ةبجاولا دابعلا قوقحو هللا قوقح نم مهيلع امب

 اذإو ءاهرابكو اهراغص ايس نعل هللا رنک *

 4(4 كأول ةرخآلاو ايندلا باذع نم اوجن «مهتائيس ترك
 حلصأو مهلامعأو مهبولقو «مهايندو مهنيد حلصأ : يآ

 يف ببسلاو «مهلاوحأ عيمج - حلصأو «هتيكزتو هتيمنتب «مهباوث

 امو «نيقيلاو قدصلا وه يذلا 4َّيَل ايا :مهنأ كلذ
 يذلا كر ني# رداصلا « ميظعلا نآرقلا اذه هيلع لمتشا

 «هوعبتاف قحلاب ىلاعت مهابرف هفطلب مهربدو «هتمعنب مهابر
 . مهرومأ تحلصف

 بوسنملا قحلاب ةقلعتم «مهل ةدوصقملا ةياغلا تناك املف

 «ةيقاب ةحلاص ةليسولا تناك «نيبملا قحلا «ىقابلا هللا ىلإ

 اهات ا
 لهآ ىلاعت مهل نيب ثيح 4 مما سائل هلآ برص َكَك ل

 نوزيمتيو اهب نوفرعي ةفص مهنم لكل ركذو ءرشلا لهأو ريخلا

 . 4دب نع سى نم ہیوم ع كلك نم کھیل ل
 روحا اإ فح بارلا بر اورفك بلا مقل ادل 0-0

 هَل اب ولو كلذ وأ رك عن قع لدم اَمإَوُدَحب ام ام اولا أودُشَم

 هدر م ا س رع

 ف اهر ةن مهلتيو © ماب لسو ودبس © لَم لي

 مهرصنو ءمهحالص هيف ام ىلإ هدابع و ىلاعت لوقي

 «لاتقلاو برحلا ىف أررتك َنيِدْلا رق ادق : - مهئادعأ ىلع

 «مهونخشت ىتح «قانعألا مهنم اوبرضاو «لاتقلا مهوقدصاف



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 متيأرو كلذ متلعف اذإف «مهترش اولطبتو «مهتكوش اورسكتو

 اذهو ءطابرلا :يأ «َىيَرلأ ُدْنَم8 حلصأو ىلوأ رسألا

 نأمطا قاثولا مهنم دش اذإف ءاوبرهي الثل مهرسأل طايتحا

 . مهرش نمو «مهبره نم نوملسملا
 «مهيلع ّنملا نيب رايخلاب متنأف «مكرسأ تحت اوناك اذإف

 مهوقلطت ال نأب مهودفت نأ امإو «ءادف الو لام الب مهقالطإو

 ريسأب وأ «لامب مهباحصأ مهيرتشي وأ «مهسفنأ اورتشي ىتح

REE1  
 ال ىتح :يأ # اََرَرَوأ ِبْرْلَل ّمَسَت نح رمتسم رمألا اذهو

 ماقم لكل نإف ءةنداهملاو ةملاسملا يف نوقبتو «برح ىقبي

 ناك اذإ يه امنإ «ةمدقتملا لاحلاف ءاّمكح لاح لكلو ءاّلاقم

 . برحو لاتق
 نم ببسل هيف برح ال «تاقوألا ضعب يف ناك اذإف

 .رسأ الو لتق الف «بابسألا

 «نيرفاكلاب نينمؤملا ءالتبا يف روكذملا مكحلا كلل
 ني ْرَلَو#» ضعب ىلع مهضعب راصتناو ءمهنيب مايألا 0

 نأ ىلع رداقو «ريدق ءيش لك ىلع ىلاعت هنإف مهني َرَصنأَل هلا
 نوملسملا ديبي ىتح ءاّدبأ دحاو اضم ا ال

 .مهءارضخ

 نيبتيو .داهجلا قوس موقيل ضع مُكحَصَتَب اوبل نكلو# 1
 نمآ نم نمؤيلو «بذاكلا نم قداصلا ءدابعلا لاوحأ كلذب

 لهأ ةعباتم ىلع اًينبم اًناميإ ال ءةريصب نع اًحيحص اًناميإ
 دنع هبحاصل رمتسي داكي ال ءاَّدج فيعض ناميإ هنإف «ةبلغلا

 . ايالبلاو نحملا

 «ليمج رجأو «ليزج باوث مهل هَل ليس ف اوف لاول
 يه هللا ةملك نوكتل .مهلاتقب اورمأ نم اولتاق نيذلا مهو

 . ايلعلا

 ءاهلطبيو اهطبحي نل :يأ .مهلامعأ هللا لضي نل ءالؤهف

 ايندلا يف اهجئاتن مهلامعأ نم رهظيو «مهل اهيمنيو اهلبقتي لب
 .ةرخآلاو

 عيش ةنجلا ىلإ ةلصوملا قيرطلا كولس ىلإ «َةيِدْيََم#
 ال الماك اًحلاص نوكي مهباوثو «مهرومأو مهلاح : يأ ياب

 .هوجولا نم هجوب صيغنت الو هيف دکن
 مهقّوش نأب ءالوأ اهفرع :يأ 4: اَمر ةن مهو

 يتلا ءاهيلإ ةلصوملا لامعألا مهل ركذو «مهل اهتعنو ءاهيلإ
E Csهب مهرمأ امب مايقلل مهقفوو «ةلييس  

 امو « مهلزانم مهفرع ءةنجلا اولخد اذإ مث «هيف مهبغرو
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 0 © e رکو میل ارد مھل
 0 م ومال نیرفک لا نأ اما یک

 تو حرصت, هلأ اورصَت نإ اوما نيا ابا (9-0)

 آم اوھرک رھا َكِلَذ ه ھا َّلَصآو ی اس اوقک ندو ه كَما

 نأ «نينمؤملل ىلاعت هنم رمأ اذه «رهكمعأ حام هلا لأ

 هئادعأ داهجو ءهيلإ ةوعدلاو «هنيدب مايقلاب هللا اورصني

 هللا مهرصن كلذ اولعف اذإ مهّنإف «هللا هجو كلذب دصقلاو

 ةنينأمطلاو ربصلاب م ىلع طبري :يأ «مهمادقأ تّبثو

 ىلع مهنيعيو .«كلذ ىلع مهماسجأ ربصيو «تابثلاو
 . مهئادعأ

 لاوقألاب هرصني يذلا نأ «دعولا قداص ميرك نم دعو اذهف

 تابثلا نم رصنلا بابسأ هل رسييو «هالوم هرصنيس لاعفألاو

 . هريغو

 يف مهنإف ءلطابلا اورصنو «مهبرب اورفك نيذلا امأو

 0-0 : يأ ‹ سعت

 اهب نوديكي يتلا مهلامعأ لطبأ :يأ 4 َْهَلَسَ لَو

 يتلا مهلامعأ تلطبو «مهروحن يف مهديك عجرف «قحلا
 .هللا هجو اهب نوديري مهنأ نومعزي

 شرك # مهنأ ببسب ءاورفك نيذلل سعتلاو لالضإلا كلذ

 راق

 ج لاا



 ٠١-٠٠١ :تايآلا لاتقلا ةروس ريسفت - 4 ففي نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 .تالآلاو ةينبألاو احالفو ءدابعلل اًحالص «هللا هلزنأ يذلا نآرقلا نم هكا کرنا آم

 ءظعاوملا مهيف دفت ملو ءانلسر اوبذك نيح «مهَتْكَلْمَأ» .( هلأ طاف هوهركو هوضخبأ لب «هولبقي ملف مهل

 نم ل هع نك فك اور ضرألا ىف اووي رتا ۰ 3

 انما دل وم هَل ناي كلذ © اًهَنأ فكل ميل أ رم مهل

 نوبذكملا ءالؤه ريسي الفا : يأ 4ك كوم ذل / نرحل نأ نأو

 هل نم نا بقع تاک کیک اورظنَي» یک لوسرلاب
 نوتفتلي ال مهنإف . بقاوعلا رش الإ مهتبقاع نودجي ال مهنإف

 ءاوكلهو اوداب دق مهلوح ام اودجو الإ ةرسي الو ةنمي
 مهيلع هللا رّمدو ءاودمخف .ءرفكلاو بيذكتلا مهلصأتساو

 يف نيرفاكللو .مهركمو مهلامعأ رمد لب «مهرايدو مهلاومأ

 تابوقعلاو «ةميخولا بقاوعلا هذه لاثمأ «ناكمو نامز لك

 ..ةميمذلا

 لزجيو «باذعلا نم مهيجني ىلاعت هللا نإف «نونمؤملا|امأو
 . باوثلا ريثك مهل

 مهجرخأف ءهتمحرب مهالوتف كما نأ لوم هلأ ب كيك
 نول مهرصنو مهءازج ىلوتو ءرونلا ىلإ تاملظلا نم
 اودسو هللا ةيالو مهنع اوعطق ثيح «ىلاعت هللاب 4 َنِرْفكْلأ

 «مالسلا لبس ىلإ مهيدهي € لوم ال هتمحر مهسفنأ ىلع
 .توغاطلا مهؤايلوأ لب «هباقعو هللا باذع نم مهيجني الو

 مه راثلا باحصأ كئلوأ «تاملظلا ىلإ رونلا نم مهنؤجرخي
 .نودلاخ اهيف

 نم یری تج تحصل اويكو اوما ذأ ٌُلْجَدُي هلآ ن قف 01

 وتم الأو مالا لغات اک ولار توکم اورقک دلو الآ ب

 يف مهب لعفي ام ركذ «نينمؤملا يلو هنأ ىلاعت ركذ امل مّن
 ءراهنألا اهتحت نم يرجت يتلا تانجلا لوخد نم «ةرخآلا

 ةرمثملا ةرضانلا راجشألاو «ةرهازلا نيتاسبلا كلت يقست يتلا

 1 .ةذيذل ةهكاف لكو ت جو لكل

 ىلإ اولكو مهنأ ركذ مهل ىلوم ال نيرفاكلا نأ ركذ املو
 تافصلا الو «ةءورملا تافصب اوفصتي ملف «مهسفنأ

 ال يتلا ماعنألاك اوراصو «تاكرد اهنع اولزن لب «ةيناسنالا

 تاذلب عتمتلا مهدصقمو مهمه لج لب «لضف الو اهل لقع
 ةرئاد ةنطابلاو ةرهاظلا مهتاكرح ىرتف ءاهتاوهشو ايندلا

 اذهلو «ةداعسلاو ريخلا هيف ام ىلإ اهل ةيدعتم ريغ ءاهلوح

 ءاهنم نوجرخي ال ادعم اًلزنم : يأ «مهل ىوثم رانلا تناك

 . اهباذع نم مهنع رتفي الو

 َكنحَرحَل لأ كرف نم ةو دشا ىه ةو نب نيكو (1)
 «نيبذكملا ىرق نم ةيرق نم مكو :يأ به رات دم ٌرْهَتْكَلمَأ
 «ناوعألاو دالوألاو لاومألا يف .كتيرق نم ةوق دشأ يه

 هللا باذع نم مهتوق مهنع نغت ملو ءاّرصان مهل ''”دجن ملف

 نع كوجرخأ ذإ «كتيرق لهأ «ءافعضلا ءالؤه لاح فيكف

 «نيلسرملا لضفأ تنأو كوداعو .ءكوبذكو كنطو

 !؟نيرخآلاو نيلوألا

 هللا نأ الول «ةبوقعلاو كالهالاب مهريغ نم قحأب اوسيلأ
 . ؟دحاجو رفاك لكب «ينأتلاو ةمحرلاب هلوسر ثعب ىلاعت

 .َمَع وس مَ نير نمک ر ني قت لع ناک نشا ]
 «هنيد رمأ نم ةريصب ىلع وه نم يوتسي ال : يأ موه ارو
 لهأل هللا هدعو ام اجرو «هعبتاو قحلا ملع دق ءالمعو اًملع

 عبتاو «هلضأو قحلا ضفر دق «بلقلا ىمعأ وه نمك «قحلا

 نم هيلع وه ام نأ ىري كلذ عمو هللا نم ىده ريغب هاوه

 نيب توافتلا مظعأ امو نيقيرفلا نيب قرفلا دعبأ امف «قحلا

 ٠ [!يغلا لهأو قحلا لهأ «نيتفئاطلا

 نساء ريع لَم نم ربنا ايف AES ىل ةا لم (15)

 لسع نم ُرْْمأَو تيرا ا رڪ نين راو مع ب رل أ ن دچک

 رال يف لح َوْه ننک مب هو
 هللأ ا يأ 04 ٌرهَهآعَمأ عم امي ام اوفس 7

 اهتعن :يأ ءهناوضر اوعبتاو ءهطخس اوقتا نيذلا 97

 . ةليمجلا اهتفصو

 الو مخوب ال ءريغتم ريغ : يأ نساء ربع لَم نم رن ايف

 هايملا بذعأ وه لب «ةرودكب الو «ةرارمب الو «ةنتنم حيرب

 . اًيرش اهذلأو ءاًحير اهبيطأو ءاهافصأو

 رأوا اهريغ الو ةضومحب #ُمُمْمَط ريع مل ب نم رنا
 رمدتك ةع لآ راش اب دلي + قا يركن وَدَل رمح نم
 . لقعلا لوغيو ارا عو هقاذم هركي يذلا ايلا

 .هخاسوأ رئاسو هعمش نم 4 ُّقَصُم لسع نم رنو

 «حافتو «بنعو «ليخن نم تشل ک ني ايف ملول
 ءايندلا يف هل ريظن ال امم كلذ ريغو «نيتو «جرتأو «نامرو

 . مهل لصح دق بولطملا بوبحملا اذهف
 «بوهرملا مهنع اهب لوزي مير ني ةف :لاق مث

 ءاهرح دتشا يتلا رانلا يف دلاخ وه نم مأ ريخ "”[ءالؤهف]
 اًراح :يأ انج امل اهيف «ًارُثُْسَو## اهباذع فعاضتو

 4 شاما طم ادج

 فلؤملا طخب «ب شماه نم ةدايز (۲) .اًرصان مهل دجت الف :ب يف )١(

 .- هللا همحر - .تبثأ ام باوصلا لعلو (ءالؤه يأق) لصألا ىف (۳)



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 نيلماعلاو «نيءازجلاو نيرادلا نيب تواف نم ناحبسف
 .نيلمعلاو

 لاک كون نو رڪ تإ یک كي يني نک مهتبوط (115)

 اواو رق لع هلأ حب َنِلأ كنو نيا لاق ادم رل ايو رل

 : ىلاعت لوقي # هوم مهلا یکه ٌرْهَداَر اوده یو 0 روھ

 نع ال ءاًعامتسا لوقت ام 4إ عيني مَن نت نيقفانملا نمو

 اإ يع :لاق اذهلو «هنع مهيولق ةضرعم لب «دايقناو لوبق

 امو «تلق امع نيمهفتسم 4ر أو أل اولاَم دنع نم اجرح

 . اًيرق : يأ انا ل ادم ةبغر هيف مهل نكي مل امم ءاوعمس

 ىلع نيصيرح اوناك ول مهنإف مهل مذلا ةياغ يف اذهو
 هل تداقناو مهبولق هتعوو ءمهعامسأ هيلإ اوقلأل ريخلا

 كيو :لاق اذهلو «لاحلا هذه سكعب مهنكلو «مهحراوج

 باوبأ دسو ءاهيلع متخ :يأ تهر لع هل بط تي
 نووهي ال يتلا «مهءاوهأ مهعابتا ببسب اهيلإ لصت يتلا ريخلا

 . لطابلا الإ اهيف
 ناميالاب كاَودَتْمَأ لو :لاقف نيدتهملا لاح نيب مث

 ىلاعت هنم اًركش چیده ٌرْهَداَر هللا يضري ام عابتاو ءدايقنالاو

 مهظفحو «ريخلل مهقفو :يأ 4رْمَرتَت هكا كلذ ىلع مهل

 لمعلاو «عفانلا ملعلا :نيءازج نيدتهملل ركذف ءرشلا نم

 . حلاصلا
 520002 را م ا

 اهطارشأ اج دقق هع

 وا ةبدكما الخ ر لف
 ال مهو «ةأجف :يأ ةَ مهي

 . اهيرق ىلع ةلادلا اهتامالع : يأ «اهظرَ

lsمهتءاج اذإ «مهل نيأ نم :يأ م تک  

 تاف دقف ؟اوبتعتسيو اوركذتي نأ مهلاجآ تعطقناو ةعاسلا

 «ركذت نم هيف ركذتي ام اورمع دقف «ركذتلا تقو بهذو كلذ

 .ريذنلا مهءاجو

 نإف «توملا ةأجافم لبق دادعتسالا ىلع ثحلا اذه ىفف

 . هتعاس مايق ناسنالا توم
 رغب

 يلو َكْيَذِل رفا هلأ الإ َهَلِإ ل تأ رتا (19)

 رارقإ نم هيف دب ال ملعلا كومو مکن مم هاد بكينا
 لمعي نأ همامتو «هملع هنم بلط ام ىنعمب «هتفرعمو بلقلا

 - هللا ديحوتب ملعلا وهو - هب هللا رمأ يذلا ملعلا اذهو

 «ناك نم اًنتاك ءدحأ نع طقسي ال «ناسنإ لك ىلع نيع ضرف

 ءوه الإ هلإ ال هنأب ملعلا ىلإ قيرطلاو . كلذ ىلإ ٌرطضم ّلك لب
 :رومأ

 15-١9 :تايآلا «لاتقلا ةروس ريسفت 4۸ ۷

 يورط تحشد
 ْ رق ەچ ملا ات ےس ني ا وے

 ر

 تاتا © ىت

 م
 سَ هَل كم موها واول وس دل نیر نک برم

 0 ا ا قا ٠

 ءوت گل ا
 لا تک ا
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 22 .هتافصو هئامسأ ربدت - : اهمظعأ لب اهدحأ

 يف دهجلا لذب بجوت اهنإف . '''هتلالجو هتمظعو هلامك ىلع
 و لك هل يذلا لماكلا برلل دبعتلاو «هل هلأتلا

 . لامجو لالجو
 ملعيف «ريبدتلاو قلخلاب درفنملا ىلاعت هنأب ملعلا : يناثلا

ANNO 
 ةينيدلا «ةنطابلاو ةرهاظلا معنلاب درفنملا هنأب ملعلا :ثلاثلا

 هل هلاتلاو «هعيسمو هب كلقلا قلعت تجوب كلذ ناخ لاو
 .هل كيرش ال هدحو

 نيمئاقلا هئايلوأل باوثلا نم هعمسنو هارن ام :عبارلا

 هئادعأل هتبوقع نمو ءةلجاعلا معنلاو رصنلا نم

 هدحو ىلاعت هنأب ءملعلا ىلإ عاد اذه نإف ءهب نيكرشملا

 اهلك ةدابعلل قحتسملا

 عم تدبع يتلا دادنألاو ناثوألا فاصوأ ةفرعم : سماخلا

 ةريقف ءهوجولا عيمج نم ةصقان اهنأو ءةهلآ تذختاو ءهللا

 € 2 و 5

 ا نو 2 اسره ماوه وعم

 )١( هلالجو :ب يف . 1



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 الو ءاّرض الو اًعفن اهيدباعل الو اهسفنل كلمت ال «تاذلاب

 الو ءمهدبع نم نورصني الو ءاًروشن الو ةايح الو اتوم

 ملعلا نإف ءرش عفد وأ ريخ بلج نم ةر لامي مرتب

 . هاوس ام ةيهلإ نالطبو وه الإ هلإ ال هنأب ملعلا بجوي كلذب

 .هيلع اهؤطاوتو «كلذ ىلع هللا بتك قافتا :سداسلا

 ةقيلخلا لمكأ مه نيذلا ءقلخلا صاوخ نأ :عباسلا

 لسرلا مهو - اًملعو ءاّباوصو اًيأرو ءالوقعو اًقالخأ

 . كلذب هلل اودهش دق - نوينابرلا ءاملعلاو ءايبنألاو

 لدت ىتلا ةيسفنلاو ةيقفألا ةلدألا نم هللا هماقأ ام :نماثلا

 امي .اهلاح نانلي هيلع يدانتو ةةلالد مظعأ ديحوتلا ىلع
 .هقلخ بئارغو هتمكح عيدبو «هتعنص فئاطل نم اهعدوأ

 هلإ ال هنأ ىلإ اهب قلخلا ةوعد نم هللا رثكأ يتلا قرطلا هذهف
 ءاهضعب ىف دبعلا لمأت دنع اهداعأو هاك ف اهادبأو للا الإ

 تعمتجا اذإ فيكف «كلذب ملعو نيقي هدنع نوكي نأ دب ال
 كانهف «بناج لك نم ديحوتلا ةلدأ تماقو «تقفتاو تأطاوتو

 نوكي ثيحب ءدبعلا بلق يف كلذب ملعلاو ناميالا خسري
 - دادزي الو «تالايخلاو هبشلا هلزلزت ال «يساورلا لابجلاك

 . اًلامكو اومن الإ - هبشلاو لطابلا رركت ىلع
 وهو - ريبكلا رمألاو ءميظعلا ليلدلا ىلإ ترظن نإو اذه

 مظعألا بابلا هنإف - هتايآ يف لمأتلاو ءميظعلا نآرقلا اذه ربدت

 ال ام هلمجو هليصافت نم هب لصحيو ديحوتلاب ملعلا ىلإ

 .هريغ يف لصحي
 ةرفغملا هللا نم بلطا : يأ تدل َرِفْعَتْساَو# :هلوقو

 «ةرفغملاب ءاعدلاو ةبوتلا نم ةرفغملا بابسأ لعفت نأب «كبنذل
 . مئارجلا نع وفعلاو بونذلا كرتو «ةيحاملا تانسحلاو

 ببسب - مهنإف تتي َنيِنِمْؤُملِلط اًضيأ رفغتسا #وإ»

 .ةملسمو ملسم لك ىلع قح مهل ناك - مهناميإ
 اذإو .مهبونذل رفغتسيو مهل وعدي نأ مهقوقح ةلمج نمو

 اهتابوقعو بونذلا ةلازال نمضتملا مهل رافغتسالاب اًرومأم ناك

 نم مهل بحي نأو مهل حصنلا كلذ مزاول نم نإف «مهنع
 ءهسفنل هركي ام رشلا نم مهل هركيو ءهسفنل بحي ام ريخلا

 وفعيو ءمهررض هيف امع مهاهنيو «مهل ريخلا هيف امب مهرمأيو
 اًعامتجا مهعامتجا ىلع صرحيو «مهبياعمو مهيواسم نع

 ةيضفملا داقحألا نم مهنيب ام لوزيو «مهبولق هب فلأتت

 . مهيصاعمو هريس د ردنا

 ءمكتاكرحو مكتافرصت :يأ گس لمَ هل
 وهف «نورقتست هب يذلا نر مکنيجمو 26
 متأ كلذ ىلع مكيزاجيف «تانكسلاو تاكرحلا يف مكملعي

 ۲۰-۲۳ :تايآلا «لاتقلا ةروس ريسفت -۷ ۹۲4

 .هافوأو ءازجلا

 كرنا اإ روس كري الو اوما“ تینا ویو )٠-3١(

 ٠ مولف يف نبل تار 2 کدو ةن س
 ةَعاط ه دهل وأف بوملأ نم ِهّلَع َيِئْفَمْلا رت ك

 ُلَهَف © ه هَل يح نکل ل 00-0

 کوا 0 کمایا اعط ٍضَردْلا 3 اود نأ يَ نإ ٌمْثَبَسَع

 0 : ىلاعت لوقي مهرب مَعَ ْرْعَمصَم هلأ مهمل نيا
 ترن لول : ةقاشلا رماوألل ةردابمو اًلاجعتسا أوما تا

 . لاتقلاب رمألا اهيف : يأ روس

 َرِكْدَو# اهب لمعلا مزلم :يأ 4ك د

 كلا 5 0

 ةو ترن 86

 تبثي مل «سوفنلا ىلع ءيش قشأ وه يذلا لاتقل اف
 د :لاق اذهلو ءرماوألا هذه لاثتما ىلع ناميالا ءافعض

 َنِم ِهَّع َىِثْعَمْلا رت َكَلِإ نورتي ضر مهبولف يف ب

 . مهيلع هتدشو كلذل مهتهارك نم تول

 هيب م َلِإ َرَث را :ىلاعت هلوقك -
 مهتم یو ل لالا مع بِك ا کرا نانو ولسا أمي

 هتک تا

 لوا :لاقف مهلاحب قيلآلا وه ام ىلإ ىلاعت مهبدن مث

 رمألا اولثتمي نأ مهل ىلوأف يأ 4 قود لرو هعاط © رها

 اوبلطي الو «مهممه هيلع اوعمجيو «مهيلع متحملا رضاحلا

 ىلاعت هللا ةيفاعب اوحرفيلو «مهيلع قاش وه ام مهل عرشي نأ
 .هوفعو

 يفف متحم رمأو «دج رمألا مهءاج : يأ 4راا ٌمَرَع اد

 يف دهجلا لذبو «هب ةناعتسالاب هللا اوقدص ول لاحلا هذه

 :هوجو نم كلذو «ىلوألا مهلاح نم ممل اح ناكل هلاثتما
 هناعأ نإ الإ هل ةردق ال ء.هجو لك نم صقان دبعلا نأ : اهنم

 .هددصب مئاق وه ام ىلع ةدايز بلطي الف « هللا

 «لمعلا نع فعض «لبقتسملاب هسفن تقلعت اذإ هنأ : اهنمو

 تلقتنا ةمهلا نألَق لاحلا امأ .لبقتسملا ةفيظوبو هتقو ةفيظوب

 ءيجي ال هنإف لبقتسملا امأو ءةمهلل عبت لمعلاو «هريغ ىلإ هنع

 . هيلع ناعي الف اهطاشن نع ةمهلا رتفت ىتح
 نع هلسك عم «ةلبقتسملا لامآلل لمؤملا دبعلا نأ :اهنمو

 ىلع «هتردقب مزجي يذلا يلأتملاب هيبش ءرضاحلا تقولا لمع
 ءهبَّمَه امب موقي الو لذخي نأ هب ىرحأف . .هروم أ نم لبقتسي ام

 هتركفو همه دبعلا عمجي نأ يغبني ني يذلاف هيلع 2" ”هسفن نطوو

 نو يتب و «رضاحلا هتقو ىلع هطاشنو

 CYS وأ هَ

 - خيشلا اهبطش مث «لبق نم أ يف تناك كلذكو ءهسفن دعوتو : ب يف ()

 . هسفن نطو : ىلإ اهلّدعو - هللا همحر



 نورشعلاو سداسلا ءزحلا

 ريغ ةعمتجم ةيلاع ةمهو طاشنب هلبقتسا تقو ءاج املك مث

 ديدستلاو قيفوتلاب ٌٍيرح اذهف «كلذ يف هبرب اًتيعتسم «ةقرفتم
 8 . هرومأ عيمج يف

 0 ال هنأو ءهبر ةعاط نع يلوتملا لاح ىلاعت ركذ مث

 نأ ميلي نإ ْمْشْيَمَع لهل :لاقف ءرش ىلإ لب ءريخ ىلإ

 امإ «نارمأ امهف :يأ *هْكَماَسَيا وعطف ضرألا ىف أودي
 دشرلاو ريخلا ّمَّتف ءهرماوأل لاثتماو ها ةعاطل مازتلا

 مث امف هللا ةعاط نع ٍلوتو «كلذ نع ضارعإ امإو «حالفلاو
 .ماحرألا ةعيطقو «يصاعملاب لمعلاب ضرألا يف داسفلا الإ

 مهماحرأ اوعطقو ءضرألا يف اودسفأ دلا کیو

e 

 ان نوععسي ال مهل قا ا و قققنا»
 ناعذإ عامس عمست ال نكلو ناذآ مهلف .هنورصبي الو مهعفني

 مهلو ءاهيلع هللا ةجح هب موقت اًعامس عمست امنإو «لوبقو
 اهب نوتفتلي الو «تايآلاو ربعلا اهب نورصبي ال نكلو «نيعأ

 . تانيبلاو نيهاربلا ىلإ
 : يأ هلام بوف ىلع مآ تاءرثْلا وردت فأ (۵

 قح هنولمأتيو « هللا باتكل نوضرعملا ءالؤه ربدتي الهف

 نم مُهَرَذَحَلو «ريخ لك ىلع مُهّلَدَل «هوربدت ول مهنإف «لمأتلا
 «ناقيالا نم مهتدتفأو «ناميالا نم مهبولق ألملو ءرش لك

 نّيبلو «ةيلاغلا بهاوملاو «ةيلاعلا بلاطملا ىلإ مهلصوألو

 اهتالمكمو هتنج ىلإو هلا ىلإ ةلصوملا قيرطلا مهل

 ءيش يأبو «باذعلا ىلإ ةلصوملا قيرطلاو ءاهتادسفمو
 مهقّوشلو «هناسحإو هتافصو هئامسأو «مهبرب مهفّرعلو .رذحت

 . ليبولا باقعلا نم مهبّمرو ءليزجلا باوثلا ىلإ

 رشلا نم اهيف ام ىلع قلغأ دق : يأ آهات بوف ىلع رأل
 عقاولا وه اذه ؟اًدبأ ريخ اهلخدي الف «تلفقأو

 دل يا 5 ع ودر سيلا نإ ( 28-5 5)
 اولاَم مهني كلم ه مهل ناو مهل کوس نطيل فلا

N E I CS 
 و 0

 رهموجو توبِرْصَي ٌهكِيتلَمْل اذإ کف © رهان مهتْفوت

 اوُهرَكَِ» هلا طخشنأ ام ْاوُعَبَتأ دتا لد ه َمُهَرَْدَأَو

 نع نيدترملا ةلاح نع ىلاعت ربخي 4 مهم بحق ٌمَماوْضِ
 ال كلذ .نارفكلاو لالضلا ىلإ مهباقعأ ىلع ناميالاو ىدهلا

 مموج نك ل شل عب املا ناكر الو مهلد ليلد نع
 ا مم مهدي # : مهل هنم ءالمإو «مهل نييزتو ناطيشلا
 . ادع لإ نطيل مه ق

 و ءهوضفرو هيف اودهزف «ىدهلا مهل نيبت دق مهنأ كلذو ٠

 714-1١" :تايآلا «لاتقلا ةروس ريسفت -۷ ۳۰

 ل خدا
 لاا رج رر gr 116 رو

 ةروس تلزن وا رن اللول اوما دل لو

 ريو س هل 6 اس

 صر مولف فنيات الاقل ايفركذر نک و همك

 َمُهَل وأف ب َوَمْلاَِم هيَ هيَعَيِشْعَمْلاَر ظن كيلو رتب

 هَل اكىمى کتنا

 اود يش نأ ځلو ناريس تسعه ا

 هاهم نیل کیکوأ © 0 تا 2 تالا
  1 keا 00

 تافل وردت افا © مرضا یمعاورهَمصأَق

 رر آ لاو درا ےیل 69 اھل اقا بوف َلَعَرَأ

 | لما مه لوس نطيل ید هلا رھ نیامد

 َتلَرَتاَمأوُهَرَ رار دكا کوک ل
 رار سوا عی او رم لا ضعب ف مکی طن س ها

 هکر شرت یامان تک ©
 هللاطختلات - 0 ا

 | شا

 هلل ةوادعلا نيزرابملا نس ا ل رَت م اوھرک تیل اولا

 قفاوي يذلا :يأ «َّرْمَأْلا ِسَتَب يف فيس هلوسرلو

 ام ىلع ةماقالاو «لالضلاب هللا مهبقاع كلذلف «مهءاوهأ

 .يدمرسلا باذعلاو ‹يدبألا ءاقشلا ىلإ مهلصوي

 هدابعل اهنيبو «مهحضف كلذلف «رهَرارْسِإ دلعي اوال

 . اهب اورتغي الئل «نينمؤملا

 اإ ةعيظفلا مهتيؤرو ءةعينشلا مهلاح ىرت 4ك
 تورس مهحاورأ ضبقب نولكوملا كيلا مه
 !؟ةديدشلا عماقملاب 4 َجْهَرَتبَد أَو موجو

 م ا ببس هولانو هوقحتسا يذلا باذعلا 4« َكِلَذِل

 .نايصعو قوسفو رفك لك نم هلأ طح ام

 «هيلإ مهبرقي اميف ةبغر مهل نكي ملف # مَتاَوْصِر اوهرڪ ر ۾

 اذهو ءاهبهذأو اهلطبأ : يأ 4 َريَكَسَعأ طجتت» 0 7

 هنع رفكيس هنإف ؛هطخس هركو هللا يضري ام

 ب عا « هت ايس

 ردا بح أ ما )۳۱-۲۹(

 مهتعص کو میس + مُهتفَرَعف مهكر انس وو © خا هللا

E کا 

 ا 57

 E sel ريم سس ج

 طب حاف ءهناوضر أوهركحو
 قد

 اا کری تدل

 ا



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 گنی نرهجتلا ت یس كئربتاَو ه لكما دات هاو لَنا نحل هر © ماع
 ىف تدل َبَِح مآ :ىلاعت لوقي درابخآ اولو َنِبَّصلأَ
 18ه وع

 لاح نع بلقلا جرخت ثيحب ةوهش وأ ةهبش نم ضرَم مهب

 ةوادعلاو ناغضألا نم مهبولق يف ام جرخي ال هللا نأ

 نأ دب ال هنإف هللا ةمكحب قيلي ال نظ اذه ؟هلهأو مالسإلل

 نم ىتلا نحملاب ءالتبالاب كلذو «بذاكلا نم قداصلا زيمي

 . ةقيقح نمؤملا وهف اهيف هناميإ مادو «اهيلع تبث
 هاتأ نيحو ءاهيلع ربصي ملف هيبقع ىلع هتدر نمو

 نم هبلق ىف ام جرخو «هناميإ فعضو عزج «ناحتمالا

 هنأ عم «ةيهلالا ةمكحلا ىضتقم اذه «هقافن نيبتو «نغضلا

 : يأ رهيس رُهئَرَعَف هكا اتش وول :لاق ىلاعت

 . مههوجو يف مسولاك يه يتلا مهتامالعب
 يف ام رهظي نأ دب ال :يأ «ٍلْوَقْلا نحل يف هَر #

 فراغم نسلألا نإف «مهتنسلأ تاتلفب نيبتيو «مهبولق

 رعي ةلاوإ* رشلاو ريخلا نم بولقلا يف ام اهنم رهظي «بولقلا
 . اهيلع مكيزاجيف 4 كلكم

 ىف داهجلا وهو ءهدابع هب نحتمي ناحتما مظعأ ركذ مث

 ع الس e لعلوم مے انه اقع 5 ےوچم سوي هد

 رمأ لثتما نمف راب اولو نصل کنم ندم ات نحال
 نمؤملا وهف هتملك ءالعإو هنيد رصنل هللا ليبس ىف دهاجو هللا

 . هناميإ يف اًصقن كلذ ناك «كلذ نع لساكت نمو «اًمح
 هوهرمم سر يو ي ا رر ووا ص سس 2م 2

 ْنِم َلوُسَرلأ اوفاسو هللا ليس نع ْأوُدَصَو أورتك نيا نل (۳۲)

 اذه « َرْهَكَمَعَأ طرحو انيس هلأ ارضي نل ىدا مه نیت ام عب
 دصو «هللاب رفكلا نم اهلك رشلا عاونأ عمج نمل ديدش ديعو

 . هيلإ الصوم هبصن يذلا هللا ليبس نع قلخلا

 هودناع :يأ «ئدتما خح ت ام دب زي لوسا فاسو
 مهنإف «لالضو ّىغو لهج نع ال «دانعو دمع نع هوفلاخو

 . هكلم هب صقني الف اس هَل ارضی نک
 رصن يف اهولذب يتلا مهيعاسم : يأ 4َرْهَكََعَأ يحبس

 يتلا مهلامعأو «نارسخلاو ةبيخلا الإ مهل رمثت ال نأب «لطابلا

 . اهطرش دوجو مدعل لبقت ال «باوثلا اهب نوجري
 اوب الو لولا اوعيطأو هللا اوعيطأ أونماء نيرا ماتي (۳۳)

 لصحتو «مهرومأ متت هب ٍرمأب نينمؤملا ىلاعت رمأي (ركدسعأ
 يف هلوسر ةعاطو هتعاط وهو «ةيويندلاو ةينيدلا مهتداعس

 بانتجاو ءرمألا لاثتما يه ةعاطلاو «هعورفو نيدلا لوصأ

 .ةعباتملا مامتو صالخالاب هب رومأملا هجولا ىلع يهنلا

 دعب اهلاطبإ نع يهنلا لمشي (ركعأ اْلْ الل :هلوقو

 ۳۲-٠٠١ :تایآلا «لاتقلا ةروس ريسفت -۷ ۹۳۱

 ينهن هدم يسد هير هکر اکو و
 رات یح کونکو ا لسمو لوملآ نح

 ام رتب ن ورا اوفا یک لیس ناو وا ورقگ
 هلأ طرح سوات ةا اور شین یدک
 ولينا لولوي هك اويل اوما نيل اهات #
 ونام موا لییس ناو صو ورک نیان چو کک معآ
 راسلا لإ اوع دو اون ھت کاک 9 ر رفح نا راک ہو
 کر9 مكس کری نکو مکعم کاو واال ارشاد
 خووب يؤ أنتوا نو وه تو دلا زينل
 ھر . لم وچ ل يحج مش 0001 و کک ر

 زیا مرکل ن مککوتآ کلتسالو
 > دے بلور 3 رمح سس 4 ما 2220 عل هد

 2اس ماش مساس رجس هس هي يع 7 1 رشا .A4 وع

 لحي نمو لڪ نم مكحنمف ولآ ليس يفأ فةنلل

 س A 4 2 ور دم ص ر اه

 نیر ءار فلام تناول هاو سفن نع ليام
 ےک ا مس >< هرالع ر 2 2+ 2م Fy جم حام ت

 رک مآ انوکي الرٹ مکر یعام وف ل دبس اوو

 نمو «ةعمسو رخفو «باجعإو اهب َّنَم نم ءاهدسفي امب اهلمع
 ءاهرجأ طبحيو «لامعألا اهعم لحمضت ىتلا ىصاعملاب لمع

 نايتالا وأ ءاهعطقب اهعوقو لاح اهداسفإ نع يهنلا لمشيو
AER 

 يف ةلخاد اهلك اهوحنو جحلاو مايصلاو ةالصلا تالطبمف

 عطق ميرحت ىلع ةيآلا هذهب ءاهقفلا لدتسيو ءاهنع ٌيهنمو ءاذه

 . كلذل بجوم ريغ نم «لفنلا عطق ةهاركو «ضرفلا
 رمأ وهف «لامعألا لاطبإ نع ىهن دق هللا ناك اذإو

 يذلا هجولا ىلع اهب نايتالاو ءاهمامتإو اهلامكإو ءاهحالصإب
 . اًلمعو اًملع هب حلصت

 مهو وئام مث هلأ لیس نع ْأوُدَصَو اورفک نیلا نإ (0.+)
 نوعا راو لكلا نإ اعدت وشي لفه ر ها ك كله رال
 : هلوق ةرقبلا يف يتلاو ةيآلا هذه مكد کر نو کیم هلو

 بصح كيتو واڪ وهو تمي ءونيد نع مكن ْدِدَكْرَي سول
 هيف «قلطم صن لكل ناتديقم 4ٌةَرْخآْلاَو ابدل ف ُْهْنْمْعَأ
 َّنِإ# : انه لاقف . هيلع توملاب ديقم هنإف ءرفكلاب لمعلا طابحإ
 رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب «اوُرَمَك تبدل



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 «قحلاب مهايإ مهديهزتب لأ ليس نع قلخلا 4أوَُدَصَو#
 . هنييزتو لطابلا ىلإ مهتوعدو

 ال 4ك هلل َرِفْمَي كمال هنم اوبوتي مل راک مو أوم مل
 مهتافو باقعلا مهيلع متحت دق هنأل ءاهريغب الو ةعافشب

 ةمحر مهيلع تدسو «رانلا يف دولخلا مهيلع بجوو .باوثلا

 .رافغلا ميحرلا

 ءمهتوم لبق كلذ نم اوبات نإ مهنأ ةميركلا ةيآلا موهفمو

 نينفم اوناك ولو «ةنجلا مهلخديو مهمحريو مهل رفغي هللا نإف

 ىلع مادقالاو «هليبس نع دصلاو هب رفكلا يف مهرامعأ

 اهقلغي ملو «ةمحرلا باوبأ هدابعل حتف نم ناحبسف .هيصاعم
 .ةبوتلا نم اًنكمتم اًيح ماد ام ءدحأ نع

 لب «ةبوقعلاب نيصاعلا لجاعي ال يذلا ميلحلا ناحبسو

 . مهيلع هتردق عم هوصع ام مهنأك «مهقزريو «مهيفاعي
 لاتق نع اوفعضت ال :يأ #اَْنهَم دق :ىلاعت لاق مث

 ءاوتبئاو اوربصا لب «فوخلا مكيلع يلوتسيو «مكودع

 ءمكبر ةاضرمل اًبلط دالجلاو لاتقلا ىلع مكسفنأ اونّطوو

 .ناطيشلل اًياضغإو «مالسإلل اًحصنو

 مكئادعأ نيبو مكنيب ةكراتملاو ةملاسملا ىلإ اوعدت الو

 نو عم ُكَن هلو َنولَأْلا متن أ # مكنأ لاحلا ول ةحارلل اًبلط

 . 4کا مكصقني : يأ ري
 ر ندب احر ءةثالثلا رومألا هذهف

 اودعوو ءرصنلا بابسأ مهل ترفوت دق : يأ «نيلعألا مهنوك

 لذأ ناك اذإ الإ نهي ال ناسنالا نإف .قداصلا دعولاب هللا نم

 . ةيجراخو ةيلخاد ةوقو اًدَّدُعو اًددع فعضأو هريغ نم

 نينمؤملا عم هللاو ءنونمؤم مهنإف ءمهعم هللا نأ : يناثلا

 .مهبولق ةوقل بجوم كلذو ءدييأتلاو رصنلاو نوعلاب
 . مهودع ىلع مهمادقإو

 مهيفويس لب ءاًئيش مهلامعأ نم مهصقني ال هللا نأ :ثلاثلا

 نإف ءداهجلا ةدابع اًصوصخ «هلضف نم مهديزيو «مهروجأ
 . ةريثك فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ هيف فعاضت ةقفتلا

 الو بص الو ان رهاب تدا : ىلاعت لاقو

 ا راطسلا د هوم توب اكو هَل ليس ىف صم
 ا لیکم كعب ہل تيك ال اب رع نِي توني
 ا الو © ةيبغتلا ر نيم

 ام َنَسْعَل هل مهرج مه بڪ لإ اًيِدَو توُعطَقَي الو
 . 4تب اڪ

 .هداهجو هلمع عيضي ال ىلاعت هللا نأ ناسنالا فرع اذإف

 رجألا هيلع بترتي اميف دهجلا لذبو «طاشنلا كلذ هل بجوأ

 ۳۹-۳۸ :تايآلا «لاتقلا ةروس ريسفت -۷ 4۳۲

 كلذ نإف ؟ةثالثلا رومألا هذه تعمتجا اذإ فيكف «باوثلاو
 مهطيشنتو هدابعل هللا بيغرت نم اذهف «ماتلا طاشنلا بج وی

 . مهحالفو مهح الص هيف ام ىلع مهسفنأ ةيوقتو
 ود رو د مق و رزرو ضر

 اويو نإو وهلو بول ايدل هول اَمَّنِإ (۳۸-۳)

 الخ مڪي اهوکلسي نإ © مکرم لس الو مروج يؤ
 ت یت ی ایش یی وک اک ہرا ےک
 هلا ديل نڪ لَ ات ڪيپ و لَ ن مڪي
 ث کر امْرَه ليسه اولو بلو ا وسمو
 ررر سب
 ل ايندلا ةايحلا يف هدابعل هنم ديهزت اذه 4 دسم

 يف وهلو نادبألا يف بعل ءوهلو بعل اهنأب ءاهرمأ ةقيقح

 هتاذلو «هتنيزو هدالوأو هلام يف اًيهال دبعلا لازي الف .بولقلا

 ءسلاجملاو نكاسملاو «براشملاو لكآملاو ءاسنلا نم

 وه لب «هيف ةدئاف ال لمع لك يف اًبعال «تاسايرلاو رظانملاو

 د لمكتست ىتح «يصاعملاو ةلفغلاو ةلاطبلا نيب رئاد

 . هلجأ هرضحيو

 اهنم دبعلا لصحي ملو «تقرافو تلو دق رومألا هذه اذإف
 «هباذع رضحو هنامرحو هنارسخ هل نيبت دق لب «لئاط ىلع

 مامتهالاو ءاهيف ةبغرلا مدعو ءاهيف دهزلا لقاعلل بجوم اذهف

 . اهنأشب
 اوُئِمْوُن نو : هلوقب هركذ ام هب متهي نأ يغبني يذلا امنإو

 «رخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب اونمؤت نأب *ُاُهَّمَتَو

 يهو «هتايضتقمو ناميالا مزاول نم يه يتلا هاوقتب اوموقتو
 عفني يذلا اذهف «هيصاعم كرت عم ماودلا ىلع هتاضرمب لمعلا

 ممهلا لذبتو «هيف سفانتي نأ يغبني يذلا وهو ءدبعلا
 .هبلط يف لامعألاو

 باوثلا مهبيثيل ءاًمطلو مهب ةمحر هدابع نم هللا دوصقم وهو

 الو توج كيوي اوفو اویو نَوا» :لاق اذهلو «ليزجلا
 قشي ام مكفلكي نأ ىلاعت ديري ال :يأ ہک وما کن کس

 وأ «لام الب مكئاقبو مكلاومأ ذخأ نم مكتنعيو ا

 ْمُكِنْحم اوك نإ :لاق اذهلو مكرضي اًصقن مكصقني

 اذإ ءنغضلا نم مكبولق يف ام : يأ 4 يَسَعَصَأ جرو اول

 . هلذب نوهركت ام مكنم بلط
 مكافحأو مكلاومأ مكنم بلط ول هللا نأ ىلع ليلدلاو

 ليس يف اومن توعد مكنأ اهنم نوعنتمت مكنأ ءاهلاؤسب

 .ةيويندلاو ةينيدلا مكتحلصم هيف يذلا هجولا اذه ىلع أ 3

 مكنم بلطو مكلأس ول فيكف : يأ سَ ن مُكحِنَمال
 ىلوأ باب نم سيلأ ؟ةلجاع ةحلصم هنورت رمأ ريغ يف مكلاومأ

 . كلذ نم مكعانتما ىرحأو



 نورشعلاو سداسلا ءزحلا

 مرح هنأل وسفن نع ُلَحَب امك َلَكْبي ول :لاق مث
 كرتب هللا رضي نلو ءريثك ريخ هتافو «ىلاعت هللا باوث هسفن
 . اًئيش قافنالا

 عيمج يف هيلإ نوجاتحت 4ُةآَرَقْتلا رسو يلا وه هللا نإف
 . مكرومأ عيمجل مكتاقوأ

 هب مكرمأي ام لاثتماو «هللاب ناميالا نع 4وت تول
 لب .يثوتلا يف 4نا ازكي 1 ف مع امو لیبل
 :ىلاعت لاق امك «ةلوسرو هللا نونو: هلوضروب هللا لوعيطي

 . توو

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو لاتقلا ةروس ريسفت مت

 ةيندم يهو

 كيد نم ّمَّدَعَت ام هلأ كل رف © اتم اف كل اتم ات (۳-۱)

 دص نيح «ةيبيدحلا حلص وه روكذملا حتفلا اذه 4ع اَ
 راص «ةليوط ةصق يف اًرمتعم ءاج امل ةي هللا لوسر نوكرشملا

 هنيب برحلا عضو ىلع ٍةْكَي هللا لوسر مهحلاص نأ اهرمأ رخآ

 نأ ىلعو «لبقملا ماعلا نم رمتعي نأ ىلعو «نينس رشع مهنيبو
 بحأ نمو «لخد مهفلحو شيرق دهع يف لخدي نأ دارأ نم
 . لعف هدقعو كي هللا لوسر دهع يف لخدي نأ

 راد تنا اضم مهضعي شالا مآ املأ كلذ ججو

 نم ناك لحم يأب نمؤم لك راصو «لجو زع هللا نيدل ةوعدلا
 . كلذ نم نكمتي راطقألا كلت

 لخدف «مالسالا ةقيقح ىلع فوقولا ىلع صيرحلا نكمأو
 هللا هامس كلذلف ءاجاوفأ هللا نيد يف ةدملا كلت يف سانلا

 نأل كلذو . يلج رهاظ یا «نيبم حتف هنأب هفصوو اًحتف

 راصتناو هللا نيد زازعإ نيكرشملا نادلب حتف يف دوصقملا
 اذه ىلع هللا بترو «حتفلا ''”كلذب لصح اذهو «نيملسملا

 اَمَو َكِلَذ ني َمّدَمت ام هلأ كل َرِفخَِلا# :لاقف ءرومأ ةدع حتفلا

 نم هببسب لصح ام ببسب - ملعأ لاو - كلذو را
 .ةرثكب نيدلا يف لوخدلاو «ةريثكلا تاعاطلا

 الإ اهيلع ربصي ال يتلا طورشلا كلت نم كي لّمحت امبو
 هتاماركو هبقانم مظعأ نم اذهو «نيلسرملا نم مزعلا ولوأ

 1١-5 :تايآلا ‹حتفلا ةروس ريسفت -۸ ليي

 .رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل هللا رفغ نأ ایک

 « كئادعأ ىلع كرصنو كنيد زازعإب دع ممم ميو
537 

 ةداعسلا هب لانت #اًميَمَسْسم اطر کیدی # كتملك عاستاو

 . يدمرسلا حالفلاو «ةيدبألا

 هيف عضعضتي ال اًيرق :يأ 4ع تت هلا رشا '
 مهلذو «نيرفاكلا عمقو «ماتلا راصتنالا لصحي لب «مالسإلا

 . مهلاومأ ومنو مهومنو نيملسملا ىوق رفوت عم مهصقنو
 :لاقف نينمؤملا ىلع حتفلا اذه راثآ ركذ مث

 امسي ودادي َتيِمْؤُمْلا يوه ىف ةنيكتلا لَنا لآ وه (5-5)

 مَع وتلا ى هللب تلقا تکرار کرنا تملا
 فو يج كهل دو دولز رع هلا هع فلا ا

 . 4 اريِصَم
 يف ةنيكسلا لازنإب نينمؤملا ىلع ِهِيَنِم نع ىلاعت ربخي

 نحملا لوزن دنع تابثلاو ةنينأمطلاو نوكسلا يهو «مهبولق

 بابلألا جعزتو بولقلا شوشت يتلا ةبعصلا رومألاو «ةقلقملا
 . سوفنلا فعضتو

 ىلع طبريو هتبثي نأ لاحلا هذه يف هدبع ىلع هللا ةمعن نمف

 تباث بلقب تاقشملا هذه ىقلتيل «ةنيكسلا هيلع لزنيو «هبلق

 «لاحلا هذه يف هللا رمأ ةماقال كلذب دعتسيف «ةنئمطم سفنو
 . هناقيإ متيو هناميإ كلذب دادزيف

 هللا لوسر نيب ىرج ام ىرج امل مهنع هللا يضر ةباحصلاف

 ةضاضغ اهنأ اهرهاظ يتلا طورشلا كلت نم «نيكرشملاو اي

 اهيلع ربصت داكت ال كلتو ءمهرادقأ نم طحو مهیلع

 اودادزا ءاهل مهسفنأ اونطوو اهيلع اوربص املف .سوفنلا

 نوا ج ورو ةةلوقو. امهئاسإ م ااا كالذي
 نظي الف .هرهقو هريبدت تحتو هكلم يف اهعيمج : يأ ضرار

 ميلع ىلاعت هنكلو «هيبنو هنيد رصني ال هللا نأ نوكرشملا

 ريخأتو «مايألا يف سانلا نيب ةلوادملا هتمكح يضتقتف «ميكح

 . رخآ تقو ىلإ نينمؤملا رصن
 ابد نرخ ربل ا ني یر ِتّنَج تؤم َتنِيزتلا لخت ل

 نأ «نينمؤملل لصحي ام مظعأ اذهف متاس َرُهَْع ٌرْيَكيَو
 مهنع ليزيو «تانجلا لوخدب بولطملا بوغرملا مهل لصحي
 . تائيسلا ريفكتب روذحملا



 نورشعلاو سداسلا ءزحلا

 اره هلأ دنع# نينمؤملل روكذملا ءازجلا لد ناكر

 . نيبملا حتفلا كلذ يف نينمؤملاب لعفي ام اذهف (اًسيظَع

 نإف «تاكرشملاو نوكرشملاو تاقفانملاو نوقفانملا امأو

 مهدوصقم ناك ثيح مهؤوسي ام مهيريو «كلذب مهبذعي هللا
 ءهنيد رصني ال هنأ ءءوسلا نظلا هللاب اونظو «نينمؤملا نالذخ

 ىلع ةرئادلا مهل نوكتس لطابلا لهأ نأو «هتملك يلغي الو
 مهيلع ءوسلا ةرئاد تناكو ء«مهنظ مهيلع هللا رادأف «قحلا لهأ

 . ايندلا يف

 تلو راو ذايب, موو اهيا وكل لا َبِضَخَو

 ره ا هتمحر نع مهاصقأو مهدعبأ :يأ هتل
 رر ا رب

 ءاسو منهج

 ررك امدح ريع هلا ناک ضرالاو تولا وج یوا (۷)
 نم امهيف امو ضرألاو تاوامسلا كلم هل نأب رابخالا

 رصنيس هنأو «لذملا زعملا وه ىلاعت هنأ دابعلا ملعيل ء«دونجلا

 . نوعا مه اج ل : ىلاعت لاق امك «هيلإ ةبوسنملا هدونج

 عمو .ءيش لكل ارهاق ابلاغ اًبوق :يأ رع هَل ا
 هيضتقت ام ىلع يرجي «هريبدتو هقلخ يف ميكح وهف هتوقو هتزع
 . هناقتإو هتمكح

 ه اًويِذَتَو رسو ادهش َكَئلَسَر الا (۹۰۸)

 کک

 : يأ 4اَليِصأَو ركب ةوحو ورقم هوْرَعْنَو فلوسرو هلي

 امي كتمأل ادهش ميركلا لوسرلا اهيأ «َكتلَسْرَأ اإ

 اهقح «لئاسملاو تالاقملا ىلع اًدهاشو ءرشو ريخ نم هولعف

 نم لامكلاب دارفنالاو ةينادحولاب ىلاعت هلل اًدهاشو ءاهلطابو

 .هجو لك

 يويندلا باوثلاب هللا عاطأو «كعاطأ نم #«اَرَشَبُمَو

 لجاعلا باقعلاب هللا ىصع نم اًرذنمو ءيورخألاو لا

 . لجآلاو

 يتلا قالخألاو لامعألا نايب ةراذنلاو ةراشبلا مامت نمو

 ةواقشلاو ةداعسلاو ءرشلاو ريخلل نيبملا وهف «رذنيو اهب رشبي

 . لطابلا نم قحلاو

 : يأ ولور لأي اول :هلوق كلذ ىلع بتر اذهلو
 هانلسرأ « مكعفني ام مكل هميلعتو کل لوسرلا ةوعد ببسي

 يف امهتعاطل كلذ مزلتسملا .هلوسرو هللاب ناميالاب اوموقتل
 .رومألا عيمج

 وقرر لَ لوسرلا اورزعت : يأ 4 ورونو ُهوُرْوَعَنَو

 ةنملا هل تناك امك هقوقحب اوموقتو هولجتو هومظعت : يأ

 . مكباقرب ةميظعلا

 لوأ «اليِصَأو ركب هلل اوحبست :يأ وحبس شو

  A:تايآلا . حتفلا ةروس ريسفت 1-۷ 4۳٤4
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 كا ماطر ت یوو ةت تو اقام ْ

  Eولف فهلا لر

 ۱ وشال قنا |عمانمي خادما

 كرضتنو

 ِتمْؤُمْلاَو نوما ]حد ( ل ا ضل

 0 لعرب تسر انني نيرلل يحك نو یر ج
 2 هي هت ل

 0 e متاس

 ر يا کا
5-4 Aolيعور ده امج  

 | دوج هليو 1 ب OER و او

 كلسرأاکإ |69 اًح ای لانا ضر لاو تاونمَملأ
 و ا

 | لورو وااو موت 0 ير ارِيِذَنَواَرَسِبَمَواَدِهَس

 0 ا رك رك

 هللا نيب كرتشملا قحلا ةيآلا هذه يف هللا ركذف ءهرخآو راهنلا

 وهو لوسرلاب صتخملاو امهب ناميالا وهو «هلوسر نيبو
 سيدقتلاو هل حيبستلا وهو هللاب صتخملاو «ريقوتلاو ريزعتلا
 . اهريغ وأ ةالصب

eسدا ترف أ دي هنأ كرفت انكم  

 هَتْوْمََص هلل هَ هلع ام قوا ْنَمَو وَ لع کنی امن تک نم
 ةعيب» يه اهيلإ هللا راشأ يتلا ةعيابملا هذه 2
 هللا لوسر اهيف مهنع هللا يضر ةباحصلا عياب يتلا «ناوضرلا

 ال نأ همزاول نم ءصاخ دقع يهف «هنع اورفي ال نأ ىلع كي

 زوجي لاح يف اوناك ولو «ليلقلا الإ مهنم قبي مل ولو ءاورفي
 . اهيف رارفلا

 :ىلاعت ربخأف

 هدكأت ةدش نم هنإ ىتح ءهعم دقعلا نودقعيو هللا تويا

 ووو نبا سل سرع و خول
 :ركججب هوحيبسوهورفونو هورزعتو

 مهنأ رمألا ةقيقح كوعياب نيذلا نأ

 هوحفاصو هللا اوعياب مهنأك : يآ * مريدي قوه لأ دي : لاق هنأ

 مهلمحو «ةيوقتلاو ديكأتلا ةدايزل اذه لكو «ةعيابملا كلتب

 دهاع امب في ملف کت نَمَم## :لاق اذهلو ءاهب ءافولا ىلع
 ی

 عجار كلذ لابو نأل : يأ 4وي َلَع كَ امل هيلع هللا



 .هل ةلصاو هتبوقعو «هيلإ
 . اًرفوم الماك هب ىتأ : يأ هن هيم ََهَع اَمب کوا نمو
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 هاتآ يذلا الإ هردقو همظع ملعي ال «اَميِظَع ارجأ هيوم

 . هايإ
 لوما اتلس باَرَألا ني َنوَُلَحْتلا كل وفيس )١١-01١(

 ر ا ا و ر و و وع 2 همكم

 ا داوي أ يغش 0
 هنأ نك لب لب فك كي دا وأ اَ

 ي عيئبؤنلاو لوسا تق ےک ےک ع 3 ا

 رک رشنڪو وسلا نف شنتظو كيوم ىف كلك يرو ادا هيل

 مل 0 كلب ةت الإ ولسمو لأب نيب دك نمو © ارب
 نم «هليبس يف داهجلا يف هلوسر نع نيفلختملا ىلاعت
 «ضرم مهبولق يف ناكو «مهناميإ فعض نيذلا بارعألا

 مهيلهأو مهلاومأ نأب نورذتعيس مهنأو «ىلاعت هللاب نظ ءوسو
 .داهجلا يف جورخلا نع مهتلغش

 هللا لاق ءمهل رفغتسي نأ يب هللا لوسر نم اوبلط مهنأو

 مهبلط نإف «َمهبولُق ىف سيل ان رهتتیلاب َنوُلوُمِب :ىلاعت
 ىلع مهرارقإو مهمدن ىلع لدي ةي هللا لوسر نم رافغتسالا

 ةبوت ىلإ جاتحي افلخت اوفلخت مهنأو «بنذلاب مهسفنأ
 رافغتسا ناكل «مهبولق يف يذلا اذه ناك ولف .رافغتساو

 يف يذلا نكلو ءاوبانأو اوبات دق مهنأل ءمهل اًعفان لوسرلا
 . ءوسلا نظ هللاب اونظ مهنأل اوفلخت امنإ مهنأ مهبولق

 يأ ادب ْمهيلمَأ لإ ومومو ُلوُسَرلا بلم ن نآ# اونظف
 e نظلا اذه لزي ملو «نولصأتسيو نولتقيس مهنإ
 :نارمأ كلذ ُبّبّسو «مكحتسا ىتح «هيلإ نونئمطيو

 ريخ ال .ىكله :يأ 4ارب ارق اوناك مهنأ :امهدحأ

 و ل ولا

 «هنيد رصنو هللا دعوب مهنيقيو مهناميإ فعض :يناثلا

 : يأ 4 هِلوُسَرَو هاي نيوي َرَّل نمو :لاق اذهلو «هتملك ءالعإو

Oارس برفک  . 

 نم ُبْرَعُيَو ءا نمل ٌرِفْمَي ضال تومسلا كلم هلو )١15(

 كلمب درفنملا ىلاعت وه : يأ 4اَمِحَت ارومَع هلأ تاكو ام
 ماكحألا نم ءاشي امب امهيف فرصتي ضرألاو تاوامسلا

 ركذ اذهلو «ةيئازجلا ماكحألاو «ةيعرشلا ماكحألاو «ةيردقلا

 رفعي :لاقف «ةيعرشلا ماكحألا ىلع بترملا ءازجلا مكح

 41144 نم ُثْزَمْيَو#» هب هللا هرمأ امب ماق نم وهو اَب نمل

 مزاللا هفصو : يأ امي اًروُفَع هلأ ناول هللا رمأب نواهت نمم

 .ةمحرلاو ةرفغملا هنع كفني ال يذلا

 نع زواجتيو «نيبنذملل رفغي تاقوألا عيمج يف لازي الف

 م
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 a 2r يمول ت ص 3 -

 يدهم تريم

 هع هلعامب 1
 ترلاس ر کک هك سد دي

EZ0-5 2 َتاقاَنوُلْهَأَو س ومآ  

 ماس م 4

 تفتت رشد ظ
 4 لس 11 3 0 1 >

 ر و
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 م

 نو التلال 7
 درد زو ادبآ مهيلهأ

 ل 2 م © 04 7

 درو هلل ل ) اروي ام وقر تنڪو

 0 ومسلا كام ويو ول | اريِعَس نيرفك لل اندا

 1 a7 ہو بور ےہ

 ينم کک

 ليللا ءانآ راردملا هريخ لزنيو «نيبئاتلا ةبوت لبقتيو «نيئاطخلا

 .راهنلاو
 اَهوُدْحَأَتل منام كِإ تقطن اإ َنوُفَلَمَسْلا لوفي )١15(

 كك اون نل ل لآ الد نأ کرو
EELلإ َتوُهَمْتِي ال اک لب اتو  

 مهتبوقع نم نأ ركذ «مهمذو aT ركذ امل کای

 ال مئانغ ىلإ اوقلطنا اذإ هباحصأو ةي هللا لوسر نأ «ةيويندلا

 ءةكراشملاو ةبحصلا مهنم اوبلط ءاهوذخأيل اهيف لاتق

 ا مک الر ك» كلذب ذب« حكمي اورد :نولوقيو
 كلتب نينمؤملا ةباحصلا صاصتخاو «مهتبوقعب مكح ثيح
 . اًردقو اًعرش «مئانغلا

 مكنإ لَم ني هلا لَ ْمُكلَدَك اوني نل» مهل نل
 لوأ لاتقلا متكرت امبو مكسفنأ ىلع متينج امب اهنم نومورحم
8# 

 نع هب اوعنم يذلا مالكلا اذهل ليم 2 اووي

 يف مهملع ىهتنم اذه «مئانغلا ىلع اودس 2 لب :جورخلا

 ببسب مهنامرح نأ اوملعل «مهدشر اومهف ولو .عضوملا اذه

0 

 انورذ



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 اذهلو «ةينيدو ةيويند تابوقع اهل يصاعملا نأو «مهنايصع

 . يلق لإ َنوُهَقْمي ال أونك لب :لاق

 أب لو موك نإ َنْوَعَدُنَس بارع نم نيلم لثأل ۱۷۰۱7
 € يم 2 سل

 لَو ا وأ متولي وبس

 نح یل َلَع سل ه يآ اع کید لفن د مَ انك اوو

 ی ن رش لل عل کر ئ یر لع ت ا

 يف 60 نع ف بارعألا نم 0 نأ ا

 اذإ مهعم جورخلا نوبلطي مهنأو «رذع ريغب نورذتعيو «هليبس

 اًنحتمم ىلاعت لاق ةمينغلا درجمل لب «لاتق الو ةكوش نكي مل

 ديد ساب لأ موف لإ َنْوعدُتَس تاعالا نِ فَلَمْ لف : مهل
 نيدشارلا ءافلخلا نم هبانم بان نمو لوسرلا مكوعديس :يأ

 .ةمئالاو

 مههبشأو مهوحن احن نمو مورلاو سراف موقلا ءالؤهو

 وه اذهو . اذه امإو اذه امإ :يأ كرش وأ أ ويقل

 كئلوأل مهتلتاقمو «مهلاتق لاح يف مهنإف «عقاولا رمألا

 لاحلا كلت يف مهنإف «مهعم مهسأبو مهتدش تناك ذإ «ماوقألا

 ءمالسالا يف اولخدي نأ امإ لب «ةيزجلا اولذبي نأ نولبقي ال

 . هيلع مه ام ىلع اولتاقي نأ امإو

 «مهسأب بهذ 07 اوفعضو نوملسملا 9 املف

 «ًاوُعيِط نإق## ةيزجلا اولذبي نأ امإو اوملسي نأ امإ اوراصف

 وهو اًت اأ ها كيوي ءالؤه لاتق ىلإ مكل يعادلا
 . هللا ليبس يف داهجلا ىلع هلوسرو هللا هبتر يذلا رجألا

 NEE : ملي انك اتم يو

 ىلع ةيآلا هذه تلدو كامي اباد مڪر .هلاتق ىلإ

 نم سأبلا لهأ داهجل نيعادلا «نيدشارلا ءافلخلا ةليضف

 . كلذ يف مهتعاط بجت هنأو «سانلا

 ىلإ جورخلا نع دبعلا اهب رذعي يتلا راذعألا ركذ مث

 لَو جرس عرسال ىلع الو جرح شالا لع سلا :لاقف ءداهجلا

 مهرذعل داهجلا نع فلختلا يف : يأ جک ضيِرَمْلا ىع ل

2 

 بانتجاو ءامهرمأ e هَل کک

lw 
 00 يا

 4آ ادع دعي هلوسرو هللا ةعاط نع و 00

 .هتفلاخمو هتيصعم يف ةواقشلاو «هّللا ةعاط يف اهلك ةداعسلاف

 َتنَع كوع ذل ترآ ِنَع ُهّنأ تور َدَمَل (۲۱-۱۸)
 ے ص

 6 اب ا ا او مولع سلا ًلرأ وولف ىف ام معَ ة درسا

 ١١-۲٠۱ :تايآلا .حتفلا ةروس ريسفت -۸ ۹۳۹
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 ْ رل ا حقا لع
 2 م هەو ور

 رل اھ تک نم یر تج اذ هل لوسرو ها مط ءطي نمو ا

ONEنعد َْضَرْدَمَل # ( 0  
reلع ربع  

 َموُلُق فام ملو ةر جلا تح کتو عب بذ! نرمل

 ا عة لا لاق

 امد 9 ایاز رعد 56 1

 | اودھ مک

 اي مکه نرمل یا کتلو
 ا ا طاس دامی عاوز رقت رک ی رخو 7 اًمِقَتْسُم

 اورقک نذل کک قوکو € 9 ارد ا 5
 ها یھ هور

 ْ 2 ل ضال را وُلَول

 رر ےل رع. ا م اسم

 63 اليِدَي لة سل دي نإو لبق نم تلح دق یا هللأ |

 م ا ر ودرع ر ر

Rsدلج اهتوذخات  

 َرنِإَمَم هلأ اًميكح از هلآ َنكَو اودا یک َرِناَكَمَو
 تتلو يدع سالا یا کو ہو كل رجم اودا َه

 ا او 21 رو ا ا کیده َنينِمْؤُمْلِل هي

 ىلاعت ربخي ابق رع ل ع ها 5 امی هلأ گا ہک 3

 هك لوسرلا نوعيابي ذإ نينمؤملا نع هاضرب «هتمحرو هلضفب
 ايندلا ةداعس اهب اوبستكاو «مههوجو تضيب يتلا ةعيابملا كلت

 .ةرخآلاو

 «ناوضرلا ةعيب» :اهل لاقي يتلا - ةعيبلا هذه ببس ناكو

 - «ةرجشلا لهأ ةعيب» : اهل لاقيو ءاهيف نينمؤملا نع هللا اضرل

 موي نيكرشملا نيبو هنيب مالكلا راد امل ي هللا لوسر نأ

 ءاج امنإو ءدحأ لاتقل ءىجي مل هنأو «هئيجم نأش يف ةيبيدحلا

 نب نامثع يم هللا لوسر ثعبف .هل اًمظعم تيبلا اذه اًرئاز

 . كلذ يف ةكمل نافع
 . نوكرشملا هلتق نامثع نأ «قداص ريغ ربخ ءاجف

 اًوحن اوناكو «نينمؤملا نم هعم نم 445 هللا لوسر عمجف
 لاتق ىلع ةرجش تحت هوعيابف ءةئامسمخو فلأ نم

 . اوتومي ىتح اورفي ال نأو «نيكرشملا



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 يتلا لاحلا كلت يف نينمؤملا نع يضر هنأ ىلاعت ربخأف

 نم موف ىف ام ميل تابرقلا لجأو تاعاطلا ربكأ نم يه
 مهبولق يف ام ىلع مهل اًركش 4َميلَع َدِدكَتلَأ درا ناميالا
 . ىده مهداز

 «مهتبثت ةنيكسلا مهيلع لزنأف «هلوسر ىلع نوكرشملا اهطرش
 مل «ربيخ حتف وهو ارو اتم مهبول مهبولق اهب نئمطتو

 . ةيبيدحلا لهأ ىوس هرضحي
 هولعف ام ىلع اًركشو «مهل ءازج اهمئانغو ربيخب اوّصتخاف

 ةزعلا هل : يأ ايك اربع هلأ نکو ا ایمر

 ىف رافكلا نم رصتنال ءاش ولف ر

 تہی «میکح هنکلو 2 نيبو مهنيب نوكت ةعقو لك

 لك لمشي اذهو ا 2 َرَنَِمَم هلأ گو

 e ا

 اهوبسحت الف : يأ «ربيخ ةمينغ : يأ ټک کل لش اعم

 ىلع نيرداقلا سالا ىل فكل ذإ هلا اودمحا 4و

 ىلع اهب نولدتسي مرم هيا ةمينغلا هذه 4َنوَمِلَو#
 يذلا نأو «نينمؤملل هباوثو قحلا هدعوو .قداصلا هللا ربخ

 . اهريغ ردقيس اهردق

 اري بابسألا نم مكل ضيقي امب ميدو
 . لمعلاو ناميالاو ملعلا نم «اًميََسَسَم

 اوري لل ىرخأ ةمينغ اًضيأ مكدعو :يأ ىر
 . باطخلا اذه تقو اّ

 هريبدت تحت و ءاهيلع رداق وه : يآ اهب هلا طال َدَمظ

 لامكل هب دعو ام عوقو نم دب الف ءاهومكدعو دقو «هکلمو

 ن لڪ لع هلا تاو# :لاق اذهلو «ىلاعت هللا رادتقا

 . 4 اري
 1 3 رمال أولو اورتك بدلا کلتق ولو (۳۰۲۳

 َدَحَي نو ن یاد ہلا دنس ه ريض الو الو توُدَجي

 هاري نيمزملاةداسلا ل نم ةراشم هذه «ةيت رئاادتقل
 رول مهولتاقو مهولباق ول مهنأو «نيرفاكلا مهئادعأ ىلع
 . مهرمأ ىلوتي كاَيِلَو توج ال مث ردا

 مه لب «مكلاتق ىلع مهنيعيو مهرصني ابين الو#

 ۲۲-۲٣ :تايآلا ‹حتفلا ةروس ريسفت -۸ ۹۴۷

 دنج نأ ةقباسلا ممألا يف هللا ةنس هذهو .نوبولغم نولوذخم

 .(كييت أ كسل دي نو نوبلاغلا مه هلا
 نلعب م کیدو ميا فک یل ومو ۲١۲9

 i انيك متم ار هَل 06 وع كرما ذأ دب ن ہک
 لبي نأ اًنوْكَعَم یدو ماعلا دس نع ڪوسو اورق تين

 مهو نأ مهوملعَت ل تم وم لضو َنوُصْؤَم لاج الوو ملجم

 وآ اس نم ا 2

 اًنتمم ىلاعت نوفي ا 0 قب أوركك برأ ر أ اک

 وشو :لاقف « «مهلاتق نمو رافكلا رش نم ةيفاعلاب هدابع ىلع

 هک نب منع ع يِدَو كسل ةكم لهأ : 0

 «مهيلع متردق ام دعب نم :يأ 4ِزِهيلَع مكَرفَظأ نأ
 نينامث وحن مهو «دهع د مكاو

 .ةرغ مهنم اوبيصيل نيملسملا ىلع اوردحنا الجر

 ملو مهوكرتف «مهوكسمأف نيهبتنم نيملسملا اودجوف
 ا . مهولتقي مل ذإ نينمؤملاب هللا نم ةمحر مهولتقي

 ءهلمعب لماع لك يزاجيف ايب ولم امي هلا ناڪو#

 . نسحلا هريبدتب نونمؤملا اهيأ مكربديو

 يهو «نيكرشملا لاتق ىلع ةجيهملا رومألا ىلاعت ركذ مث

 نم هعم نمو هللا لوسر مهدصو «هلوسرو هللاب مهرفك

 جحلاب هل نيمظعم نيرئاز مارحلا تيبلل اوتأي نأ «نينمؤملا
 .ةرمعلاو

 اًسوبحم :يأ اتركم ىذهلا# اودص اًضيأ نيذلا مهو

 لوصولا نم هوعنمف «ةكم وهو هحبذ لحم وهو ل بَ أل »م
 . مهلاتق ىلإ ةيعادو ةبجوم رومأ هذه لكو ءاّناودعو اًملظ هيلإ

 ` نيب ناميالا لهأ نم ءاسنو لاجر دوجو وهو عنام مّن نكلو

 ال نأ نكمي ناكم وأ ةلحمب نيزيمتم اوسيلو «نيكرشملا رهظأ
 تانمؤملا ءاسنلاو نونمؤملا لاجرلا ءالؤه الولف . ىذأ مهلاني

 .نأ ةيشخ :يأ 4مُهوُبَطَت نأ# نوملسملا مهملعي ال نيذلا

 لخدي ام :ةرعملاو يلع ريب هَّرَمَم مهم بيف مهوأطت

 .هوركملاو ىذألاب مهلين نم < «مهلاتق تحت

 ُنُمَيَف ءاشي نم هتمحر يف لخديل هنأ وهو «ةيورخأ ةدئافو

 مكعنميف «لالضلا دعب ىدهلابو ءرفكلا دعب ناميالاب مهيلع
 .ببسلا اذهل مهلاتق نم

 تأ دلل مهرهظأ نيب نم اولاز ول : يأ 4أََُرَت ول

 هيف نذأنو «مهلاتق مكل حيبن نأب (اًميأ اَ هلم اورقك

 .مهيلع مكرصتنو
 يح 00 مهبول يف ورك تيدا َلَعَج ذا 20

 n رو ررر
 ملا تي زنلا لو وت لع مكس ل رنا بله



 نورشعلاو سداسلا ءزحلا

 ر دس عج

 € اًمِيِلَع یس لكي لآ تاكو ههو اي نحل اواو يوقلا ٌةَمِلَك

 يح هلل أ میر ىف اورق تدل َلَعَج ذا : ىلاعت لوقب

 بيرلا نمحرلا هللا مسب» ةباتك نم اوفنأ ثيح *ِةَيِِهَجْب

 كلت يف مهيلإ 0-5 45 هللا لوسر لوخد نم اوفنأو
 .«شيرقل نيرهاق ةكم اولخد» : سانلا لوقي التل «ةنسلا

 يف لزت مل «ةيلهاجلا رومأ نم اهوحنو رومألا هذهو
 . يصاعملا نم ريثك نم تبجوأ ام مهل تبجوأ ىتح مهبولق

 مهلمحي ملف 4تنيؤمْلا لع .وِلوسَر ع مكبس هلآ رنا
 اوربص لب «هب مهولباق امب نيكرشملا ةلباقم ىلع بضغلا
 ولو هللا تامرح ميظعت اهيف يتلا طورشلا اومزتلاو « هللا مكحل

 . نيمئاللا مول الو نيلئاقلا لوقب اولابي ملو «تناک ام تناك
 ءاهقوقحو «هللا الإ هلإ ال» يهو را همي دهم

 . اهب اوماقو اهومزتلاف اهب مايقلا مهمزلأ

 نيذلا اهلها اوناك ول مهريغ نم ابي حا اراک

 اذهلو ءريخلا نم مهبولق يفو مهدنع هللا ملعي امل اهولهأتسا
 . ايل ِءْىَش لكي هلا نو : لاق

e E ا هلل فص (YAY) 

 ال برقم ! َماَرَحْلا َدِجْسْلَ

o ني املك كت ورش ب لت اات ل یک تراک 
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 سوز نقل ا لا

 «تيبلاب ا «ةکم E مهنأ ا ا

 لوخد ريغ نم اوعجرو «ىرج ام ةيبيدحلا موي ىرج املف
 لوسرل كلذ اولاق مهنإ ىتح ءمهنم مالكلا كلذ يف رثك ءةكمل

 :لاقف ؟هب فوطنو تيبلا يتأتس انأ انربخت ملأ :هلك هللا

 هنوتأتس مكنإف» :لاق ءال :اولاق «؟ماعلا هنأ مكتربخأ»

 ايل ُهِلوُسَر هلأ حَقَدَص َدَقَل :انه هللا لاق .«هب نوفوطتو

 كلذ يف حدقي الو ءاهقدصو اهعوقو نم دب ال : يأ نَا
 . اهليوأت رخأت

 کسو نقل تیما هلآ لس نإ ا َدِجْسْلا للا

 تيبلا اذه ميظعتل ةيضتقملا لاحلا هذه يف :يأ َنرَصَقْمَو

 مدعو ريصقتلاو قلحلاب هليمكتو كسنلل مكئادأو «مارحلا

 .فوخلا

 نود نو َلَمَجَ ومع مل ام عفانملاو ةحلصملا نم ململ

 هذه تناك املو . «اّبسِرَم اسم ةفصلا كلتب لوخدلا لد

 تيفخو «نينمؤملا ضعب بولق اهب تشوشت امم ةعقاولا
 رئاس اذكهو ءاهتعفنمو اهتمكح ىلاعت نيبف ءاهتمكح مهيلع

 ۲۷-۲۹ :تايآلا «حتتفلا ةروس ريسفت -۸ ۹۴۸

xخلا ڈش 0 تا  

 نيكس 2 ا ع مهيد تک یر وهو

 اخ( اما هللا ن اکو هيلع مک رفظانآاعب عب

 E لآن ردو أركي
Eُتمَوُمءاَضَوَنوممْؤُملاَجِ الو  

 رر تبشر فني بيك خلک را
ESTEE]١ بز بكن ا  
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 فايل 2

 لَو نزا رار
 | RI هه خس reg اا

 ۰ يوی اھا و
 | e ةا دوسر هلأ تقليم كفل
 ص هت ور 0 ا ا 61

 | نيرصقموب و ءر نيف تينماَءُهَ ُهَلَأءاَس نإ مرحلا
 د” سر ر ل يا

 الد نود نِمَلَعَجَف 1 َلَعَحَف | الت أولت ملام ميعف توقا خال

 ا رسا تلاوه () اسرَهاَحَتَم

 OE كلا

 .ةمحرو ىده اهلك اهنإف «ةيعرشلا هماكحأ
 4 ئَدكلاي ملوسر سرا ىلا رهط : لاقف ماع مكحب ربخأ

 قرط نيبيو «ةلالضلا نم يدهي يذلا عفانلا ملعلا وه يذلا

 .رشلاو ريخلا

 لدعلا وهو «قحلاب فوصوملا نيدلا : يأ *ّيَحْلَأ نيدو#
 . ةمحرلاو ناسحالاو

 برم «سوفنلل رّهطم «بولقلل كرم حلاص لمع لك وهو

 .رادقألل لغم «قالخألل

 ةجحلاب 4ك نزلا لع هب هللا هنعب امب «ئهظيل

 i اتا يعاصخا اًيعاد نوكيو «ناهربلاو
 ا مردم ريس ع رو ع

 2 ِراَتُكْلا و8 E ا نذل ا لوس 2 294(

 مرههيوحبو ف ْمُهاَميِس ا هس 02 ص نو د 3 ر

 3 سک لالا يف ْرْمُلكَمَو ٌدووَتلا ىف يف َمُهْلَتَم كلَ دوسلا ا نم

 ظيغبل ظبي عا ب بج هقوس لع یوسف ظَلَْتْساَه مرا ملن
 هرب رر جم ملل

 27 نم قع کاکا و ا و قو دل

 نيرجاهملا نم هباحصأو ايب هلوسر نع ىلاعت ربخي #«ميِظَع

 .لاوحألا لجأو تافصلا لمكأب مهنأ ءراصنألاو



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 يف نودهتجمو نوداج :يأ «ر الا لع هادا مهنأو
 الإ مهنم اوري ملف «مهدهج ةياغب كلذ يف نوعاسو «مهتوادع

 .ةدشلاو ةظلغلا

 .نوملسملا مهرهقو اورسكناو مهل مهؤادعأ لذ كلذلف
 نوفطاعتم نومحارتم نوباحتم :يأ 4م منل

 هذه «هسفنل بحي ام هيخأل مهدحأ بحي دحاولا دسجلاك

 . قلخلا عم مهتلماعم

 : يأ اد اكر مهر كنإف قلاخلا عم مهتلماعم امأو

 .دوجسلاو عوكرلا : اهناكرأ لجأ يتلا ةالصلا ةرثك مهفصو

 اذه :يأ «ائَوْضو هلأ م اضف ةدابعلا كلتب وعي
 .هباوث ىلإ لوصولاو «مهبر اضر غولب مهدوصقم

 ةدابعلا ترثأ دق : يأ 4دوجسلأ نأ نم رههوُجو يف مهمي

 . ترانتسا ىتح مههوجو يف - اهنسحو اهترثك نم -
 [لالجلاب] ترانتسا ءمهنطاوب ةالصلاب ترانتسا امل

 مهفصو اذهل :يأ ويرمي مهن روكذملا (كلذل
 . اذكه ةاروتلاب روكذم «هب هللا مهفصو يذلا

 ءرخآ فصوب نوفوصوم مهنإف «ليجنالا يف مهلثم امأو
 : يأ 4ُّ مْ جرد عررك» مهنواعتو مهلامك يف مهنأو
 . ءاوتسالاو بابشلا يف هخارف هترزاوف هخارف جرخأ

 لع رَتَسَت» ظلغو يوق :يأ عرزلا كلذ «ًةَْفَتْسَتا

 . قاس عمج «ِوقوس
 .هلادتعاو هنسحو «هئاوتساو هلامك نم 4 مَّيْرلَأ بجعل

 مهعفن يف عرزلاك مه مهنع هللا يضر ةباحصلا كلذك

 ةلزنمب مهلامعأو مهناميإ ةوقف «مهيلإ سانلا جايتحاو «قلخلل

 .هقوسو عرزلا قورع ةوق
 «قباسلا ريبكلا قحل دق همالسإ رخأتملاو ريغصلا نوكو

 «هيلإ ةوعدلاو هللا نيد ةماقإ نم هيلع وه ام ىلع هنواعو هرزاوو

 . ظلغتساف هرزآف «هأطش جرخأ يذلا عرزلاك

 مهعامتجا نوري نيح 4راا مب يل :لاق اذهلو

 كراعم يف مهو مه نومداصتي نيحو «مهنيد ىلع مهتدشو

 .لاتقلا عماعمو لازنلا

 ناميإلا نيب اوعمج نيذلا مهنع هللا يضر ةباحصلاف «اًميِظَع

 نم يتلا ةرفغملا نيب مهل هللا عمج دق «حلاصلا لمعلاو

 يف ميظعلا رجألاو ءةرخآلاو ايندلا رورش ةياقو ءاهمزاول

 .ةرخآلاو ايندلا

 نيدلا سمش مامالا اهقاس امك اهلوطب ةيبيدحلا ةصق قسنلو

 ۲۹ :ةيآلا «حتفلا ةروس ريسفت -۸ ۹۳4

 مهف ىلع ةناعإ اهيف نإف «يوبنلا يدهلا» يف ميقلا نبا
 هللا همحر - لاق اهرارسأو اهيناعم ىلع ملكتو «ةروسلا هذه

 1 :- ىلاعت

 ةيبيدحلا ةصق يف لصف
 وغ اذملوب ةدعفلا يد يف تس نيب. تناك عفا لاق

 دمحمو ةبقع نب ىسومو ةداتقو يرهزلا لوق وهو «حيحصلا
 . مهريغو قاحسإ نبا

 ىلإ ةي هللا لوسر جرخ :هيبأ نع ةورع نب ماشه لاقو
 امنإو «مهو اذهو «لاوش يف تناكو «ناضمر يف ةيبيدحلا

 .ناضمر يف حتفلا ةازغ تناك

 ىلع ةدعقلا يذ يف تناك اهنإ :ةورع نع دوسألا وبأ لاق

 .باوصلا

 ءرمع عبرأ رمتعا كج يبنلا نأ : سنأ نع نيحيحصلا يفو

 هعم ناكو «ةيبيدحلا ةرمع نهنم ركذف «ةدعقلا يذ يف نهلك

 هنعو «رباج نع نيحيحصلا يف اذكه و فلأ

 يبأ نبا هللا دبع نع ءامهيفو .ةئامعبرأو اًقلأ اوناك :امهيف

 . ةئامثالثو افلأ انك : ىفوأ

 ةعامجلا ناك مك :بيسملا نب ديعسل تلق :ةداتق لاق

 :لاق «ةئام ةرشع سمخ :لاق ؟ناوضرلا ةعيب اودهش نيذلا

 :لاق «ةئام ةرشع عبرأ اوناك :لاق هللا دبع نب رباج نإف : تلق

 قئام ةرشع سمخ اوناك مهنأ ينثدح وهو ءمِهَو هللا همحري

 ماع اورحن مهنأ هنع حصو «نالوقلا رباج نع حص دقو : تلق

 ؟متنك مك :هل ليقف «ةعبس نع ةندبلا ءةندب نيعبس ةيبيدحلا

 مهسراف :ينعي ءانلجرو انليخب ةئامعبرأو املأ :لاق
 ١ . مهلجارو

 لقعمو «بزاع نب ءاربلا لوق وهو ءلّيْمَأ اذه ىلإ بلقلاو

 لوقو «نيتياورلا حصأ يف عوكألا نبا ةملسو «راسي نبا

 بيسملا نب ديعس نع ةداتق نع ةبعش لاق «نزح نب بيسملا
 «ةئامعبرأو املأ ةرجشلا تحت كي هللا لوسر عم انك : هيبأ نع
 . ةئامعبس اوناك : لاق نم ايب اًطلغ طلغو

 ءاج دق ةندبلاو «ةندب نيعبس ذئموي اورحن مهنأ '''هرذعو
 اذه هلاق ام ىلع لدي ال اذهو ءةرشع وأ ةعبس نع اهؤازجإ

 نع ةوزغلا هذه يف تناك ةندبلا نأب حرص دق هنإف «لئاقلا

 ةئامعبرأ اوناكل «مهعيمج نع نوعبسلا تناك ولف ءةعبس

 اًملأ اوناك مهنأ «هنيعب ثيدحلا مامتب لاق دقو ءالجر نيعستو

 . ةئامعبرأو

 .مهرذعو :ب يف )١(



 نورشعلاو سداسلا ءزجلا

 لصف

 «هرعشأو َيّدَهلا كي هللا لوسر دلق ةفيلحلا يذب اوناك املف

 نع هربخي ةعازخ نم هيدي نيب هل اًنيع ثعبو «ةرمعلاب مرحأو

 ينإ :لاقف هنيع هاتأ ءَناَفْسُع نم اًبيرق اوناك اذإ ىتح «شيرق
 سعب «شيباحألا كل اوعمج دق «يؤل نب بعك تكرت دق

 .تيبلا نع كوُداصو كولتاقم مهو ءاًعومج كل

 يرارذ ىلإ ليمن نأ نورتأ هباحصأ 6 يبنلا راشتساو

 نيروتوم اودعق اودعق نإف مهبيصنف مهوناعأ نيذلا ءالؤه
 مؤن نأ نورت مأ « هللا اهعطق اقنع نكت اوجن نإو «نينوزحم

 هلوسرو هللا :ركب وبأ لاق ؟هانلتاق هنع اندص نمف ؟تيبلا

 نم نكلو «دحأ لاتقل ءىجن ملو «نيرمتعم انئج امنإ «ملعأ
 . «اذإ اوحورف» : يب يبنلا لاقف «هانلتاق تيبلا نيبو اننيب لاح

 نإ» : ب يبنلا لاق «قيرطلا ضعبب اوناك اذإ ىتح اوحارف

 ناتا وا نرم ليج لو دل ا
 قلطناف «شيجلا ةربغب وه اذإ ىتح ءدلاخ مهب رعش ام هللاوف

 . شيرقل اًريذن ضكري
 ءاهنم مهيلع طبهي يتلا ةينثلاب ناك اذإ ىتح يب يبنلا راسو

 :اولاقف «تحلأف ءلح لح :سانلا لاقف .هتلحار تكرب

 امو ءءاوصقلا تألخ ام» : كي ىبنلا لاقف ءءاوصقلا تألحخ

 يذلاو» :لاق مث ««ليفلا سباح ا ‹قلخب اهل كاذ

 الإ هللا تامرح اهيف نومظعي ةطخ ينولأسي ال «هديب يسفن

 ىصقأب لزن ىتح لدعف «هب تبثوف ءاهرجز مث «اهومهتيطعأ
 ملف ءاًضربت سانلا هضربتي امنإ ءءاملا ليلق دمث ىلع «ةيبيدحلا

 . شطعلا ةَ هللا لوسر ىلإ اوكشف «هوحزن نأ سانلا ثبلي
 :لاق «هيف اهولعجي نأ مهرمأ مث «هتناتك نم اًمهس عزتناف

 تعزفو .اهنع اوردص ىتح يرلاب مهل شيجي لاز ام !هللاوف

 الجر مهيلإ ثعبي نأ ة٤ هللا لوسر بحأف «مهيلع هلوزنل شيرق

 اي :لاقف ءمهيلإ هثعبيل باطخلا نب رمع اعدف «هباحصأ نم

 «تيذوأ نإ «يل بضغي بعك ينب نم دحأ ةكمب سيل «هللا لوسر
 . تدرأ ام غلبم هنإو ءاهب هتريشع نإف «نافع نب نامثع لسرأف

 «شيرق ىلإ هلسرأف «نافع نب نامثع ملكي هللا لوسر اعدف

 مهعداو ءاٌراَّمع انج امنإ «لاتقل تأن مل انأ مهربخأ» :لاقو

 ِ .«مالسإلا ىلإ

 «تانمؤم ءاسنو «نينمؤم ةكمب الاجر يتأي نأ هرمأو

 لجو زع هللا نأ مهربخيو «حتفلاب مهرشبيو مهيلع لخديف

 قلطناف «ناميالاب اهيف ىفختسي ال ىتح «ةكمب هنيد رهظم
 :لاقف ؟ديرت نيأ :اولاقف «حدلبب شيرق ىلع رمف «نامثع

 مكربخنو «مالسالا ىلإو هللا ىلإ مكوعدأ ةي هللا لوسر ينثعب
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 ام انعمس دق :اولاق ءاّراَّمُع انتج امنإو لاتقل تأن مل انأ

 . كتجاحل ذفناف «لوقت

 جرسأو «هب بحرف «صاعلا نب ديعس نب نابأ هيلإ ماقو

 ىتح «نابأ هفدرأو هراجأف «ءسرفلا ىلع نامثع لمحف «هسرف

 نامثع صلخ :نامثع عجري نأ لبق نوملسملا لاقو «ةكم ءاج

 هنظأ ام» : ةي هللا لوسر لاقف .هب فاطو «تيبلا ىلإ انلبق

 لوسر اي هعنمي امو :اولاقف ««نوروصحم نحنو تيبلاب فاط

 ىتح ةبعكلاب فوطي ال نأ هب ينظ كاذ» :لاق ؟صلخ دقو هللا

 . حلصلا رمأ يف نيكرشملاب نوملسملا طلتخاو ««هعم فوطن

 ءرخآلا قيرفلا نم الجر نيقيرفلا دحأ نم ٌلجر ىمرف

 ناقيرفلا حاصو «ةراجحلاو لبنلاب اومارتو «ةكرعم تناكو

 غلبو «مهيف نمب نيقيرفلا نم دحاو لك نهتراو ءامهالك
 . ةعيبلا ىلإ اعدف « لتق دق نامثع نأ ةي هللا لوسر

 «ةرجشلا تحت وهو هني هللا لوسر ىلإ نوملسملا راثف

 «هسفن ديب ب هللا لوسر ذخأف ءاورفي ال نأ ىلع هوعيابف

 «نامثع عجر «ةعيبلا تمت املو ««نامثع نع هذه» :لاقو

 فاوطلا نم «هللا دبع ابأ اي تيفتشا :نوملسملا هل لاقف

 تثكم ول «هديب يسفن يذلاو «يب متننظ امسئب :لاقف «تيبلاب

 ىتح «اهب تفط ام «ةيبيدحلاب ميقم هيي هللا لوسرو ءةنس اهب

 فاوطلا ىلإ شيرق ينتعد دقلو هلك هللا لوسر اهب فوطي

 انملعأ ناك يئ هللا لوسر :نوملسملا لاقف «تيبأف تيبلاب

 . اًنظ اننسحأو «هللاب

 «ةرجشلا تحت ةعيبلل هيَ هللا لوسر ديب ذخأ رمع ناكو

 .راسي نب لقعم ناكو سيق نب دجلا الإ مهلك نوملسملا هعيابف

 «هعياب نم لوأ ناكو هلك هللا لوسر نع هعفري اهنصغب ذخأ

 يف «تارم ثالث عوكألا نب ةملس هعيابو «يدسألا نانس وبأ

 . مهرخآو .مهطسوأو «سانلا لوأ

 رفن يف «يعازخلا ءاقرو نب ليدب ءاج ذإ «كلذك مه امنيبف

 «ةماهت لهأ نم كي هللا لوسرل حصن ةبيع اوناكو «ةعازخ نم
 دادعأ اولزن «يؤل نب رماعو «يؤل نب بعك تكرت ينإ :لاقف
 «كولتاقم مهو «ليفاطملا ذوعلا مهعم «ةيبيدحلا هايم

 .تيبلا نع كوداصو

 انتج نكلو «دحأ لاتقل ءىجن مل انإ» : لي هللا لوسر لاق

 نإف «مهب ترضأو برحلا مهتكهن دق اًشيرق نإو «نيرمتعم
 نأ اوءاش نإو «سانلا نيبو ينيب اولخيو مهددامأ اوءاش

 نإو ءاومج دقف الإو ءاولعف سانلا هيف لخد اميف اولخدي

 يرمأ ىلع مهنلتاقأل «هديب يسفن يذلاوف «لاتقلا الإ اوبأ

 :ليدب لاق «هرمأ هللا نذفنيل وأ «يتفلاس درفنت ىتح ءاذه
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 .لوقت ام مهغلبأس

 اذه دنع نم مكتئج دق ينإ :لاقف ءاّشيرق ىتأ ىتح قلطناف

 لاقف «مكيلع هتضرع متئش نإف ءالوق لوقي هتعمسو «لجرلا

 يأرلا ووذ لاقو «ءيشب هنع انثدحت نأ انل ةجاح ال : مهؤاهفس

 لاقف ءاذكو اذك لوقي هتعمس :لاق ءهتعمس ام تاه : مهنم

 ءدشر ةطخ مكيلع ضرع دق اذه نإ :يفقثلا دوعسم نب ةورع

 .هتثا : اولاقف «هتآ ينوعدو ءاهولبقاف

 «ليدبل هلوق نم اًوحن هلي ىبنلا هل لاقف «هملكي لعجف هاتأف

 تلضاننا ول تيارا دم قا كل دنع ةورغهل لاقت
 نإو ؟كلبق هلهأ حاتجا برعلا نم دحأب تعمس له «كموق

 نم اًشابوأ ىرأو اًموجو ىرأل ينإ هللاوف ءىرخألا نكت

 صصما :ركب وبأ هل لاقف «كوعديو اورفي نأ اًقيلخ «سانلا

 وبأ :لاق ؟اذ نم :لاق ؟هعدنو هنع رفن نحنأ تاللا رظب

 مل يدنع كل تناك دي الول ءهديب يسفن يذلاو امأ :لاق «ركب

 . كتبجأل اهب كزجأ

 ةريغملاو «هتيحلب ذخأ هملك املكو ايب يبنلا ملكي لعجو

 .رفغملا هيلعو «فيسلا هعمو يب يبنلا سأر ىلع ةبعش نبا

 لعنب هدي برض ايب يبنلا ةيحل ىلإ ةورع ىوهأ املكف
 ةورع عفرف لي هللا لوسر ةيحل نع كدي رخأ :لاقو «فيسلا
 يأ :لاقف ءةبعش نب ةريغملا :لاق ؟اذ نم :لاقو «هسأر

 . ؟كتردغ يف ىعسأ تسل وأ ردع

 ذخأو مهلتقف ءةيلهاجلا يف اًموق بحص ةريغملا ناكو

 مالسإلا امأ» :ِةِلَك يبنلا لاقف .ملسأف ءاج مث ءمهلاومأ

 .«ءيش يف هنم تسلف لاملا امأو «لبقأف

 ام هللاوف ی هللا لوسر باحصأ قمري لعج ةورع نإ مث

 كلدف «مهنم لجر فك يف تعقو الإ ءةماخن لَم يبنلا مخنت

 . ههجوو هدلج اهب

 نولتتقي اوداك أضوت اذإو ءهرمأ ىلإ اوردتبا مهرمأ اذإو

 نودجُي امو «هدنع مهتاوصأ اوضفخ ملكت اذإو «هئوضَو ىلع
 .هل اًميظعت رظنلا هيلإ

 تدفو دقل .هللاو «موق يأ :لاقف «هباحصأ ىلإ ةورع عجرف

 تيأر ام هللاو «يشاجنلاو رصيقو ىرسك ىلع :كولملا ىلع
 هللاو ءاّدمحم دمحم باحصأ مظعي ام «هباحصأ همظعي اكلم

 ههجو اهب كلدف «مهنم لجر فك يف تعقو الإ ةماخن مخنت نإ

 نولتتقي اوداك ًاضوت اذإو ءهرمأ اوردتبا مهرمأ اذإو «هدلجو
 نودجُي امو «هدنع مهتاوصأ اوضفخ ملكت اذإو «هئوضو ىلع

 . اهولبقاف بشر ةطخ مكيلع ضرع دقو «هل اًميظعت رظنلا هيلإ

 .هتئا : اولاقف «هنآ ينوعد : ةنانك يتب نم لجر لاقف
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 اذه» هلك هللا لوسر لاق واب يبنلا ىلع فرشأ املف

 اهوثعبف .«هل اهوثعباف ندبلا نومظعي موق نم وهو «نالف

 ال للا ناحبس :لاق «كلذ ىأر املف «نوبلي موقلا هلبقتساف
 .تيبلا نع اودصي نأ ءالؤهل ىغبني

 تدلق دق ندبلا تيأر :لاقف «هباحصأ ىلإ عجرف
 . تيبلا نع اودصي نأ ىرأ امو «ترعشأو

 . هتئا : اولاقف هنآ ينوعد :لاقو «صفح نب زركم ماقف

 صفح نب زركم اذه» : يب يبنلا لاق «مهيلع فرشأ املف

 . 'رجاف لجر وهو

 ليهس ءاج ذإ ءهملكي وه انيبف ءو هللا لوسر ملكي لعجف
 :لاقف ««مكرمأ نم مكل لهس دق» :ِْيكَي يبنلا لاقف ءورمع نبا

 : بتكا» :لاقف «بتاكلا اعدف ءاّباتك كنيبو اننيب بتكا «تاه

 ام هللاوف «نمحرلا امأ : ليهس لاقف ««ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 . بتكت تنك امك «مهللا كمساب» : بتكا نكلو وه ام يردن

 .ميحرلا نمحرلا هللا مسب الإ اهبتكن ال هللاو :نوملسملا لاقف

 .«مهللا كمساب بتكا» : ةي يبنلا لاقف

 (هللا لوسر دمحم هيلع ىضاق ام اذه :بتكا» :لاق مث

 نع كانددص ام هللا لوسر كنأ ملعن ول هللاوف :ليهس لاقف

 لاقف «هللا دبع نبا دمحم :بتكا نكلو «كانلتاق الو تيبلا

 نب دمحم :بتكا «ينومتبذك نإو هللا لوسر ينإ» :45 يبنلا
 تيبلا نيبو اننيب اولخت نأ ىلع» :ِهِلَي يبنلا لاقف هلا دبع

 انذخأ انأ برعلا ثدحتت ال هللاو :ليهس لاقف ««هب فوطنف

 . بتكف لبقملا ماعلا نم كل نكلو «ةطغض
 ىلع ناك نإو «لجر انم كيتأي ال نأ ىلع :ليهس لاقف

 . انيلع هتددر الإ كنيد

 «نيكرشملا ىلإ دري فيك هللا ناحبس :نوملسملا لاقف

 ام اخ دقو

 يف فسري ليهس نب لدنج وبأ ءاج ذإ كلذك مه امنيبف

 رهظأ نيب هسفنب ىمر ىتح «ةكم لفسأ نم جرخ دق «هدويق
 نأ هيلع كتيضاق ام لوأ دمحم اي اذه : ليهس لاقف «نيملسملا

 :لاقف دعب باتكلا ضقن مل انإ» :لكك يبنلا لاقف «هدرت

 هزجأف» : لب يبنلا لاقف ءاّدبأ ءيش ىلع كحلاصأ ال اّذإ هللاوف

 انأ ام :لاق ««لعفاف ىلب» :لاقف ءهزيجمب انأ ام :لاقف ««ىل

 اا دفاع كم لاق عاف

 «نيكرشملا ىلإ درأ «نيملسملا رشعم اي :لدنج وبأ لاقف
 هللا يف بذع دق ناكو ؟تيقل ام نورت الأ ءاّملسم تئج دقو

 .اًديدش اًباذع

 الإ تملسأ ذنم تككش ام هللاو :باطخلا نب رمع لاق
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 ؟هللا يبن تسلأ هللا لوسر اي :تلقف هِي يبنلا تيتأف ءذئموي

 ؟لطابلا ىلع انودعو «قحلا ىلع انسلأ : تلق .«ىلب» :لاق

 املو عجرنو اننيد يف ةيندلا يطعن َمالع :تلقف ««ىلب» :لاق

 وهو ءهللا لوسر ينإ» :لاقف ؟انئادعأ نيبو اننيب هللا مكحي

 انأ انثدحت تنك تسلوأ :تلق ««هيصعأ تسلو «يرصان

 هيتأت كنأ كتربخأفأ «ىلب» :لاق ؟هب فوطنو تيبلا يتأنس

 . «هب فوطمو هينآ كنإف» :لاق ءال : تلق «؟ماعلا
 ! هللا لوسرل تلق امك هل تلقف ءركب ابأ تيتأف : لاق

 از .ءاوس يم هللا لوسر هيلع در امك ركب وبأ هيلع درو

 لاق .قحلا ىلعل هنإ هللاوف ءتومت ىتح هزرغب كسمتساف

 . اًلامعأ كلذل تلمعف :رمع

 اوموق» : هك هللا لوسر لاق «باتكلا ةيضق نم غرف املف
 ثالث لاق ىتح لجر مهنم ماق ام هللاوف ««اوقلحا مث ءاورحناو

 .تارم

 يمد مأ ىلع لخدف ماق ءدحأ مهنم مقي مل املف

 RO عنا نادلرتم ا تلاقف «سانلا نم يقل ام

 كقلاح وعدتو «كندب رحنت ىتح ءةملك اًدحأ ملكت ال مث

 لدتا يحن مهم اا ملعب علق اق هلل ول
 .هقلحف هقلاح اعدو ءهندب رحن «كلذ

 مهضعب لعجو ءاورحتف اوماق «كلُذ سانلا ىأر املف

 اًدإ# :لجو زع هللا لاف e ةوسن تءاج مث

 قّلطف 4 ٍز اكل مصوب غلب ىتح تجدهم ُثَكِيْؤُمْلا مكب
 امهادحإ جوزتف «كرشلا يف هل اتناك نيتأرما ذئموي رمع
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 ىلإ ايي اتك َكل اخس إل : هيلع هللا لزنأ هعجرم يفو
 ««معن» :لاقف !؟هللا لوسر اي وه حتفأ :رمع لاقف ءاهرخآ

 . ؟انل امف « هللا لوسر اي كل اًئينه : ةباحصلا لاقف

 بوله ىف كسلا أ ئیلا ٌرْهل :لجو زع هللا لزنأف
 ىهتنا .ةيآلا *َنِنمّومْل

 ىلصو] «ةنملاو دمحلا هللو حتفلا ةروس ريسفت رخآ اذهو

 رسفملا طخ نم هتلقن .هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا

 ةجحلا يذ ١ يف هتباتك نم غارفلا ناكو «هنع افعو هللا همحر

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انيبن ىلع هللا ىلصو ٥

 ناميلس هبر ىلإ ريقفلا ملقب . نيما نيدلا موي ىلإ اًريثك اًميلست
 عيمجلو هيدلاولو هل هللا رفغ .ماسبلا هللادبعلا دمح نبا

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو .نيمآ نيملسملا

 يذلا هلل دمحلاو نيدلا موي ىلإ اًريثك اًميلست ملسو نيعمجأ

 ١-٠ :تايآلا تارجحلا ةروس ريسفت ۹4۲ ۹
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 مالك ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت نم نماثلا دلجملا
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 تارجحلا ةروس ريسفت
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 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 .هماركإو «همارتحاو هل ميظعتلاو

 هللاب ناميالا هيضتقي امب نينمؤملا هدابع [هللا] رمأف

 اونوكي نأو «هیهاون بانتجاو «هّللا رماوأ لاثتما نم «هلوسربو

 عيمج يف ةي هللا لوسر ةنسل نيعبتم «هللا رماوأ فلخ نيشام

 اولوقي الو «هلوسرو هللا يدي نيب اومدقتي ال [نأ]و «مهرومأ

 .رمأي ىتح اورمأي الو «لوقی ىتح
 وهو «هلوسرو هللا عم بجاولا بدألا ةقيقح اذه نإف

 «ةيدبألا ةداعسلا هتوفت هتاوفبو ء«هحالفو دبعلا ةداعس ناونع

 . يدمرسلا ميعنلاو

 لكي لوسرلا ريغ لوق ميدقت نع [ديدشلا] يهنلا ءاذه يفو

 بجو ةي هللا لوسر ةنس تنابتسا ىتم هنإف ءهلوق ىلع

 . ناک ام اًنئاك ءاهريغ ىلع اهميدقتو ءاهعابتا
 نأ :بيبح نب قلط لاق امك يهو ءاًمومع هاوقتب هللا رمأ مث

 كرتت نأو هللا باوث وجرت هللا نم رون ىلع هللا ةعاطب لمعت

 . هللا باقع ىشخت «هللا نم رون ىلع هللا ةيصعم

 عيمج يف تاوصألا عيمجل : يأ م هل نل :هلوقو

 .تاهجلاو عضاوملا يفخ يف «تاقوألا

 «قحاوللاو قباوسلاو «نطاوبلاو رهاوظلاب ملل
 . تانكمملاو تاليحتسملاو تابجاولاو

 نيب مدقتلا نع يهنلا دعب - نيميركلا نيمسالا ركذ يفو
 كلت لاثتما ىلع ثح - هاوقتب رمألاو «هلوسرو هللا يدي

 مدع نع بيهرتو «ةنسحتسملا بادآلاو «ةنسحلا رماوألا

 . 7لاثتمالا
 ٍتْوَص قوه مُكَتَوَصَأ أعمر ال اوما نينا اي : يلا لاقت

 يف 5 هللا لوسر عم بدأ اذهو «ِلوَقْلاب مل اوره الو َيَبل

 الو «هتوص قوف هعم هتوص هل بطاخملا عفري ال :يأ «هباطخ

 نيلو بدأب هبطاخيو «توصلا ضغي لب «لوقلاب هل رهجي

 . ماظعإو لالجإو ميركتو ميظعتو
 امك .مهباطخ يف هوزيمي لب «مهدحأک لوسرلا نوكي الو

 ناميالا بوجوو «ةمألا ىلع هقح بوجو يف هريغ نع زيمت
 مايقلا مدع يف نإف .هب الإ ناميالا متي ال يذلا بحلاو 3

 ءرعشي ال وهو دبعلا لمع طبحي نأ ةيشخو ءاّروذحم كلذب
 لوبقاو باوثلا لوصح] بابسأ نم هعم بدألا نأ امك

 .لامعألا

 نحتما هللا نأب لَك هللا لوسر دنع هتوص ضغ نم حدم مث
 «كلذ ةجيتن ترهظف ءاهربتخاو اهالتبا :يأ «ىوقتلل مهبولق

 . ىوقتلل مهبولق تحلص نأب
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 رشلا لاوزل ةنمضتملا مهبونذل ةرفغملا مهدعو مث

 «ىلاعت هللا الإ هفصو ملعي ال يذلا ميظعلا رجألاو ءهوركملاو

 نأ ىلع ليلد اذه يفو «*”بوبحملا دوجو ميظعلا رجألا يفو

 .نحملاو يهنلاو رمألاب بولقلا نحتمي هللا
 همدقو «كلذ ىلإ عراسو ءهاضر عبتاو «هللا رمأ مزال نمف

 ءاهل اًحلاص هبلق راصو «ىوقتلل صحمتو ضحمت «هاوه ىلع
 . ىوقتلل حلصي ال هنأ ملع «كلذك نكي مل نمو

 ال مشڪ تيل ءا نم نرثي أ نإ (0:5)
 لو ذهل ایک کل مب نع لع اكتم مَا وو ٥ توقع
 نم سانا يف تاميركلا تايآلا هذه تلزن مَ ُرْوُفَع

 ال نأ ردجأ مهنأو ءءافجلاب ىلاعت هللا مهفصو نيذلا بارعألا

 ىلع نيدفاو اومدق ءهلوسر ىلع هللا لزنأ ام دودح اوملعي

 اوربصي ملف «هئاسن تارجحو هتيب يف هودجوف ږي هللا لوسر

 :يأ] «دمحم اي دمحم اي :هودان لب «جرخی ىتح اوبدأتيو

 .[انيلإ جرخا
 عم بدألا هللا نع اولقعي مل ثيح «لقعلا مدعب هللا مهمذف

 .بدألا لامعتسا هتمالعو لقعلا نم نأ امك «همارتحاو هلوسر

 اذهلو ءريخلا هب ديرم هللا نأو .هلقع ناونع دبعلا بدأف

 وع ها مهل اب ناكل هَل | جر ىح أوُرَبَص مَا زلو# : لاق

 لالخالاو بونذلا نم هدابع نع ردص امل روفغ : : يأ « ريحت

 تابوقعلاب مهبونذب مهلجاعي مل ثيح مهب ميحر «بادآلاب
 . تالثملاو

 أو نأ اوف لب سا کاج نإ اوما نیلا ااا ١
 ير اک ا و
 بادآلا نم اًضيأ اذهو يمر مثلَ ام ىلع اوحبصنف هج امَوَ

 اذإ هنأ وهو ءاهلامعتساو اهب بدأتلا بابلألا ىلوأ ىلع ىتلا

 ءاّدرجم هوذخأي الو «هربخ يف اوتبثتي نآ رخ ساف را

 اذإ هربخ نإف مثالا يف اًعوقوو ءاريبك اًرطخ كلذ ىف نإف

 الذ بنس برا کج لوا قداضلا رک هل ديب ليج

 ببسب قح ريغب لاومألاو سوفنلا فلت نم لصحف «هاضتقمو
 ويخدم یک اا نابت ا اكس قا خلا كلذ
 .نيبتلاو تبثتلا ,قسافلا

 «قدصو هب لمع «هقدص ىلع نئارقلاو لئالدلا تلد نإف

 نأ ىلع ليلد هيفف ءهب لمعي ملو ءِبَّذُك «هبذک ىلع تلد نإو
 قسافلا ربخو «دودرم بذاكلا ربخو «لوبقم قداصلا ربخ

 ريثك تاياور نولبقي فلسلا ناك اذهلو ءانركذ امك هيف فقوتم

 . اًقاسف اوناك ولو «قدصلاب نيفورعملا جراوخلا [نم]

 نع :ب يف (۳) .ناك نم :ب يف )١(

 . بوبحم لك لوصح هيفو : ب يف )٤( .هدض

 .تازئاجلاو :ب ىف (۲)



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 ألا ّنَي رک يف عیلم ول هَل أ وس مكه نل الفاو (۷)

 رفا ی | كو یواش ىف مترو مالا مکا بح : هلأ كلو
 ةو هلأ نم اضف © َنوُدِيرلَأ مه كلو نالا ّقوُيَصْلاَو

 ايك هللا لوسر نأ اًمولعم مكيدل نكيل : يأ 4هِيكَح يلع هو

 مكي ايري يالا دشارلا راما بزكلا لوس رلا وعر کا نو

 ءةرضملاو رشلا نم مكسفنأل نوديرتو «مكل حصنيو «ريخلا

 رمألا نم ريثك يف مكعيطي ولو ءهيلع لوسرلا مكقفاوي ال ام
 :مكدشوي لوسرلا نكلو مكتنعاو: مككيلع یش

 امب «مكبولق يف هنيزيو ناميالا مكيلإ ببحي ىلاعت هللاو

 ىلع بصني امبو «هراثيإو قحلا ةبحم نم مكبولق يف هللا عدوأ
 بولقلا لوبقو «هتحص ىلع ةلادلا ةلدألاو دهاوشلا نم قحلا

 . هيلإ ةبانالل هقيفوت نم مكب ىلاعت هلعفي امبو «هل رطفلاو
 ءرابكلا بونذلا :يأ قوسفلاو رفكلا مكيلإ هركيو

 يف عدوأ امب ,©7يبونذلا نم كلذ نود ام يه :نايصعلاو

 نم هبصن اميو «هلعف ةدارإ مدعو ءرشلا ةهارك نم مكبولق

 نيل ا ا

 . "هل بولقلا يف ةهاركلا نم

 هببحو «مهبولق يف ناميالا هللا نيز نيذلا 0

 «َتوُدِنيَرلَا مهل نايصعلاو قوسفلاو رفكلا مهيلإ هركو .مهيلإ
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 . ميقتسملا طارصلاو ميوقلا
 قوسفلاو رفكلا مهيلإ ببح نيذلا نوواغلا مهدضو

 امل مهنإف ءمهبنذ بنذلاو «ناميإلا مهيلإ هركو «نايصعلاو

 4و ها عَن اوعار» املو «مهبولق ىلع هللا عبط اوقسف

 . مهتدئفأ هللا بلق ءةرم لوأ مهءاج امل قحلاب اونمؤي مل املو

 يذلا ريخلا كلذ : يأ 4 ذو هلآ م الضق# :هلوقو

 . مهتوقو مهلوحب ال هناسحإو مهيلع هللا لضفب وه مهل لصح

 هقفويف ةمعنلا ركشي نمب ميلع :يأ 4ٌريكَح ُمِيِلَع هلو
 هيضتقت ثيح هلضف عضيف «هب قيلت الو ءاهركشي ال نمم ءاهل
 . هتمكح

 ان أنتن اشي اعا ةييؤتلا نع دلو ۰۰

 نیک هلل رنا کب یھت قع یھت ىلا ولیکم خلا لع اَمُهَدَحِإ تب

 هه قا يي ها ازا لتا ا ایسا ت 36

 اذه يدر لمل هنأ ارقار و ب ولسا وخ تولا

 ی کک ی و ىلا وقت

 نم ناتفئاط تلتتقا اذإ هنأو ءاّضعب مهضعب “لتاقيو

 رشلا اذه اوفالتي نأ نينمؤملا نم مهريغ ىلع نإف «نينمؤملا
 هب عقي هجو لمكأ ىلع كلذب طسوتلاو «مهنيب حالصالاب ريبكلا
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 اهبف اتحلص نإف «كلذ ىلإ ةلصوملا قيرطلا اوكلسيو «حلصلا

 ىف ی یھت ب ییا ارق رألا لع امه دحل تعب نإ نإو ا

 کک

 .لاتقالا همظعأ ا
 روم

 حلصلاب رمأ اذه لدم ايب وحلا تدم نإ [ : هلوقو]

 رک ل کلو ءدجوي دق حلصلا نإف ءحلصلا يف لدعلابو

 سيل اذهف «نيمصخلا دحأ ىلع فيحلاو ملظلاب لب ءلدعلاب
 وأ ةبارقل امهدحأ ىعاري ال نأ بجيف «هب رومأملا حلصلا وه

 لودعلا بجوت يتلا ضارغألاو دصاقملا نم كلذ ريغ وأ نطو
 .لدعلا نع

 نيب مهمكح يف نيلداعلا :يأ *َنِطيَقْمْلا بْن هَل نل

 لخدي دق هنإ ىتح ءاهولوت يتلا تايالولا عيمج يفو سانلا

 . مهقوقح هئادأ يف هلايعو هلهأ يف لجرلا لدع كلذ يف
 نم ربانم ىلع هللا دنع نوطسقملا» : حيحصلا ثيدحلا يفو

 .«اولو امو مهيلهأو مهمكح يف نولدعي نيذلا رون

 هنأ «نينمؤملا نيب هللا هدقع دقع اذه 4ُهَوْحِإ نومول اَنِإ م

 ءاهبرغمو ضرألا قرشم يف ناك صخش يأ نم دجو اذإ

 خأ هنإف ءرخآلا مويلاو هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب ناميالا

 نوبحي ام نونمؤملا هل بحي نأ بجوت ةوخأ «نينمؤملل

 يبنلا لاق اذهلو ءمهسفنأل نوهركي ام هل نوهركيو «مهسفنأل

 اوشجانت الو اودساحت ال» :ةيناميالا ةوخألا قوقحب اًرمآ دك

 هللا دابع اونوكو « ضعب عيب ىلع مكدحأ عبي ي الو اوضغابت الو

 الو هلذخي الو هملظي ال .ءنمؤملا وخأ نمؤملا ءاناوخإ

 «اًضعب هضعب دشي ناينبلاك نمؤملل نمؤملا» : يئ لاقو
 . هعباصأ نيب يک كبشو

 مهضعب نينمؤملا قوقحب مايقلاب هلوسرو هللا رمأ دقلو
 لك «مهتیب لصاوتلاو دداوتلاو فلآتلا لصحي هب امبو «ضعبل

 عقو اذإ كلذ نمف «ضعب ىلع مهضعب قوقحل دييأت اذه

 لوزي هب اميف اوعسيلو ءمهناوخإ نيب نونمؤملا حلصيلف

 يف هللا لعجي امبو :ب يف )١( .راغصلا بونذلا :يأ :ب يف )١(

 خيشلا دروأ :ب يف (5) .لتقيو :ب يف (۳) .هل ةهاركلا نم بولقلا

 الو هلذخي الو هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا ءاناوخإ هللا دابع اونوكو

 لو يبنلا نع امهيفو : ب يف (5) .هيلع قفتم (هبذكي



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 نينمؤملا قوقحب مايقلا ىلع بترو «اًمومع ىوقتلاب رمأ مث
 تلصح اذإو [ وحي كَل :لاقف] «ةمحرلا هللا ىوقتبو
 مدع نأ ىلع ف ل او اندلاع لصح ةمحرلا

 ةمحرلا بجاوح مظعأ نم نينمؤملا قوقحب مايقلا
 نيب لاتتقالا نأ : مدقت ام ريغ دئاوفلا نم نيتبآلا نيتاه يفو

 ءرئابكلا ربكأ نم ناك اذهلو «ةيناميالا ةوخألل فانم نينمؤملا
 هريغك لاتقلا دوجو عم لوزت ال ةيناميالا ةوخألاو ناميالا نأو

 لهأ بهذم كلذ ىلعو «كرشلا نود يتلا رابكلا بونذلا نم
 . ةعامجلاو ةنسلا

 ىلعو «لدعلاب نينمؤملا نيب حالصالا بوجو ىلعو
 ول مهنأ ىلعو هللا رمأ ىلإ اوعجري ىتح ةاغبلا لاتق بوجو
 رارقالا زوجي ال هجو ىلع اوعجر نأب «هللا رمأ ريغل اوعجر

 نأل «ةموصعم مهلاومأ نأو كلذ زوجي ال هنأ «همازتلاو هيلع
 نود ةصاخ مهيغب ىلع مهرارمتسا تقو مهءامد حابأ هللا

 . مهلاومأ

 أوو م ندا اما )1١(
 E نأ ع ياس نم نم ءا اکو منم اخ  eنأ ارم 9

 5 4 نمو ا دعب
 رو ړي ورم

 قوسا تالا س بلال اوبا الو

 مهضعب نينمؤملا قوقح نم سا اذهو واش مه کيو

 لعفو لوقو مالك لکب رمو ني وق رخ الل نأ «ضعب ىلع

 وهو «زوجي ال مارح كلذ نإف ٠ ءملسملا خألا ريقحت ىلع لاد

 .هسفنب رخاسلا باجعإ ىلع لاد
 وه امك «رخاسلا نم اًريخ هب روخسملا نوكي نأ ىسعو

 نم ءيلتمم بلق نم الإ عقت ال ةيرخسلا نإف «عقاولاو بلاغلا
 يبنلا لاق اذهلو «ميمذ قلخ لكب لَم ءقالخألا ءىواسم
 .«ملسملا هاخأ رقحي نأ رشلا نم ءىرما بسحب : ل

 ىلع مكضعب بعي ال :يأ کشا أزيل اكول :لاق مث
 هنع ٌىهنم امهالكو «لعفلاب زمهلاو لوقلاب زمللاو «ضعب

 ره لڪ ليوا :ىلاعت لاق امك «رانلاب هيلع دعوتم مارح
 . ةيآلا 4بم

 يغبني نينمؤملا نأل ءهيخأل اًسفن "”نمؤملا خألا ىمسو

 «هريغ زمه اذإ هنألو «دحاولا دسجلاك مهلاح اذكه نوكي نأ

 . كلذل ببستملا وه نوكيف «هزمهي نأ ريغلل بجوأ

 هبقليو ءهاخأ مكدحأ ريعي ال :يأ بمالي اوربا الر

 باقلألا امأو ءزبانتلا وه اذهو “هيلع قلطي نأ هركي مذ بقلب

 . اذه يف لخدت الف ةمومذملا ريغ

 نع متلدبت امسئب :يأ يآ َدَعَب قوسا مسالا سب
 هرماوأ نع ضارعالاب هيضتقت امو «هعئارشب ا ناميالا

 ٠١١١١ :ناتيآلا «تارجحلا ةروس ريسفت -۹ 40

 < ردو 615 هديل <
 عاد و2 ماع 10 ا مه و ام ر

 روف هَل مم اكل رح یک وزر مناور

 ابف انب ساف اج نإ وماء نین امتي( )مست
 ال حر سس هع سل م ےس يد
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 © ترا م کھری قوش  1يلهو كيوم هيرو نیا لاک ميرال كو ریو وشی |

EEEناتفیاطنإو )محمل  

 نکنی لا5 اولتتفا ملا
 س ی عم ر

 ىغبت یت یل اول ینقف يع ا

 5 ایما رأيت E اات اساسا
 هاون كي وخ ا نیباوحلصاف ةو وبِمَومْل ات هيمو Aa 5 : ا e ور

 وو” و حس ريم 00 E 5 کل رے

 موق نم موقرخسهال أ أونماءنيِذْلا امأكي وکم

 0 3 7 i أ

 اخ نأ ومع اسد ن اال م أوكي نأ وسع

o AE 

 9 شا کیک واک بیل نم و نلمیالادعب فوسفلا

 .باقلألاب زبانتلا وه يذلا نايصعلاو قوسفلا مساب هيهاونو
 ىلع بجاولا [وه] اذهف ويلا مم كلَ بي مل نبال

 ملسملا هيخأ قح نم جرخيو «ىلاعت هللا ىلإ بوتي نأ دبعلا
 . همذ [ىلع] ةلباقم هل حدملاو «رافغتسالاو هلالحتساب

 ملاظ :نامسق سانلاف دا م کوا نب هَل سوال
 . امهريغ ثلاث مسق مَن الو حلفم بئاتو «بئات ريغ هسفنل

 نظل صعب كرإ نشأ ني ایک اجا ندا اا (1؟)

 لڪ نأ ڪا نع ا اسب کشک کنم الو ار الو ل

 ىلاعت ىهن م ب بار هلآ د ها ا ام ِهيخَأ ّمْحَل
 يظل َصضْنَب كإف ءنينمؤملاب “ءوسلا نظلا نم ريثك نع
 ءوسلا نظكو «ةنيرقلاو ةقيقحلا نم يلاخلا نظلاك كلذو نإ
 ءاقب نإف «ةمرحملا لاعفألاو لاوقألا نم ريثك هب نرتقي يذلا

 ال لب كلذ درجم ىلع هبحاص رصتقي ال «بلقلاب ءوسلا نظ
 . يغبني ال ام لعفيو «يغبني ال ام لوقي ىتح هب لازي

 هتوادعو هضغبو «ملسملاب نظلا ةءاسإ اًضيأ كلذ يفو

 بقلب .ملسملا :ب يف (۲)

 .ءيسلا : ب يف (5)

 و اوين
TE3  

 ف ناأوملعأو
E a71 a2 

| 3 
 ا

AIL oer تي 

 .بلاغلا وهو :ب ىف )١(
 . هيف لاقي نأ هركي



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 .هنم كلذ فالخب رومأملا

 الو نيملسملا تاروع نع اوشتفت ال : يأ وس الو#
 لفاغتلا اولمعتساو ءهلاح ىلع 0 0 0
 . يغبني ال ام اهنم رهظ تشتف اذإ يتلا '"' وحأ نع

 لَك يبنلا لاق امك ةبيغلاو 4 اسم مکعب بع

 . «هيف ناك ولو هرکی امب كاخأ كركذ»

 نأ كد بيا :لاقف ةبيغلا نع اًرفنم اثم ركذ مث
 کلا ا ا وعل مْحَل َنُكَأَي

 لكأ نوهركت مكنأ امكف «هبايتغاب [ةهاركلا ةياغ] سوفنلل

 كلذكف ءحورلا دقاف اًئيم ناك اذإ اًصوصخو «همحل

 . اًيح همحل لكأو هتبيغ [اوهركتلف]

 هدبع ةبوتب نذأي يذلا باوتلاو مي ُب هلأ َّن هَل اواو
 ثيح هدابعب ميحر «هتبوت هويتي رت اهل هقفويف
 ليلد ةيآلا هذه يفو «ةبوتلا مهنم لبقو «مهعفني ام ىلإ مهاعد

 هللا نأل رئابكلا نم ةبيغلا نأو «ةبيغلا نم ديدشلا ريذحتلا ىلع

 . رئابكلا نم كلذو «تيملا محل لكأب اههبش

 وعش تلج قَنأَو رک ني تقلع انِإ شالا اتي (16)
 ربخي ريح مع هيأ نل کشا لآ دنع مرڪ نإ ا لاو

 مهلكو «دحاو سنجو «دحاو لصأ نم مدآ ينب قلخ هنأ ىلاعت

 هللا نكلو «ءاوحو مدآ ىلإ مهعيمج نوعجريو «ىئثنأو ركذ نم

 اًبوعش مهلعجو مهقرفو ءةاسنو اًريثك الاجر امهنم ثب [ىلاعت]
 ءاوفراعتي نأ لجأل كلذو ءاّرابكو اًراغص لئابق : يأ لئابقو

 كلذب لصحي مل ءهسفنب مهنم دحاو لك لقتسا ول مهنإف
 «ثراوتلاو نواعتلاو رصانتلا هيلع بترتي يذلا فراعتلا

 لئابقو اًبوعش مهلعج هللا نكلو «براقألا قوقحب مايقلاو
 فراعتلا ىلع فقوتي امم اهريغو رومألا هذه لصحت نأ لجأل

 . ىوقتلاب مركلا نكلو «باسنألا قوحلو
 نع افافكناو ةعاط مهرثكأ وهو «مهاقتأ هللا دنع مهمركأف

 نكلو .اًبسن مهفرشأ الو ءاّموقو ةبارق مهرثكأ ال ,يصاعملا

 اًرهاظ هللا ىوقتب مهنم موقي نم ملعي «ريبخ ميلع ىلاعت هللا
 امب الك يزاجيف ءاّنطاب ال اًرهاظ كلذب موقي نمم ءاّنطابو

 ةبولطم باسنألا ةفرعم نأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 . كلذ لجأل لئابقو اًبوعش مهلعج هللا نأل ءةعورشم
 اَت اووف نكلو اوتو مل لك نما ثار أ تلات (۱۸-۱)

 TT روش ىف نیا لح ار
 اء أ نوُنِمؤمْلا اَمَّنِإ 0 مج وع هلآ َّنِإ س یتا

 هلآ ف ٌرِهسْفَناَو َمهِلوَمَِ اوده اوبا ل ءولوسرو

 17-١8 :تايآلا «تارجحلا ةروس ريسفت -۹

 7 لۆ ۵۱۷ لالا

 نقلا صعب کلا 3 اي امني

 کک 6 کک هيواو الو

eو مته رک فاتیم یخ  
 و 0 و قاشقا

e 0ا  
RO 3اوتو  

 كالا دنيانا ال

 ني a کک 2 هادم

 کک

 ٠ فام ھم

 ےہ ے۶
 ا

 روتر ےک حصص رر

 6 س

 رور س هور
 كي نوشي © يل ءى لڪي هلو ضرألا ىف امو ِتومَّسل

 ن كتم ذأ ع ندي هنا لب کک ا
 يصب هو ٍضرأْلاو تولا بح دلعي هلا نإ © َنوِدَص رك نإ
 ىف اولخد نيذلا بارعألا ةلاقم نع ىلاعت ربخي دولت اَمِب

 الو «ةريصب ريغ نم اًلوخد ةي هللا لوسر دهع يف مالسالا
 :اولاقو اذه عم اوعدا مهنأ «ناميالا هيضتقيو بجي امب مايق

 ىف ام ملعب لاو مكي, هلآ ومنا لف © وصلا مه کیلو
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 اذه بجوم اذه هرومأ عيمجل اًيفوتسم الماك اًناميإ : يأ انمآ

 اوون مل لق :لاقف «مهيلع دري نأ هلوسر هللا رمأف «مالكلا

 . الماك اًنطابو اًرهاظ ناميإلا ماقم مكسفنأل اوعّدت ال : يأ

 اورصتقاو «مالسالا يف انلخد : يأ كاَنملتأ الوم كو

 . كلذ ىلع

 4 كيو ىف نسي لحد امل هنأ «كلذ يف ببسلا «و»
 يف ببسلا وه امم كلذ وا اودا افوخ متتمآ امنإو انس

 . مكبولق يف ناميالا ةشاشب لخدت مل كلذلف «مكناميإ

 )١( هتالز نع :ب يف () .اوعدو : ب يف .



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 اذه تقو :يأ 4 كيوم ىف نتيا لحد اًملول :هلوق يفو
 دعب مهلاوحأ ىلإ ةراشإ هيف ناكف ءمكنم ردص يذلا مالكلا

 «يقيقحلا ناميالاب مهيلع هللا َّنَم مهنم اًريثك نإف ءكلذ
 . هللا ليبس يف داهجلاو

 َنِم کتلي ال رش كرت وأ ريخ لعفب 4 مكوُسََو هلآ وعيت نول
 مكيفوي لب «ةرذ لاقثم اهنم مكصقني ال :يأ انيس ّحمَعَأ

 و ر اهنم نودلقفت ا لکا ا

 «بانأو هيلإ بات نمل روفغ : يأ حب ٌرْوُفَع هللا إل

 و لو بح هوجو
 اما ي ةق ك ا :يأ 2 رسول رق

 دهاج نم نإف . ل ؛ اوعمج نم : يأ

 دهاج نم نأل ؛بلقلا يف ماتلا ناميإلا ىلع كلذ لد «رافكلا

 كلذ ىلع هسفنل هداهجف «هعئارشب مايقلاو مالسالا ىلع هريغ

 نإف «داهجلا ىلع وقي مل نم نألو ؛ىرحأو ىلوأ باب نم

 . هناميإ فعض ىلع ليلد كلذ

 نأل .كشلا وهو بيرلا مدع ناميالا يف ىلاعت طرشو

 يذلا هب ناميالاب هللا رمأ امب ينيقيلا مزجلا وه عفانلا ناميالا

 .هوجولا نم هجوب كش هيرتعي ال
 مهناميإ اوقدص نيذلا :يأ 4توُفِيسَصلأ ٌمُه َكِيَلوُأأل :هلوقو

 ءيش لك يف ةريبك ىوعد قدصلا نإف .ةليمجلا مهلامعأب

 ىوعد كلذ مظعأو .ناهربو ةجح ىلإ هبحاص جاتحي ىعدي

 حالفلاو يدبألا زوفلاو ةداعسلا رادم وه يذلا ناميالا

 قداصلا وهف همزاولو هتابجاوب ماقو هاعدا نمف «يدمرسلا

 يف قداصب سيل هنأ ملع كلذك نكي مل نمو ءاّمح نمؤملا
 علطي ال بلقلا يف ناميالا نإف «ةدئاف هاوعدل سيلو «هاوعد

 . ىلاعت هللا الإ هيلع

 ءوس اذهو «بلقلا يف امب هللا ميلعت باب نم هيفنو هتابثإف
 هلو و مڪنيدپ هلأ ملأ لق :لاق اذهلو للاب نظو بدأ

 اذهو يلع ءىس لڪي هاو ضرالا ىف اَمَو توسل ىف ام ُمَلْعَ
 ناميالا نم بولقلا يف ام اهتلمج نم يتلا اهلك ءايشألل لماش

 يزاجيو هلك كلذ ملعي ىلاعت هنإف «روجفلاو ربلاو «نارفكلاو

 .رشف اًّرش نإو ريخف اًريخ نإ هيلع
 هنإف ءهب سیلو ناميالا هسفنل ىعَّذا نم لاوحأ نم ةلاح هذه

 یش لكي ماع هنأ ملص دقو اةيلس كلذ نركب نأ ای
 مهنأو ءهلوسر ىلع َهّنملا مالكلا اذهب مهدصق نوكي نأ امإو

 نم وه لب «مهحلاصم نم سيل امب [اوعربتو] هل اولذب دق
 ال امب رخفو «لمجي ال امب لّمجت اذهو «ةيويندلا هظوظح

  4۷دس 0١۱

 .هلوسر ىلع هب رخفلا مهل يغبني ال :ب يف )١(

 ىلاعت هلل ةنملا نإف "هب هلوسر ىلع اورختفي نأ مهل يغبني

 معنلاو «قزرلاو قلخلاب مهيلع “نمي ىلاعت هنأ 0

 هتنمو «مالسالا ىلإ مهتيادهب مهيلع هتنمف «ةنطابلاو ةرهاظلا

 :ىلاعت لاق اذهلو «ءيش لك نم ٠ مظعأ «ناميالاب مهيلع

 ذأ کم نش هنأ لب کپ ع امت ال لف ایکس 51 کل نب

 نوي ٌرُْك نإ نیل ٌرْكْسَدَه
 ةيفخلا رومألا :يأ «ٍضرألاَو ِتَوَمّسلا بح ولي هلأ لل

 ءراحبلا ججل يف يذلاك «قلخلا ىلع ىفخت يتلا امهيف

 تارطق ملعي ءراهنلا هاراو وأ ليللا هّنج امو «رافقلا هماهمو

 لا ل

 ٍةََح او اَهْمَلَعَي الإ ٍةَقَرَو نم طّقَسَت امو

 ر مے ا ٠ ع ایا « نيم بتك ضف الل سبي ال بطر اکو

 مكيفويو مكلامعأ مكيلع وصحي نول اب د 200

 هتمكحو ةعساولا هتمحر هيضتقت امب اهيلع مكيزاجيو ءاهايإ

 . ةغلايلا

€ 37 

 .همركو هدوجو هنمو هللا نوعب تارححلا ةروس ريسفت مت

 هلضفأ دوجلا نمو «همتأو هلمكأ دمحلا نم مهللا كلف
(OD f 

 همعأو

 ق ةروس ريسفت
 ةيكم يهو

 دا کا ا مني

 جمر © مس

 هن ردن مج نأ أبي لب 0 ِديِجَمْل نامل اق )۱-٤(

 َدَق © ٌذيعب مر كلذ 0 ر اکو نمو ادل ه يِ ءىس اده َنورفكْلا لاق

 ىلاعت مسقي 4 ظينَح بنك ادعو منم ُضْيَْلا صقل ام اتل

 ريثك هوجولا ريثك ءاهميظع يناعملا عيسو : يأ ديجملا نآرقلاب

 فاصوألا ةعس :دجملاو «ثاربملا ليزج تاكربلا

 . اهتمظعو
 ىلع ىوتحا دق يذلا نآرقلا اذه ءاذهب فصوي مالك قحأو

 ءاهلمكأ ةحاصفلا نم ىوح يذلا نيرخآلاو نيلوألا مولع

 اذهو ءاهنسحأو اهمعأ يناعملا نمو ءاهلزجأ ظافلألا نمو

 ىلع هللا ركشو «هل دايقنالا [ةعرس]و هعابتا لامكل بجوم

 .هب ةنملا

 .ّناملا وه :ب يف (۲)

 . هلل دمحلاو :همركو :هلوق دعب :ب يف )٤( .لضفأ : ب يف (۳)



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 لاق اذهلو ءاهردق هللا معن ردقي ال سانلا رثكأ نكلو

 رم مج نأ» يب لوسرلل نوبذكملا : يأ أرب لب : ىلاعت

 نم وهو «مهعفني امب مهرمأيو «مهرضي ام مهرذني : يأ 4من
 .هقدصو هلاوحأ ةفرعمو «هنع يقلتلا مهنكمي « مهسنج

 بارغتسالا اذه يف مهو برغتسم : يأ 4 يع ءى اھو

 : نيرمأ نيب

 ىلع لدي اذهف «مهبجعت[و مهبارغتسا] يف نوقداص امإ

 برغتسي يذلا نونجملا ةلزنمب مهلوقع فعضو «مهلهج ةياغ
 سرافلا ءاقل نم بجعتي يذلا نابجلا ةلزنمبو ؛لقاعلا مالك

 ءءاخسلا لهأ ءاخس برغتسي يذلا ليخبلا ةلزنمبو «ناسرفلل

 ليلد الإ هبجعت لهو ؟هلاح هذه نم بجعت نم قحلي ررض يأف
 . ؟هلهجو هملظ ةدايز ىلع

 هيف مهأطخ نوملعي هجو ىلع نيبجعتم اونوكي نأ امإو
 5 .هعنشأو ملظلا مظعأ نم اذهف

 خر كيد ايي اكو انني اد :لاقف مهبجعت هجو ركذ مث
 لك نم لماكلا «ريدق ءيش لك ىلع وه نم ةردق اوساقف ديب
 اوساقو ءهوجولا عيمج نم زجاعلا ريقفلا دبعلا ةردقب ءهجو

 ملعي يذلا ءميلع ءيش لكب وه نمب هل ملع ال يذلا لهاجلا

 دقو «مهخزرب يف مهماقم ةدم مهداسجأ نم ضرألا صقنت ام

 «ليدبتلاو رييغتلا نع ظوفحم هدنع وه يذلا هباتك يف ىصحأ

 لالدتسا اذهو «مهتاممو مهتايح يف مهيلع يرجي ام لك

 هتردق ىلع - وه الإ اهب طيحي ال ىتلا - هتعسو هملع لامكب

 قرا قلع
 : يأ 4ير را ن دم مح اتل حل اوك لی (5)
 قحلل بيذكتو دانع وه امنإ «مهنم ردص يذلا مهمالك لب #
 برس مَا ف ْرْهَم َمُهََج املا قدصلا عاونأ ىلعأ وه يذلا

 مهل رقتسي الو «ءيش ىلع نوتبثي ال «هبتشم طلتخم :يأ

 ةراتو «نونجم ةراتو «رحاس كنإ :كنع نولوقي ةراتف «رارق

 .رعاش

 اات ا لاق لك ويضع نارا اولعج كادر
 ال طلتخم رمأ يف هنإف «قحلاب بذك نم لك اذكهو ءدسافلا

 . [ةكفتؤم ةضقانتم هرومأ ىرتف] «رارق الو ''”ةهجو هل ىردي
 لدتعاو «هرمأ ماقتسا دق «هب قدصو قحلا عبتا نم نأ امك

 . هليق هلعف قدصو «هليبس

 ١-١١ :تايآلا «ق ةروس ريسفت - ۹۸

 اَهنيَرَو اهب بك روف ِهَمَسلَأ َلِإ أورظي رفا )١١1-5(
 نم اف آسْنَأَو يور اہف انو اھم َضْرأْلاَو © چیف نم ا امو
 اسلا نِ ارو © بيم دبع لڪل کدو يب © جيهت عيد لک
 حط اف تقام لح © دیبا ّبَحَو تلج .وب اتتا كرم ھام

 يف رظنلا ىلإ مهاعد هب مهمذ امو نيبذكملا ةلاح ىلاعت

 ةلدأ تلعج ام ىلع اهب اولدتسيو اوربتعي يك ةيقفألا "”هتايآ

 جاتحي ال :يأ 4ر ياا لإ ارب فأ :لاقف «هيلع
 . ةلوهسلا ةياغ يف وه لب «لحر دشو ةفلك ىلإ رظنلا كلذ

 ءانبلا ةتباث ءاجرألا ةيوتسم ةبق كاَهَنَينِب فيك #9 نورظنيف
 قفألا نم تبرض يتلا سنكلا راوجلاو «سنخلا موجنلاب ةنيزم
 الو ابيع اهيف ىرت ال «ةحالملاو نسحلا ةياغ يف قفألا ىلإ

 . الالخإ الو اُلالخ الو اًجورف

 مهحلاصم نم اهيف عدوأو ضرألا لهأل اًمقس هللا اهلعج دق

 . عدوأ ام ةيرورضلا

 ىتح اهانعسوو كاَهَنْدَدَما8 فيك «َضْرَألال ىلإ «و»

 دادعتسالاو ؛'؟”رارقتسالاو اهيف نوكسلا ناويح لك نكمأ

 لزلزتلا نم رقتستل لابجلاب اهاسرأو ءهحلاصم عيمجل
 .جومتلاو

 نم فنص لك نم :يأ يهب رر يک نم اف اتنا
 نيع رقتو ءاهرصبم بجعتو اهرظان رست يتلا تابنلا فانصأ

 . مهعفانمو مهمئاهب لكأو مدآ ينب لكأل ءاهقمار

 ىلع ةلمتشملا تانجلا ركذلاب عفانملا كلت نم صخو

 ريغو «حافتلاو جرتألاو نامرلاو بنعلا نم ةذيذللا هكاوفلا

 لاوطلا :يأ تاقسابلا ليخنلا نمو ,هكاوفلا فانصأ نم كلذ

 ال اًقلبم غلبت ىتح ءامسلا ىلإ عفترتو ءاهعفن لوطي يتلا

 اهناونق يف ديضنلا علطلا نم جرختف «راجشألا نم ريثك هغلبي
 «نورخديو هنم نولكأي «ةهكافو اًمدأو اًنوق دابعلل قزر وه ام
 . مهيشاومو مه

 يتلا راهنألا نم هرثأ وه امو ءرطملاب هللا جرخي ام كلذكو
 نم :يأ *ٍديِسْلَل بح نم اهتحت يتلاو ضرألا هجو ىلع

 .هريغو نخدو زرأو ةرذو «ريعشو رب نم «دوصحملا عرزلا

 ىمع نم اهب رصبتي هربت ءايشألا هذه يف رظنلا يف نإف
 ءايندلاو نيدلا يف عفني ام اهب ركذتي ئىركذر# «لهجلا

 .هجو :ب يف (۲) .مهلوقعو مهبولقب صقن ال :أ يفو «ب يف اذك )١(

 .رارقلا :أ يفو «ب يف اذك )٤( .هللا تايآ :أ يفو «ب يف اذك (۳)

 غلبي ال اغلبم غلبت ىتح لوطيو .اهعفن رمتسي يتلا :أ يفو «ب يف اذك (5)

 .هيلإ



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 لكل كلذ سیلو «هلسر هب تربخأو هب هلا ربخأ ام اهب ركذتيو
 بحلاب هيلع لبقم :يأ هللا ىلإ بيم دبع لكل لب دحأ
 . هيعاد ةباجإو ءاجرلاو فوخلاو

 نع رذنلاو تايآلا ينغت امف ءضرعملا وأ بذكملا امأو

 .نونمؤي ال موق
 ةوقلاو ةدشلاو ءرهابلا قلخلا نم اهيف ام نأ ءاذه لصاحو

 .ىلاعت هللا ةردق لامك ىلع ليلد

 ميدبو ةعنصلا عيدبو ناقتالاو نسحلا نم اهيف امو

 ءيش لكب هنأو «نيمكاحلا مكحأ هللا نأ ىلع ليلد ''”ةقلخلا

 هللا ةمحر ىلع ليلد 000

 . يح لك مع يذلا هدوجو ءيش لك تعسو يتلا

 هللا نأ ىلع ليلد «ماظنلا عيدبو ةقلخلا مظع نم اهيف امو

 ةبحاص ذختي مل يذلا دمصلا درفلا ءدحألا دحاولا وه ىلاعت

 ةدابعلا يغبنت ال يذلا هنأو ءدحأ اًوفك هل نكي ملو ءاّدلو الو

 .ىلاعت هل الإ [بحلاو] لذلاو
 هللا ءايحإ ىلع ليلد ءاهتوم دعب ضرألا ءايحإ نم اهيف امو

 ةد -هب اَنيََحلَوظ :لاق اذهلو «مهلامعأب مهيزاجيل « ىتوملا

 . « ركل كيد اني

 مهفّوخ ةيضرألاو ةيوامسلا تايآلا هذهب مهركذ املو
 «بيذكتلا نم هيلع مه ام ىلع اورمتسي الأو «ممألا تاذخأ

 E نو املا SL تام اهميصت

 دامو © وشو يزل بعصا جون مو مهل ت تدك )۱۲-٠(

 ى لسا بدك 3 0 و کیلا ُبَصَأَو ٥ طو نولو وڪرو

 : يأ «ريِرَج يلح نم با یف رم لب لوألا قالاپ ابا © ده
 مهءايبنأو «ماركلا مهلسر ممألا نم مهلبق نم نيذلا بذك

 الاص» اوبذك «دومث» و] ءهموق هبذك «حون» ك ماظعلا

 باحصأو ««اًطول» اوبذك طول ناوخإو ««اًدوه» اوبذك داعو

 نميلا كلم ِكلم لك «عبتو» - عبت موقو «؛اًبيعش» اوبذك ةكيألا

 لوسرلا اوبذك عبت موقف - "”مالسالا لبق قباسلا نامزلا يف
 «لوسرلا كلذ وه نم هللا انربخي ملو «مهيلإ هللا هلسرأ يذلا

 دنع اًروهشم ناك - ملعأ هللاو - هنأل «ةعبابتلا نم عّبُت يأو

 مهتايرجام ىفخت ال نيذلا ءابرعلا برعلا نم مهنوكل برعلا
 . ةميظعلا ةثداحلا هذه لثم اًصوصخ «برعلا ىلع

 قحف «مهيلإ هللا مهلسرأ نيذلا لسرلا اوبذك مهلك ءالؤهف

 .هتبوقعو هللا ديعو مهيلع
 مهلسر الو «مهنم اًريخ ةع دمحمل نوبذكملا اهيأ متسلو

 ام مكبيصي الئل ,مهمرج اورذحاف «مکلوسر نم هللا ىلع مركأ

 1١7-18 :تايآلا ق ةروس ريسفت - ۹4۹
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 بنك ا

 . مهباصأ

 لوألا أشنملا وهو - لوألا قلخلاب ىلاعت لدتسا مث

 .ةرخآلا ةأشنلا وهو رخآلا قلخلا ىلع

 دعب مهديعي كلذك ,مدعلا دعب مهدجوأ يذلا هنأ کف

 اتيعفأ ا : لاقف ؛ممرلااو تافرلا] ىلإ مهتروريصو مهتوم

 رمألا سيل ؟ كل وكلا قلاب انتردق تفعضو انزجعفأ : يأ

 كلذ نس كلش يف اوكلو هكلذ نع ی و ولف لک

 ءهيف اوكش يذلا اذه ديدج قلخ نم سبل يف مه امنإ

 ةداعإلا نأل ايف سبلل لحم ال هنأ عم «هرمأ مهيلع سبتلاو

 ّرث َقَكنا ا ودبي ىِذْلأ وهو# :ىلاعت لاق امك ءادتبالا نم نوهأ

 . 4ّ وها َوُهَو هديب
 ر

 نلضإلا اتقا دقو (18-17)

_ 6 

 )١( ب شماه نم ةدايز (۲) .ةقلخلا بيجعو : أ يفو «ب يف اذك . 022

 قباسلا نامزلا يف نميلا كلم كلم لك وهو عبت موقو : أ يفو «ب يف اذك

 هنأو :أ يفو «ب يف اذك (5) .ىلوألا ةأشنلا : : ب ىف (4) . عبت هل لاقي

 . هنأ امك



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 درفتملا هنأ ىلاعت ربخي 4دي بيتر يدل الإ لو ني طي ات
 هلاوحأ ملعي هنأو «مهئانإو مهروكذ «ناسنالا سنج ٩ قلخب

 ("”هردص يف سوسويو .هّرسي امو

 ىلإ ءيش برقأ وه يذلا «ديِرولا ٍلبَح نم ِهْلِإ برأ هنأو
 امم اذهو ءرحنلا ةرغثل فنتكملا "قرعلا وهو «ناسنإلا

 «هنطابو هريمض ىلع علطملا «هقلاخ ةبقارم ىلإ ناسنالا وعدي
 ثيح هاري نأ هنم ييحتسيف «هلاوحأ عيمج يف '؟”هنم بيرقلا

 .هرمأ ثيح هدقفي وأ «هاهن
 هنم نيبتاكلا ماركلا ةكئالملا لعجي نأ هل يغبني كلذكو

 ام لوقي وأ لعفي نأ رذحيو «مهرقويو مهلجيف «لاب ىلع

 سي إو :لاق اذهلو «نيملاعلا بر يضري ال امم «هنع بتكي

 نع# دحاو ءاهلك هلامعأ دبعلا نع نايقلتي : يأ نابلس

 بتكي لاش نعل رخآلا 5 تانسحلا بتكي نمل

 دعأ يذلا هلمعل ءىيهتم كلذب دينه امهنم لكو «تائيسلا

 . هل مزالم ءهل

 : يأ 4دي كر هَ الإ رش وأ ريخ 4لو نم لي ات
 کج َّنِإَو# :ىلاعت لاق امك ءهلاحل رضاح ءهل بقارم

 . نول ام نولي © یک اًماَرِك © يطول
 هة هر ےک اذ ےک ولكي وتلا کس تھ ۲-۱
 ا ا دلل مري كلَ روصلا يف حف

 ديس ولا صم ك ام َكنَع امسك اده َنَي ْوَلَمَع ىف تك دق

 ِدَوَمْلا ةكس# هللا تايآب بذكملا لفاغلا اذه تبر : يأ

 : يأ يَ هي تك 1م كرد صانم الو هل درم ال يذلا لا

 . هنع ص كنتو رخأتت

 قحلي يذلا مويلا :يأ ديول موي كلذ روصلا ىف مينو
 مهدعو ام نينمؤملاو «باقعلا نم هب هللا مهدعوأ ام نيملاظلا

 . باوثلا نم هب

 الف «ةمايقلا فقوم ىلإ اهقوسي نس اهم يفت لك تو

 اهريخ اهلامعأب اهيلع دهشي 4دو هنع رخأتت نأ اهنكمي
 ءمهلامعأل هظفحو ءدابعلاب هللا ءانتعا ىلع لدي اذهو ءاهرشو

 دبعلا هلعجي نأ بجي امم رمألا اذهف «لدعلاب مهل هتازاجمو

 .لاب ىلع هنم

 اع ىف َتُك ديل :لاق اذهلو ءنولفاغ سانلا رثكأ نكلو
 مالكلا اذه ةمايقلا موي بذكملا ضرعملل لاقي : يأ اده ني

 لمعلل اًكرات ءاذهب اًبذكم تنك دقل : يأ ءاّقينعتو اًمولو اًخيبوت
 رثكف «كبلق ىطغ يذلا 4غ كع اَنْفَمكح# نآلاف هل

 ام رظني «ُديِرَع لأ صب كضارعإ "”رمتساو .كمون

 .لاكنلاو باذعلا عاونأ نم هعوريو هجعزي

 لل

 .قلخ يذلا هنأ :أ يفو «ب يف اذك )١(

 ۱۹-۲۹ :تايآلا ق ةروس ريسفت -
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 E 259 رک ردد ییا ©

 كردروصلا ف حو ا دحية كد قللت وْ
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 دلا دو َقيِإَس اهَعَم سفن رند ديول موب

 رس اک
 اًمڪ ا19 اد لاو ايل
 | قش نع هلا برت 2 فمر ع09 رب

 در,هنيرق لاق رو دو يشد
 £۶ و و2 2 ص ماو

 ES ©9 دیر لصق کلو لو

 وید اا دولاب کک
 AA Fron ع ا و و

 ےک 2 0رس

 © ديقرتظإلا
 لزا 6 زم لسلوك حجو ۔ے تر یک 5

u 2اک و ريع وار ر عا  

 ريك رتل ر نوهت

 هب ءاجو بيع اينما ی شحن اف نت 7
 ی ی ی تعج و و وب راح صارو عرس لس

 1 5اا 9 دوتلو ك لدرس

 امع “"ةلفغ ىف ايندلا ىف هنإف دبعلل هللا نم باطخ اذه وأ

 ىف هنكلو «هنسو هنع لوزيو هبتني ةمايقلا موي هنكلو هل قلخ

 تئافلا كردتسي الو ‹طرافلا كرادتي نأ هنكمي ال تقو

 ىلع نوكي ام ركذب بيهرتو «دابعلل هللا نم فيوخت هلك
 . ميظعلا مويلا كلذ يف نيبذكملا

 لف م6 ىاهلا هدي عل مانع هتف لاول (۲۹-۳)

 لإ هلأ مم َلَعَج یا ه برم رشم سَ عَن © یی دع ٍراَئَح

eللص يف نك نكلو هنا ام ابر مسی لاق © دیدشلا ٍباَدَعْلا ىف :  

o 

 ا

 اذهو «

 ٍديِعوْلاب كبل تْمَدَم دو ىد ومص ال لاق ه ديب

 نيرق : يأ سَ لار : ىلاعت لوقي ديل لَ أن أنأ امو ضد

 ىلع هللا مهلکو نيذلا ةكئالملا نم ضرعملا بذكملا اذه

 هلامعأ رضحيو ةمايقلا موي هرضحيف «هلامعأ ظفحو «هظفح

 هيلع تلعج ام ترضحأ دق : يأ «ٌّدتع ىد ام اَدهإ# :لوقيو

 هب سوسوتو :ب يف (۲)
 .كلذل :ب ىف )١( .هيلإ :ب ىف (6)

 اذك (۸) .مادو :أ يفو «ب يف اذك (۷)
 . ايندلا يف ةلفغ يف هنأ :أ يفو «ب يف

 . مظعلا : ب يف (۳) . هيسفن

 .ديحت :أ يفو «ب يف اذك (7)



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 .هلمعب ىزاجيف «هلمع ظفحو هظفح نم

 « دع رات ّنك ج ىف ايلا :رانلا قحتسا نمل لاقيو
 «يصاعملا نم رثكملا « هللا تايآل دانعلاو رفكلا ريثك :يأ

 . مثآملاو مراحملا ىلع ءىرتجملا

 همظعأ يذلا "دنع يذلا ريخلا عنمي : يأ «ِريسنل عامل
 هلام عفنل عانم هلسرو هبتكو «(هتکئالمو] «هللاب ناميالا

 . هندبو

 يأ 4برم# دودح ىلعو « هللا دابع ىلع &ٍَنْعم

 هفصو کلو ناسحإ الو ناميإ الف «هديعوو هللا دعو يف كاش

 نم ةهلآلا ذاختاو «حشلاو بيرلاو كشلاو «ناودعلاو رفكلا

 : يأ رع اهلل هلأ مم َلَعَج یا :لاق اذهلو «نمحرلا نود

 اتوم الو ءاَّرض الو اًعفن هسفنل كلمي ال نمم «هريغ هعم دبع

 . اًروشن الو ًةايح الو

 ا ىف !نانيرقلا ناكلملا اهيأ ءا

 . اهعنشأو اهدشأو اهمظعم وه
 ا ارل : همثإ هيلع اًلماح هنم اًئربتم «ناطيشلا مسي لَم

 .ناهرب الو ةجح الو ناطلس هيلع يل نكي مل ينأل لا
 نع دعبأو لض يذلا وهف ءديعبلا لالضلا يف ناك نكلو

 0 ُنَّطِمَّشلا َلاَفَو# : ىرخألا ةيآلا يف لاق امك هرايتخاب قحلا
 و و دب

 ك او ڪتا دعوو لآ دعو ْمُكحدَمَو هَ هَل ت ٌرْمَأْلا ضف
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 يذلا ديلا دع

 اشو وذ کک تا د نأ ةلإ ناس نت کک 3
 آلا هج فو ر

 : يأ ئ ايت ال : مهماصتخال اًبيجم ىلاعت هللا لاق

 ُتَمَّدَم دق ينأ لاحلا «و# يدنع ۶ *کماصتخا يف ةدئاف ال

 ججحلاو «تانيبلا تايآلاب يلسر مكتءاج : يأ « دولاب دکل

 «يتجح مكيلع تماقف «تاعطاسلا نيهاربلاو «تاحضاولا

 يتلا لامعألا نم متفلسأ امب ّيلع متمدقو «مكتجح تعطقناو

 . اهؤازج بجو
 هللا هلاق ام فلخي نأ نكمي ال :يأ ىد لولا لد ام

 . اًثيدح قدصأ الو ءالليق هللا نم قدصأ ال هنأل هب ربخأو

 ءرشو ريخ نم اولمع امب مهيزجأ لب ديت ياي
 . مهتانسح نم صقني الو ؛مهتائيس يف ' دازی الف

 0 بيز نم لَه لوقو تاما له مَهَجِل لوق م ا 00-1:

 نم © ٍظيِفَح يوا لل وو ات ام اتش o ديب رع نقال هلأ تضر

 و َكِلَد رسب اًهولخدا 0 بیم 3 2و بيتاب نما َىِتَح

 افوخم ىلاعت لوقي درم ا اي ومعي ها 0 ل

 يقلأ ام ةرثك نم كلذو « تألم لَه جل لوت د مي :هدابعل

 ۳۰-٠٥ :تايآلا 2ق ةروس ريسفت - ۹0۱

 هر ووا
 نم ةدايزلا بلطت لازت ال :يأ 4رب ني لَه ُلْوعَيِو#

 . نيرفاكلا ىلع اًظيغو اهبرل اًيضغ « نيصاعلا نيمرجملا
 َنِم َمَتَهَج هامل : ىلاعت لاق امك ءاهَألَم هللا اهدعو دقو

 ةميركلا همدق اهيلع ةزعلا بر عضي ىتح بيَ سان َِّنِْلآ

 طق :لوقتو «ضعب ىلع اهضعب يوزنيف «هيبشتلا نع ةهزنملا
 . تألتماو تيفتكا دق ءطق

 نم اهيف ام رظنيو دهاشت ثيحب تبرق : يأ ةَ تلو
 لجأل تبرقو تفلزأ امنإو «رورسلاو ةربحلاو ميقملا ميعنلا

 نيلثتمملا «هريبكو هريغص «كرشلل نيكراتلا «مهبرل نيقتملا
 .هل نيداقنملا «مهبر رماوأل

 4 ظيِفَح باو لكل َنوُدَعُو ام اھو : ةثنهتلا هجو ىلع مهل لاقيو

 يه «نيعألا ذلتو سفنألا هيهتشت امم اهيف امو ةنجلا هذه : يأ

 «تاقوألا عيمج يف هللا ىلإ عاجر : يأ باوأ لك هللا دعو يتلا

 . هئاجرو هفوخو هئاعدو «هب ةناعتسالاو «هبحو هركذب

 ىلع هلاثتماب «هب هللا رمأ ام ىلع ظفاحي : يأ «ٍظيِنَح#
 ظيفح هوجولا "”لمكأ ىلع هل لامكالاو «صالخالا هجو
 .هدوذحل

 «هبرب ةفرعملا هجو ىلع هفاخ :يأ نمت ىح نمل
 هبيغم : يأ هبيغ لاح يف هللا ةيشخ ىلع مزالو هتمحرل ءاجرلاو

 . ةيقيقحلا ةيشخلا يه هذهو «سانلا نيعأ نع

 نوكت دقف «مهروضحو سانلا رظن لاح يف هتيشخ امأو

 «ةعفانلا ةيشخلا امنإو ءةيشخلا ىلع لدت الف ءةعمسو ءاير

 هللا ةيشخب دارملا نأ لمتحيو «ةداهشلاو بيغلا يف هللا ةيشخ

 ثيح ةداهشلل لباقم اذه نأو بيغلاب ناميالاب دارملاك بيغلاب

 باذعلا نياعي ثيح اًيرايتخا ال اًيورض ةيشخلاو ناميإلا نوكي

 ( هاظلا وه اذهو « هللا تايآ ىتأتو

 الوم ىلإ ةبانالا هفصو :يأ بيم بلم ةي»

 . هيضارم ىلإ هيعاود باذجناو
 :يأ #«ِرَلَس اَمُوُلُخْدَأأ# :راربألا ءايقتألا ءالؤهل لاقيو

 عيمج هيف اًنومأم «رورشلاو تافآلا نم ةمالسلاب اًنورقم اًلوخد

 . صيغنت الو ردك الو مهميعنل عاطقنا الف ءرومألا هراكم

 نم ءيش الو توم الو هل لاوز ال يذلا رول موي كلَ
 .تاردكملا

 ميثأ) يه انه ةدايز أ يف () هلق : ب يف )١(

 دقو .ملقلا ةروس تايآل هملق قبس خيشلا نأ ودبيو .(مثالا ريثك : يأ

 )2( . (مكتفلخأف) :هلوق دنع فقو ب يف (5) .ب نم ةدايزلا تبطش

 يف (7) .ديزي :أ يفو «ب يف اذك (1) . مكماصخ :أ يفو «ب يف اذك

 . ب يف سيل ءرهاظلا وه اذه : ىلإ «لمتحيو : هلوق نم (۸) .متأ :ب

 . ب شماه نم ةدايز قفز



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 وهف مهتئيشم هب تقلعت ام لك :يأ ابف اس ا م

 . اهيف لصاح

 نمحرلا هب مهدمي باوث :يأ 4ُديِرَمط كلذ قوف مهلو
 ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال امم «ميحرلا

 .رشب بلق
 «ميركلا هللا هجو ىلإ رظنلا «هلضفأو هّلجأو كلذ مظعأو

 نأ ىلاعت هللا لأسن «هبرقب معنتلاو ءهمالك عامسب عتمتلاو

 اب منم ّدَمَأ مه نر ني مُهْلَم انكحَلْمَأ مک ۷۰۴

 مل ناک نمل ىر َكِلَد ىف نإ ه صيت ني لَه ِدَنِلأ يف اقم
 نيكرشملل افوخم - ىلاعت لوقي «ٌديهّس َوْهَو َمْمَسلَأ لا وأ بَ
 اًممأ :يأ 4ٍو ني ممل اكلها رل :- لوسرلل نيبذكملا

 يف اًراثآو ةوق :يأ ؛اًمظَبا# ءالؤه نم 4سا مهل ةريثك

 .ضرألا

 ةعينملا نوصحلا اونب :يأ دلا يف وَمَا :لاق اذهلو
 اوعرزو راهنألا اورجأو ءراجشألا اوسرغو ةعيفرلا لزانملاو

 .اورمدو اورمعو

 هللا مهذخأ للا تايآ اودحجو «هللا لسر اوبذك املف

 .ديدشلا باذعلاو ميلآلا باقعلاب

 نيح هللا باذع نم مهل رفم ال :يأ 4ٍصيحي نم لَه ف
 الو مهلاومأ الو مهتوق مهنع نغت ملف ءذقنم الو «مهب لزن

 .مهدالوأ

 ميظع بلق :يأ 4ٍب ُمَل ناك نمل ئَرَكِتَل كلذ ىف نإ
 اهب ركذت هللا تايآ نم ءيش هيلع درو اذ اذهف «ٌنيِكز يكد «ّيح
 . 2” عفتراف عفتناو

 اًعامتسا اهعمتساو «هللا تايآ ىلإ هعمس ىقلأ نم كلذكو

 ىركذ اًضيأ هل اذهف ءرضاح : يأ «ٌديِهَسل هبلقو «هب دشرتسي
 .ىدهو ءافشو «ةظعومو

 ال اذهف «تايآلا ىلإ هعمس قلی مل يذلا ضرعملا امأو
 ةياده هللا ةمكح يضتقت الو «هدنع لوبق ال هنأل ءائيش هديفت

 . هتعنو هفصو اذه نم

 ىف اَمُهَتتي امو َسَرَأْلاَو ٍتوْمَسلأ اَسَقَلَح دقو (10-70)
 د حسو جدول كج اق لع نما 3 يول وا اكو وا هني
 َركبدَو هح للا نمو © بودل لو سيمّشلا عی ل فی
 هتئيشمو «ةميظعلا هتردق نع ىلاعت هنم رابخإ اذهو درجا
 امو ٌضَرَدْلاَو تومَسلَأ » تاقولخملا مظعأ اهب دجوأ يتلا ةذفانلا

 نم ةعمجلا موي اهرخآو دحألا موي اهلوأ 4راا ِةَنِس ىف امّ
 .ءايعإ الو بوغل الو ءبصن الو بعت ريغ

 ٠١-٤٥ :تايآلا «ق ةروس ريسفت 0۲ ٠-

 تا
 4 كفا o۰ س
a 2هرب ر جلد وج دا م2 06  

 وبقت اسطب مهم دشا مه زرق نم م هلا تڪ ها مو

 َناكَسِلَرَكِي كرد فد 9 ي جت ن لَك
 E + 21 م a و o اک ی

 aT a 1 نبأ تع جرجا رس ع فس يمر 3

 اًمَسَماَمَو ِماَنيأ ِةَنِس فاَمُهَسَْباَمَو ضرأْلاَوِتولَمَسْل
 سمس هس ع ل اس ال رس 14 عداد دل > دن مج ع

 َكِيَرِدْمَحيْحِيَسَو تول وقبام َلِعَر صا وغ نم
 i Ss 2 ہے ہم و A2 5 ما عر هم

 ا ا
 : ږ ےک ووو r ر رن عم رر aT ےس و ےس سوس ی

 اإ عوزتلا موب كَمْ َهَحْيَصلأ نمي 09
 2چ 22 د 8 e و ر حدا وجہ

 ضرالا ومشت مو (عو)] ٌريِصمْلا انِيلِإوَتِيِمِنَو يحن نحن
 SEI 2 نا A جس م را ر 24

 نووي )رر یا ارشح كدا من
 < ردح اب“ رق حسا لح ا مم 6 رس < 8س

 | ديعو فاخي نم نا ءرقلايرد ذف رابح مِلع تنآ امو

 4 ي تاكا وف
AS 

EOE 

 ءايحإ ىلع رداق - اهتمظعو اهربك ىلع - اهدجوأ يذلاف
 . ىرحأو ىلوأ باب نم «ىتوملا

 تئج امب بيذكتلاو كل مذلا نم نومي ام لع رصف

 راهنلا لوأ «هحيبستو كبر ةعاطب هلاو مهنع لغتشاو «هب

 هللا ركذ نإف ءتاولصلا رابدأو ليللا تاقوأ يفو «هرخآو

 .ربصلل نّوهُم اهل سنؤم سفنلل لسم ىلاعت
 مي © رف ناک ني داملا داني موي ياو )15-4١(

 لَو بيَ ي ن اَنإ 0 جول مب كل حب ةَحِيّصلأ وعني

 فا نم ناقل کم راپ مهل ت آمو نو انب لع ن
 هيلع ليفارسإ وهو يدانملا ءادن كبلقب حيَسسو# : يأ 4ديعو

 ."”قلخلا نم بيرق ِناَكَت ني# روصلا يف خفني نيح «مالسلا
 كلت نوعمسي قئالخلا لك : يأ «ةَحِيَّصلأ َنوُعَمْي موي

 الو هيف كش ال يذلا حلب ةلوهملا ةجعزملا ةحيصلا
 .ءارتما

 الس عل
 داصل نودعوت

 )١( عفتراو :أ يفو «ب يف اذك .

 ضرألا نم .

 :ب يف (۳) . غصي مل :ب يف ()



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 لك ىلع رداقلا هب درفنا يذلا ءروبقلا نم ورشا م كلذ

 مب د يلا تإ تو یم ن اإ :لاق اذهلو «ءيش
 تاومألا نع : يأ 4 َمُْنَع ُسْرَأْلا فق حس 00

 فقوم ىلإ مهل يعادلا ةباجال نوعرسي :يأ كاري
 . ةمايقلا

 ال ريسي ءهللا ىلع “نيه :يأ ريَ اتع رح كلل
 . ةفلك الو هيف بعت

 . ىذألا نم كنزحي امم كل وأو اَب مل ن

 «كب انؤانتعا فيك تملع دقف «كلذب ملعأ انك اذإو

 كبلق حرفيلف كئادعأ ىلع كل انرصنو .كرومأل انريسيتو
 . كسفن نم فأرأو كب محرأ اننأ ملعتلو «كسفن نئمطتلو

 نم مزعلا يلوأب يّسأتلاو هللا دعو راظتنا الإ كل قبي ملف

 . هللا لسر

 دم تأ آمَِإ» مهيلع طلسم : يأ راي مع تأ اول

 4ديعو احب نم نارمل دف :لاق اذهلو دام رر لَو

 ريخلا ةبحم نم رطفلاو لوقعلا يف ررقت ام ريكذت [وه] ريكذتلاو
 ريكذتلاب ركذتي امنإو «هتبناجمو رشلا ضغب نمو «هلعفو هراثيإو

 . هللا ديعو فاخي نم

 هريكذت ةدئاف اذهف «هب نمؤي ملو ديعولا فخي مل نم امأو
 . © ردي الو ريب نم اََهآَج ام : لوقي الثل «هيلع ةجحلا ةماقإ

 . اًنطابو اًرهاظو اًرخآو اًلوأ هلل دمحلاو ق ةروس ريسفت رخآ

 ن تیرا 0 قو تليف © ورد بيرلو )1-1)

 نم مسق اذه 4مر لأ نِي ٠ قوص دَ اإ © اأ تمم

 هللا لعج يتلا ةميظعلا تاقولخملا هذهب هليق يف قداصلا هللا

 «قدص هدعو نأ ىلع لعج ام «عفانملاو حلاصملا نم اهيف

 لامعألا ىلع ةبساحملاو ءازجلا موي وه يذلا نيدلا نأو

 . عفاد نم هل ام «ةلاحم ال عقاول

 ةلدألا ماقأو ءهيلع مسقأو ميظعلا قداصلا هب ربخأ اذإف

 لمعلا نع ضرعيو «نوبذكملا هب بذكي ملف «هيلع نيهاربلاو
 .نولماعلا هل

 اهبوبه يف ورذت يتلا حايرلا يه :تايراذلاب دارملاو

 ٥١- :تايآلا «تايراذلا ةروس ريسفت ١-١4 هادا ب ۴

 . اهجاعزإو اهتوقو اهفطلو اهنيلب اورد
 يذلا ريثكلا ءاملا لمحت باحسلا : كاَرْفِو ٍتاَِماَحْلا# و

 . دابعلاو دالبلا هب هللا عفني

 رسيلا هجو ىلع يرجت يتلا موجنلا :اًّرْسُي ِتاَيِراَجْلال و
 ربلا تاملظ يف اهب ىدتهيو تاوامسلا اهب نيزتتف ةلوهسلاو

 راع تورخا
 هربدتو رمألا مسقت يتلا ةكئالملا :4اًّرْمَأ ِتاَمَّسَمُمْلا و

 ايندلا رومأ نم رمأ ريبدت ىلع هللا هلعج دق مهنم لكف « هللا نذإب

 الو «مسرو د امو هل رّدق ام ىدعتي ال «ةرخآلا رومأو

 نم هلع كف 0 فخم لوك ىنل کک 0 كس ناد ءامساوو# (4-۷)

 كبح هبشت يتلا ةنسحلا قئارطلا تاذ ءامسلاو :يأ كأ

 . ميسنلا اهكرحي نيح «ناردغلا هايمو «لامرلا

 4ِبْ لرب ىنَلظ !ِهلكي دمحمل نوبذكملا اهيأ كرل
 نم مكسر ماك لورق ی و عرخلاسا# لوك رک
 ىلع ةلادلا ةفلتخملا لاوقألا نم كلذ ريغ ىلإ «نونجم :لوقي

 . لطاب هيلع مه ام نأو «مهکشو مهتريح
 نع فرص نم هنع فرصي :يأ 4َكْيَأ ْنَم ُهْنَع كني

 «هنيهاربو ةينيقيلا هللا ةلدأ نع هبلق فرصناو ء«ناميالا

 يذلا قحلا نأ امك «هنالطبو هداسف ىلع ليلد مهلوق فالتخاو

 الو هيف ضقانت ال [اًضعب هضعب قدصي] قفتم لك دمحم هب ءاج
 نك وَلَو# هللا دنع نم هنأو «هتحص ىلع ليلد كلذو «فالتخا

 ( اینا ده اودی لأ رح دنع نب
 ه َوُهاَس ومع ىف م نَا ه نوصل 8: )14-1 ۰)

 اذه کت وذ © موي رال ىلع م مب ه نبتلا م نال نول
 لتاق : يأ وصلا لَه : ىلاعت لوقي بمس هوب مك ییا

 لطابلاب اوضاخو هتايآ اودحجو «هللا ىلع اوبذك نيذلا هللا

 .نوملعي ال ام هللا ىلع نولوقي نيذلا «قحلا هب اوضحديل

 لهجلاو رفكلا نم ةجل يف :يأ 4ِهَرتَع يف مه نيل
 هک توهاس# لالضلاو

 : يأ ؟نوثعبي ناّيَأ بيذكتلاو كشلا هجو ىلع 4 ولع

 ءوسو مهلاح نع لأست الف «كلذل نيدعبتسم «نوثعبي ىتم

 اووطنا ام ببسب نوبذعي : يأ دون رال ع م موي مهلآم

 « كتي اود :[مهل] لاقيو ءرهاظلاو نطابلا ثبخ نم هيلع
 ءالتبالا نم «هب اونتتفا ام رثأ وه يذلا رانلاو باذعلا :يأ

 .لالضلاو رفكلا ىلإ مهريص يذلا

 )١( لهس :ب يف (۲) . قئالخلا نع : ب يف .



 ۱١-۱۹ :تايآلا «تايراذلا ةروس ريسفت ١- 04 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 ل لاه هلأ وول اپ ےب مك ىلا [وه] ءهيلإ متلصو يذلا باذعلا اده

 وج ت ع و ا نع س A وع
 نم هن ۇيا فل لكى کن بنتا تاد ا د

 لالغألاو لسالسلاو لاكتلاو باقعلا عاونأب اوعتمت + نآلاق

 .لابولاو طخسلاو
 مد مهنا آم خا © نوع تج ىف نسل نل (15-10)

 راسلا © َنوُمَجَبي ام للا ن ت کیل أوك © يع كلذ لَم اوا مَن

 يف - ىلاعت لوقي ( ورمل سل قَح ملون فو © ورفع مم
 ءازجلا كلذ ىل ىلإ ''”مهتلصوأ يتلا مهلامعأو نيقتملا باوث ركذ

 «مهراعش ىوقتلا تناك نيذلا :يأ يقم تإ :

 . مهراثد هللا ةعاطو

 راجشألا [فانصأ] عيمج ىلع تالمتشم «ِتَّنَج ىف

 اهل دجوي ال يتلاو ءايندلا يف ريظن اهل دجوي يتلا هكاوفلاو

 ملو «ناذآلا عمست ملو ءهلثم ىلإ نويعلا رظنت مل امم «ريظن

 . "دابعلا بولق ىلع رطخي
 دابع اهب برشيو «نيتاسبلا اهنم برشت ةحراس # ٍنوُيْعَو

 . اريجفت اهنورجفي هللا
 دق ةنجلا لهأ نأ ىنعملا نأ لمتحي 4 بر منَ لا٤ ام نخ

 «ميعنلا فانصأ عيمج نم « مهانم عيمج مهالوم مهاطعأ

 هب تحرفو «مهنيعأ هب ترق دق «هب نيضار كلذ اوذخأف

 دق لکو ءالوح هنع نوغبي الو ءالدب هنم اوبلطي ملو «مهسوفن

 .ديزملا هيلع بلطي ال ام ميعنلا نم هلان

 نوذخآ مهنأو ءايندلا يف نيقتملا فصو اذه نأ لمتحيو

 بحرلاب اهوقلت دق :يأ يهاونلاو رماوألا نم هللا مهانآ ام

 لمكأ ىلع لاثتمالاب «هب هللا رمأ امل نيداقنم «ردصلا حارشناو

 .هوجولا

 نإف ءهجو لمكأ ىلع «هلل هنع راجزنالاب هنع ىهن املو
 يتلا اياطعلا لضفأ وه يهاونلاو رماوألا نم هللا مهاطعأ يذلا

 :دايقنالاو اهيلع [هلل] ركشلاب ىقلتت نأ اهقح

 يل ميدصإو ا ؟مالكلا قاس كضلا لوألا ىتعملاو

 يذلا تقولا ؟َكِلَذ لَم اوك مهلامعأو ءايندلا

 ييي ميعنلا ىلإ هب اولصو
 مهنأك هودبعي نأب مهبر 0 مهناسحال لماش اذهو

 دابع ىلإ ناسحاللو «مهاري هنإف «هنوري اونوكي مل نإف «هنوري

 وأ ةحيصن وأ هاج وأ ملع وأ لام نم ناسحاٍلاو عفنلا لذبب هللا

 هوجو نم كلذ ريغ وأ ءركنم نع يهن وأ فورعمب رمأ
 . تاريخلا قرطو "”ناسحالا

 نيللا مالكلاو «لوقلاب ناسحالا كلذ يف لخدي هنإ ىتح
 ريغو ةكولمملا مئاهبلاو «كيلامملا ىلإ ناسحالاو

  oوشارع مد وص 5

 افوا © وش راتلا ع م مدیا نیلا منا قو
 هس تن 0 gra ص ر
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 < 3 2 | َنيِيِسْحنَكِلدَلَمْأاك

 ورتم مرکل نجی عج راک

 ا

ورا لای مھل ومآ نو ©
 باء ضر ایفو 9 09 م

 57 در اسلا فو ل دور ناک شا فر نيم

 مکا غیا ہل سل ملا تروق 9 نودع امو

 تینا َمِهباِفْيَص ُتيِدَح كنت لَم دوف

TOE ETكا و دورک س مو  

 توک اتا لاق میک رفق نویس لیا ہل
 010 و

 ويطلبون تکا الام تب یکی

eوو رے 8 22 ہے ر رے ر  
 ودائم مرتو غشا ةنأرمأ تبقا 0

 ْ ديلا مكنات لَم بیک اونا ©

 :ةىولتنلا

 ليللا ةالص قلاخلا ةدابع يف ناسحالا عاونأ لضفأ نمو

 :لاق اذهلو «ناسللاو تقلا «صالخالا ىلع ةلادلا

 ناك : يأ 4َتُمَجُيَي اَم للا َنَم اليل نونسحملا : يأ ارا

 . اًليلق ليللاب مهمون : يأ مهعوجه
 مهبرل نوتناق مهنإف ليللا رثكأ امأو

 . عرضتو ءاعدو ركذو

 . ىلاعت هللا ةف مال رجفلا ليبق يه يتلا 4 رال
 مهمايق ةمتاخ يف اوسلج مث ءرحسلا ىلإ مهتالص اودمف ٠

 ءهبنذل بنذملا رافغتسا «ىلاعت هللا نورفغتسي «ليللاب

 لاق امك «هريغل تسيل ةصيصخو ةليضف راحسألاب رافغتساللو
 برنس :ةعاطلاو ناميالا لهأ فصو يف ىلاعت

 رورو ِلَسِل بحتسمو بجاو ىح َمِلْوَنَأ رل
 ال نيذلاو «سانلا نم نوبلطي نيذلا نيجاتحملل :يأ

 هوجو نم :ب يف (”) .رشب بلق :ب يف (۲) ..اهب اولصو :ب يف )١(
 . كلمت ال يتلاو كلمت يتلا :أ يفو «ب يف اذك (:) بلا

 ةءارقو ةالص نيب ام



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 1 60 يمان وبلظب

 فا کشا نر 0 يقرأ تع ضألا نوا (۳-۲۰)

 نحل م ضرذلاو لمتلأ بروم © ودع او قذر لا یو ه ری
 ركفتلا ىلإ هدابع اًيعاد - ىلاعت لوقي در ْمُكَّدَأ آم َلَتَي

 سفنل لماش كلذو كيش فَ ا
 «تابنو راجشأو راهنأو راحبو لابج نم اهيف امو «ضرآلا

 ةعسو «اهقلاخ ةمظع ىلع اهيناعمل لمأتملا ءاهيف ركفتملا لدت
 .نطاوبلاو رهاوظلاب هملع ةطاحإو ءهناسحإ ميمعو «هناطلس

 ىلع لدي ام ةمحرلاو ةمكحلاو ربعلا نم دبعلا سفن يف كلذكو
 قلخلا قلخي مل هنأو ءدمصلا درفلا "دحألا ددو هلا نأ

 .ىدس

 راطمألا نم مكقزر ةدام : يأ 4 كلا يفوإ# :هلوقو

 . يويندلاو ينيدلا قزرلا رادقألا فونصو

 نم لزني هنإف «ةرخآلاو ايندلا يف ءازجلا نم نودع امو

 .رادقألا رئاسك هللا دنع

 «بيبللا ىكذلا هب هبتني ءاّهيبنت اهيلع هبنو تايآلا نيب املف

 يا كلا فر يج ارجو ةر نأ لع نابت فأ
 ا ياو اا توو لاق ىلا هو :[انل] ءايشألا
 درع مکا آم لن

 يف كشلا يغبني ال كلكف «مكقطن يف نوكشت ال امكف
 . "”توملا دعب ثعبلا

 اولد ذل © نييك ما ٍفْيَص ُتيِدَح كلنآ له (30/-؟4)

 لعب ءم وم کل 5 ٠ كش آي زق 3 كس اك دلع

 EO رکات الأ أ لاَ ملل برق © ِنيِمَس

 اهيو تكف رص ف ارا تلا © ری یکم ورکو ف

 0 0 4 يلا وه هن فلير ل6 هك اه ٥ تع ذوي كَ

 0 مر و لِ اسر اإ اَوَلَك ٠ َنوُلَسْرَمْل أ کیک اق 6 1

 نم اترا © فرس ب ھو اس د وی دب اذتج مين لم

 ارو © َنِيلْيَسْل ني ب بع اهو اتو اف © بمول نم اف ناک
 4ك لهل : ىلاعت لوقي «1 مِلَألا َباَدَمْلآ َتوُفاَحي يل هيا اف

 بيرغلا مهأبنو يكل يهون ِفْيَص ُتيِدَحل كءاج امأ :يأ
 ل ف «بيجعلا

 . فايضأ ةروص يف هوءاجف «ميهاربإ ىلع رورملاب مه رمأو

 : يأ 4س :مهل اًيجم 4 املس ام ویک الكم ل
 نأ بحأف أف «نوركتم موق متنأ : يأ دوز کس مرَق## مكيلع

 . كلذ دعب الإ مهفرعي ملو ءمكسفنأب ينوفرعت

 رضحيل «ةيفخ يف اًعيرس بهذ :يأ هلهأ ىلإ غار اذهلو

 مهارق مهل

 0 تاع ٍضْرَدْل

400٥ 

 فراس ال یار ا يف (0)

 بالا ‹تايراذلا ةروس ريسفت -ه١ا

 . لكألا مهيلع ضرعو لإ برق © نييس لج هسه
 يا ارو ةقيج م كرا ه رکاب الأ لاق ف

 .هيلإ لصت ال
 مكب ورسو هل اوءاج امب هوربخأو تح ال الاقل

 .مالسلا هيلع قاحسإ وهو ريل
 فل ةرشبتسم ةحرف (ْتَلَبْقَأ) ةراشبلا ةأرملا تعمس املف

 يرجي ام سنج نم اذهو اهو تكصف# ةحيص : يأ درم
 ةفلاخملا لاعفألاو لاوقألا نم [هوحنو] رورسلا دنع ءاسنلا نم

 ۲۰-۳۷ 1ث

 .ةداعلاو ةعيبطلل

r22 هرم  eدق زوجع انأو ءدلولا يل ىنأ : يأ مَع روع تاتو ر .  

 ريغ < کے اا دف ١ امس نم تقل

 نم عنام امهنم لك «ناعنام ّمَنَق اًلصأ ةدالولل يمحر حلاص

 .دلولا

 ادھر : اهلوقب دوه کک جاا تر هو

 ٌثيِحَع ءيت اده َك و

 فاضمأو كلذ ردق يذلا هللا : يأ ببر لَ بيدك الال
 . ىلاعت هللا ةردق ىف بجع الف

 :يأ 4يا ميلا ره مي
 ءهمكحل اوملسف اًملع ءيش لك عسو دقو ءاهعضاوم

 . هتمعن ىلع هوركشاو

 بأ مكبطح انقل :مالسلا هيلع ميهاربإ مهل لاقل
 هنأل ؟نوديرت امو مكنأش ام :يأ .تابآلا ولسا

 . ةمهملا نوئشلا ضعبل هللا مهلسرأ «لسر مهنأ '*”رعشتسا

 دق ءطول موق مهو تيير مرم لإ اتارا اإ اولا
E N Î 

 . نيملاعلا نم دحأ اهيلإ مهقبس ام يتلا

 : يأ «َنِفِرسمْلل َكْيَو د ٌةَمَوَسُم © نيو ني ك1 او

 اوفرسأ مهنأل «هبحاص ةمس اهنم رجح لك ىلع «ةملعم

 ءايشألا عصي يذلا

 .دحلا اوزواجتو

 مينغ عقدي هللا لعل هطول موق يف مهلداجي ميهاربإ لعجف

 كير أ اج دم مل اذه نح ضيع , مهراب : هللا لاقف باذعلا

 a متا عمن لو

 نم يب ريع اه ادو اف 0 مومل نم اف ناک نم اتر ا

 نم اهنإف «هتأرما الإ مالسلا هيلع طول تيب مهو يللا
 . نيكلهملا

 (0) .ٌدحأ ٌدحاو هللا نأ :ب يف (۲)
 اذك () .ءازجلاو ثعبلا يف كشلا مكيرتعي ال نأ يغبني كلذكف :ب يف

 . هبحاص مسا رجح لك ىلع : ب يف )٥( .ملع :أ يفو «ب يف



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 اهب نوربتعي «ملألا َباَدَمْلا يهاب نبل يَ ابف اروا
 نوقداص هلسر نأو «باقعلا ديدش هللا نأ نوملعيو

 .نوقودصم

 ةصقلا هذه هتتمضت ام ضعب ب يف لصف

 ماكحألاو مكحلا نم

 رايخألا أبن هدابع ىلع هللا صق «ةمكحلا نم نأ :اهنم

 ۾ لاوحألا مهب تلصو نيأو «"مهلاحب اوربتعيل ءراجفلاو

 ثيح مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ لضف :اهنمو

 . اهب ءانتعالاو اهنأشب مامتهالا ىلع لدي امب هتصق هللا أ أدتبا

 ليلخلا ميهاربإ ننس نم اهنأو «ةفايضلا ةيعورشم :اهنمو
 هللا اهقاسو ءهتلم اوعبتي نأ ءهتمأو '"”يبنلا اذه هللا رمأ يذلا

 ..ءانثلاوتهل حدملا جنو ىلع عيضوملا اذه يف

 «لعفلاو لوقلاب ماركالا عاونأب مركي فيضلا نأ :اهنمو

 مهمركأ :يأ نومركم مهنأب ميهاربإ فايضأ فصو هللا نأل

 « العفو اًلوق ةفايضلا نم مهب عنص ام هللا فصوو « ميهاربإ

 .ىلاعت هللا دنع اًضيأ نومركمو

 : اهنمو
 «ناذتتسا ريغ نم هيلع اولخد مهنأل «فايضألاو نيقراطلل

 مهيلع درف «””مالسلاب ءادتبالا يف بدألا قيرط اوكلس امنإو

 ةلمج هب ىتأ هنأل ءمتأو مهمالس نم لمكأ اًمالس ميهاربإ

 .رارقتسالاو توبثلا ىلع ةلاد ةيمسا

 هل راص وأ ؛ناسناإلا ىلإ ءاج نم فرعت ةيعورشم : اهنمو

 . ةريثك دئاوف كلذ يف نأل «لاصتا عون هيف

 مرق :لاق ثيح «مالكلا يف هفطلو ميهاربإ بدأ :اهنمو

 ال ام قرفلا نم نيظفللا نيبو] ؛«مكتركنأ» : لقي ملو دوركم
 . [افخي

 ربلا ريخ نأل ءاهب عارسالاو ةفايضلا ىلإ ةردابملا :اهنمو

 .[هفايضأ ىَرِق راضحإب ميهاربإ رداب اذهلو] «هلجاع

 فيضلا ريغل تدعأ دق يتلا ةرضاحلا ةحيبذلا نأ :اهنمو

 نم كلذ لي «ةآهإ لكأ ايف سيل هل تلمح: اذإ 9 عاجلا
 هفيض نأ هللا ربخأو «مالسلا هيلع ميهاربإ لعف امك ماركالا

 .نومركم
 «ريثكلا مركلا نم ميهاربإ هدو ولا كاوا اهنمو

 نأ ىلإ جاتحي ال ءاّدعم هتيب يفو .“* دنع اًرضاح كلذ نوكو

 . كلذ ريغ الو «ناريجلا وأ قوسلا نم "هب يتأي
 ليلخ وهو «هفايضأ مدخ يذلا وه ميهاربإ نأ : اهنمو

 . نافيضلا فّيض نم ””ريبكو نمحرلا
 هلعجي ملو «هيف مه يذلا ناكملا يف مهيلإ هبّرق هنأ : اهنمو

 ىوأم هتيب ناك دق «مالسلا هيلع ميهاربإ نأ

 ١- :تايآلا «تايراذلا ةروس ريسفت 1١0-98 ۹٩

 رسيأ اذه نأل «هيلإ اوتئا وأ اولضفت» :مهل لوقيو ء.عضوم يف

 . نسحأو مهيلع

 اًصوصخ «نيللا مالكلا يف فيضلا ةفطالم نسح :اهنمو

 افيطل اًضرع مهيلع ضرع ميهاربإ نإف «هيلإ ماعطلا ميدقت دنع

 يتلا ظافلألا نم هوحنو «اولك» : لقي ملو وكب الأ :لاقو

 اَلَأ# :لاقف «ضرعلا ةادأب ىتأ لب ءاهنم ىلوأ اهريغ

 . نوا

 وه ام «ةنسحلا ظافلألا نم لمعتسي نأ هب ىدتقملل ىغبنيف

 :وأ «نولكأت الأ» :هفايضأل هلوقك «لاحلاب قئاللاو سالا

 . هوحنو «انيلإ نونسحتو اننوفرشتو انيلع نولضفتت الأ»

 «بابسألا نم ببسل “ناسنالا نم فاخ نم نأ : اهنمو

 ‹«هعور نمؤي ام هل ركذيو «فوخلا هنع ليزي نأ هيلع نإف

 :[مهفاخ امل] ميهاربال ةكئالملا تلاق امك «هشأج نّكسيو

 . مهنم فوخلا دعب ةراسلا ةراشبلا كلتب هوربخأو « نمت ال

 ام اهنم ىرج ىتح «ميهاربإ ةأرما ةراس حرف ةدش :اهنمو

 . ةدوهعملا ريغ اهتّرَصو ءاههجو كص نم ىرج
 ةراشبلا نم ةراس هتجوزو ميهاربإ هب هللا مركأ ام :اهنمو

0 
 نوع لإ تاس وإ تر ل :ىلاعت هلوقو )٤۰-۳۸(

 دوج هنْذَحك © روح وا رم لاو دکر لره ٥ نب م ٍنطْلُس

 ىلإ هب هللا هلسرأ امو حسو 7 يأ 4ك رهو ملا يف مهذب

 ةيآ «تارهاظلا تازجعملاو «تانيبلا تايآلاب ِهِئلَمو نوعرف
 تالاب سوف يآ نلف «ميلألا باذعلا نوفاخي نيذلل

 هبناجب ضرعأ :يأ بكب نوعرف ىلوتف نيبملا ناطلسلا
 :اولاقف حدقلا مظعأ هيف حدقو «هيلإ تفتلي ملو قحلا نع

 اًرحاس نوكي نأ امإ ولخي ال ىسوم نإ : يأ وس َرَأ ميم
 نوكي نأ امإو «ءيش يف قحلا نم سيل ''ةذبعش هب ىتأ امو

 هلقع مدعل هنم ردص امب ذخاؤي ال اًنونجم

 «قداص ىسوم نأ «نوعرف اًصوصخ ءاوملع دقو ءاذه

 . لمر انط] بق تتناك : ىلاعت لاق امك
 بر الإ ةلْؤتم لأ آم َتَدِِع َدَمَلط :نوعرفل ىسوم لاقو

 .[ةيآلا 4 َراَصب] ٍضْرَأْلاَو ٍتوِمَّسل

 ءغاط بنذم : يأ يلم رهو مل يف مهدد دوو هداف

 يف (7) .هتمأو اًدمحم هللا رمأ :ب يف )١( .مهب اوربتعيل :ب يف )١(

 :ب يف (0) .صاخلا :أ يفو «ب يف اذك (؟) .مالسلا ءادتبا يف :ب

 (۸) .دیسو :ب يف (۷) . هقحلتسي نأ :أ يفو «ب يف اذك (1) .هيدل

 املف :أ يفو «شماهلا يف ةححصم :ب يف اذك (4) .دحأ نم : :ب يف

 .ةذبعشو اًرحس هب ىتأ ام نوكي نأ امإ : ب يف )٠١( .نوعرف يتأ



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 . ردتقم زيزع ذخأ هللا هذخأف هللا ىلع تاع

 ن رد مقبلا حيزا ملم اسر د واع کک

 ةليبقلا را فو : يأ 4 ويملك هنج ةع الإ ! هَل نأ قش

 رع يقف

 يتلا : يأ مقا مير ممل اَنلَسرَأ 6 ”ةميظع ةيآ ةفورعملا

 . مالسلا هيلع اًدوه مهيبن اوبذك نيح ءاهيف ريح ال

 ممرلاك : يأ ريل هنج الإ هع تأ ءَ نم ُرَدَ ام
 ىلع ليلد «مهشطبو مهتوق ىلع مهكلهأ يذلاف «ةيلابلا
 نمم مقتنملا ,ءيش هزجعي ال يذلا هرادتقاو هتوق [لامك]

 . هاصع

 Gg ا و
 اوا اَمَو ماي نم أوُعدطَتْسا اف © تورط مهو هفضل مه مدح م

 مهيلإ هللا لسرأ نيح «[ةميظع ةيآ] 4 دوُمَت ىفو# : ا

 ةيآ ةقانلا هل هللا ثعبو «هودناعو هوبذكف .مالسلا هيلع الاس

 . اًروفنو اًوتع الإ كلذ مهدزي ملف « ةرصبم

r4ك ا  
E لیقف: 

 «َنوُرظَي هول ةكلهملا ةميظعلا ةحيصلا : يأ 4ُةَمِيَّصل

 . مهنيعأب مهتبوقع

 أونَك امو# باذعلا نم هب نوجني 4اي نم يملا 7

 :يأ يَ ار اڪ مك لن نٿ جف م (45
 «مالسلا هيلع اخون اوبذك نيح حون موقب هللا لعف ام كلذكو

 .هللا رمأ نع اوقسفو

 ءرمهتملا ءاملاب ضرألاو ءامسلا مهيلع هللا لسرأف

 ءاّرايد نيرفاكلا نم قبي ملو «[مهرخآ نع] ىلاعت هللا مهقرغأف

 .هاصع نميف هتنسو هللا ةداع هذهو

 اشرف ضرالاو o نومير إو داب اهب ساوا (01-50)

 ر ورک آد قبور افلح ءىس لڪ نيو ٥ َنوُدِهَمْل معَ

 ف رمل اهل وق هن CTE ل فِ ق لإ

 1 : ةميظعلا هتردقل اًنيبم ىلاعت لوقي نم رد هم ركل
 امو ضرألل اًفقس اهانلعجو ءاهاّنقتأو اهانقلخ 000

 اهئاجرأل وبوس ناو ةميظع ةردقو ةوق : يأ دياب
 . اهتاحنأو

 هللا كرت ام يذلا قزرلاب اندابع ىلع [اًضيأ] نوعسومل انإو

 يولعلا ملاعلا راطقأو ءراحبلا ججلو رافقلا هماهم يف ةباد

 اهيلإ قاسو ءاهيفكي ام قزرلا نم اهيلإ لصوأو الإ «يلفسلاو

 . اهينغي ام ناسحالا نم

 يذلا كرابتو «تاقولخملا عيمج هدوجب مع نم ناحبسف

o-4 تايآلا «تايراذلا ةروس ريسفت: -١ 

 7 للام 0

 ا اا 6
 ر دنع م وس نوط نمر اجج ملء لزا ا نمر
 تر و
 نوفا تج ززا ياء افا رو ویا سلا نم رع اھف

 گار رر کم ورو لاا اک
 || ودوو روب هد ع جرو عج 8

 دوج هن ذخ 59 نوح وأ جام لاکو مایک ر وتش ل ٍنيبم

 © رار دع تأ یت نیر لآ علام عاتتسرا إدا فر م ميوو ما فید ہر ر
Sirانا ® سە  

 ٌمهيَرِرْمأ نعوم 9 58 دواسر دوت فو

 اينما اوعطتسأا HOE رورظ مهو هع 2 ًامُهَنَدَحَأ

ْ 7 2 

 م راو اىت 559 تریاک

 ضل او نوع وما إو اباه اسار نقي

 0 هس
 ر نيم ردن هن ری هن 520007 ودلع

 @ ديب 0 هک 1 ام عموم الو

 . تايربلا عيمج هتمحر تعسو

 نونكمتي «قلخلل اًشارف اهانلعج :يأ اهر َصّيْلاَ
 عرزو سارغو نكاسم نم «مهحلاصم هب قلعتت ام لك نم اهيف

 مهدصاقم ىلإ ةلصوملا قرطلل كولسو «سولجو ثرحو

 ا
 ءهجو لك نم عافتنالل اًحلاص نوكي دق شارفلا ناك املو

 نسحأ اهدهم هنأ ىلاعت ربخأ ءهجو نود هجو نم نوكي دقو
 «كلذب هسفن ىلع ىنثأو ءاهنسحأو هوجولا لمكأ ىلع داهم

 [و هتمکح] هتضتقا ام هدابعل دهم يذلا #َوُد ٌدِهبمْلا مع : لاقف

 .هناسحإو هتمحر

 «ىثنأو ركذ [نيفنص :يأ] وَر افلح ِءَْن لڪ نيول

 هللا معنل] 4 توت مُكَّنَلا تاناويحلا عاونأ نم عون لك نم
 لد يع کو قلد ودق يف "'”[مكيلع اهب معنأ يتلا

 اهتيمنتب اوموقتل ءاهلك تاناويحلا غوت ءاقبل بيسلا وه ام
 . عفانملا نم لصحي ام كلذ نم لصحيف ءاهتيبرتو اهتمدخو

 ةمعن :أ يفو «ب يف اذك )١( مالا اذه نق راو عنه ب ىف

 . مكيلع هللا



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ةبانالاو هتيشخل ةبجوملا هتايآل رظنلا ىلإ دابعلا اعد املف

 :یا هيلا نارقلا ومو كلذ نم دملا وهنا رت اذنلإ
 اًرهاظ ءهبحي ام ىلإ اتطابو اًرهاظ هللا ههركي امم رارفلا

 «ناميالا ىلإ رفكلا نمو ءملعلا ىلإ لهجلا نم رارف ءاّنطابو
 . هللا ركذ ىلإ ةلفغلا نمو «ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نمو

 دقو «هلك نيدلا لمكتسا دقف ءرومألا هذه لمكتسا نمف

 .بولطملاو ''”دارملا ةياهن هل لصحو «بوهرملا هنع لاز

 عاونأ هريغل عوجرلا يف نأل ءاّرارف هيلإ عوجرلا هللا ىمسو

 نمألاو باحملا عاونأ هيلإ عوجرلا يفو «هراكملاو فواخملا
 .زوفلاو ةداعسلاو [رورسلاو]

 نم لكو «هردقو هئاضق ىلإ هردقو هئاضق نم دبعلا رفيف
 هنم فوخلا بسحب هنإف «ىلاعت هللا الإ هنم تررف هنم تفخ

 .هيلإ رارفلا نوكي

 هللا باذع نم مكل رذنم :يأ بم ر هي ركل يإل

 . ةراذنلا نيب فوخمو

 لب اناللا ىلإ ازعل A هلأ حم اوم الو#

 نم هللا ريغ ةهلآ ذاختا نم دبعلا رفي نأ هيلإ رارفلا لصأ اذه

 هللا نود نم دبع امم ءاهريغو روبقلاو دادنألاو ناثوألا

 .ةبانالاو ءاعدلاو ءاجرلاو فوخلاو ةدابعلا هبرل دبعلا صلخيو
 راس اولا الإ ٍلوُسَي ني مهلك نم نزل قا آم کلک ل )٥۳۰۵۲(

 اًيلسم - هللا لوقي دوعا موم ْمُه لب وي ْاوَصاونَأ © نوح وأ

 هل نيبذكملا هاب نيكرشملا بيذكت نع - يئ هلوسرل
 هذه نأو ءهنع هزنم وه ام «ةعينشلا لاوقألا نم هيف نيلئاقلا

 امف «لسرلل نيبذكملا نيمرجملل ةداعو اًبأد تلاز ام لاوقألا

 .نونجلا وأ رحسلاب هموق هامر الإ لوسر نم هللا لسرأ

 نيلوألا - مهنم تردص يتلا لاوقألا هذه : ىلاعت هللا لوقي

 اًضعب مهضعب نقلو ءاهب اوصاوت لاوقأ يه له - نيرخآلاو
 . ؟اهب

 موك مه أل :اهيلع مهقافتا - كلذ ببسب - برغتسي الف
 «نايغطلاو رفكلاب مهلامعأو مهبولق تهباشت دوعا
 . ؟مهنايغط نع ةئشانلا مهلاوقأ تهباشتف

 نومي ال َنيِدَلَأ لاو : ىلاعت لاق امك و اذهو
 مهم ني تريل لا لاق تلک دي: آَميِتَأَت وأ هلأ اَبمْلَكُم الو

 تهباشت امل نونمؤملا كلذكو * مهب 0 هلو ل

 ناميالا ىلإ اورداب «هيف يعسلاو هبلطو قحلل ناعذإلاب مهبولق

 قئاللا باطخلاب مهباطخو «مهريقوتو مهميظعتو مهلسرب

 مهب
 یدل ن ردو © ٍرْوُلَمِب تل امم مَع لوی (2005:)

 تايآلا «تايراذلا ةروس ريسفت ١- همها : 40۸

 نع ضارعالاب هلوسر اًرمآ ىلاعت لوقي يملأ ٌعْفَ
 الو مهب لابت ال :يأ مَع لَو .: نيبذكملا نيضرعملا

 . كنأش ىلع لبقأو «مهذخاؤت

 تيدأ دقو «غالبلا كيلع امنإو «مهبنذ يف مول كيلع سيلف

 .هب تلسرأ ام تغّلبو «تلمح ام

 امب ريكذت :ناعون ريكذتلاو كيوم عَن كَذَا نو ردو

 نإف ©" lh ثا ا فريال
 دهزلاو رشلا ةهاركو «هراثيإو ريخلا ةبحم ىلع لوقعلا رطف هللا

 هنإف عرشلا نم ىهنو هب رمأ ام لكف «كلذل قفاوم هعرشو «هيف
 نم هب رومأملا يف ام ركذي نأ «ريكذتلا مامتو ءريكذتلا نم

 . راضملا نم هنع يهنملا يف امو «حلاصملاو نسحلاو ريخلا

 مولعم "وه امب ريكذت :ريكذتلا نم يناثلا عونلاو
 نورّكذُيف «لوهذلاو ةلفغلا هيلع تبحسنا نكلو «نينمؤملل

 اولمعيو اوهبتنيو «مهناهذأ يف خسريل مهيلع رركيو «كلذل
 مهل بجوت «ةمهو اطاشن مهل ثدحيلو «كلذ نم هوركذت امب
 . عافترالاو عافتنالا

 نم مهعم ام نأل «نينمؤملا عفنت ىركذلا نأ هللا ربخأو

 نأ مهل بجوي هللا ناوضر عابتاو «ةبانالاو ةيشخلاو ناميالا

 لاق امك اهعقوم ةظعوملا مهنم عقتو «ىركذلا مهيف عفنت

 ينجو ٠ قع تم گیس ٠ كيلا م ني گیا : یلاعت
 . 4 َقْنَتْلا

 «ريكذتلا لوبقل دادعتسا الو ناميإ هعم هل سيل نم امأو

 اهديفي ال يتلا ةخبسلا ضرألا ةلزنمب هريكذت عفني ال اذهف

 ىتح اونمؤي مل ةيآ لك مهتءاج ول فنصلا ءالؤهو ءاّئيش رطملا
 .ميلألا باذعلا اوري

 درا اب 5 وذل الإ شالو یل تقل امر (هم-ه3)
1 

 ر

 ملأ وذ قارا وه هلل ل  نوُمِمطُي نأ درا امر قر نم ميني

 ثعبو ءاهل سنالاو نجلا هللا قلخ يتلا ةياغلا هذه نييس
 هتفرعمل ةنمضتملا هتدابع يهو ءاهيلإ نوعدي لسرلا عيمج
 نمع ضارعاإلاو ءهيلع لابقالاو ءهيلإ ةبانالاو «هتبحمو
 و اوس

 فقوتم ةدابعلا مامت نإف «ىلاعت هتفرعم نمضتي كلذو
 تناك «هبرل ةفرعم دبعلا دادزا املك لب «هللاب ةفرعملا ىلع
 امف ءهلجأل نيفلكملا هللا قلخ يذلا اذْهف «لمكأ هتدابع

 . مهيلإ هنم ةجاحل مهقلخ

 رطفلاب فرع امم :أ يفو «ب يف اذك )١( .دارملا ةياغ :ب يف )١(

 كلذو :ب يف () .ام :أ يفو ءب يف اذك (") .هلمجم لوقعلاو

 . فقوتم



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 هللا ىلاعت «هومعطي نأ ديري امو قزر نم مهنم ديري امف

 امنإو «هوجولا نم هجوب دحأ ىلإ ةجاحلا نع ينغملا ينغلا

 مهبلاطمو مهجئاوح عيمج يف هيلإ ءارقف قلخلا عيمج

 :لاق اذهلو ءاهريغو ةيرورضلا

 يف ةباد نم ام يذلا قزرلا ريثك :يأ قرأ ره هلأ هلل
 اهرقتسم ملعيو ءاهقزر هللا ىلع الإ ءامسلا يف الو ضرألا

 . اهعدوتسمو

 يذلا ءاهلك ةردقلاو ةوقلا هل يذلا : يأ *ُنيَِمْل َوّوُفْلا وذل

 يف فرصت اهبو «ةيولعلاو ةيلفسلا ةميظعلا مارجألا اهب دجوأ

 ءاش امف «تايربلا عيمج يف هتئيشم تذفنو نطاوبلاو رهاوظلا

 جرخي الو «براه هزجعي الو «نکی مل أشي مل امو «ناك هللا
 . ملاعلا عيمج ىلإ هقزر لصوأ هنأ هتوق نمو «دحأ هناطلس نع

 «ىلبلا مهقزم امدعب تاومألا ثعبي هنأ هتوقو هتردق نمو

 «عابسلاو رويطلا مهتعلتباو «حايرلا ايار تفصعو

 هتوفي الف ء«راحبلا ججلو «رافقلا هماهم يف اوقزمتو اوقرفتو

 يوقلا ناحبسف «مهنم ضرألا صقنت ام ملعيو ءدحأ مهنم

 . نيتملا

 الك يطأ بود لني اود ْامَلَظ نيل نيل )٠۰۰۹(
 يأ ود ڪو ىلا مهمو نم أورَدَك َندَي لره © نولس
 لاكتلاو باذعلا نم هل اًدمحم "اوبذكو اوملظ نيذلل نإو

 لهأ نم مهباحصأب لعف ام لثم < ءاّطسقو اًبيصن : يأ ودل
0 

 .ةدحاو ممألا يف هللا ةنس نإف «باذعلاب #ِنَوْسَمَتْنَم الق

 EE ىلع مرن يدك لك

 هللا مهدعوت اذهلو ءةدم هنع رخأت ولو «باذعلا هيلع عقي نأ دب

 یا مهمؤي نم أوردك َنيِدَلَل ليَ :لاقف «ةمايقلا مويب

 باذعلا عاونأب هيف اودعو دق يذلا ةمايقلا موي وهو كودو
 نم ذقنم الو «مهل ثيغم الف «لالغألاو لسالسلاو لاكنلاو

 . [هنم هللاب ذوعن] ىلاعت هللا باذع

 روطلاو ةروس ريسفت
 ةيكم

 ريل 8 أ تپ

i2 ت 00072  
 ِتنَلَو © روشن قر ف ٥ ٍروطَسَع بتكو © روطلاوا# )١-١1(

 ادع َّن نإ 0 روجسلا رخو 6 عضم ِفقَّسلَاَو 0 رومعملا

 ورم رور
 لالا ديو ه ر هكمسلا روم موي © مفاد نم ُمَل ام موو

 ١-٠١ :تايآلا ءروطلا -ه5و ٠٠٠٥۹ :ناتيآلا ,تايراذلا - ه١ = 48

 4 لا5ۇ 0۲ وک 3ع

 نوور اساولاق دل لوسَر نم مهِلبَق نم نَا تأ ام كل ک
 تام منع لوف 6 َنوُغاطمَوَ 0 مهلوس 56

 ره س رج و

 ر یز تت کاو د دو 69 موم

 oS خخ

 قرن مدبر اما دود النضال اونا تفلح
 ُنيِيَمْل َوَوفْلاود قارا وه هلأ ت نوه عطُي نأ دبر ام »ص سر 0 5 ل يو

 3 م جم سن چ 3 2

 ك

 ا 6 ()روطسم بکر رشا
 نإ روجنسلار حبلا( عملا فقل 3 رولا

E EE 

ONION 
ddراتلل  
 ES < ع

 وع اول نوب

e CERI EE 
 ه َنْوْدَكُم اهي ہک یل رال وزله ھه دا

 ءآَوَس اوری ا وأ اقريضأَف اھولصا ه تورص ال ثا ا

 رومألا هفؤب ىلاعت مسقي راکت ريك ان
 ءازجلاو ثعبلا ىلع ةليلجلا TT ةفيظعلا

 يذلا لبجلا وه يذلا ءروطلاب مسقأف «نيبذكملاو نيقتملل

 «مالسلاو ةالصلا هيلع نارمع نب ىسوم هيبن هيلع هللا ملك

 ينل

 . ماكحألا نم ىحوأ ام هيلإ ىحوأو
 هللا تايآ نم وه ام «هتمأ ىلعو هيلع ةنملا نم كلذ ىفو

 نمت الو دغ لغ اهن داتا رغب ال نا هنو ب ةمظنلا

 ظوفحملا حوللا هب دارملا نأ لمتحي # روطَنَت ٍبتكو#

 نآرقلا هب دارملا نأ لمتحيو «ءىش لك هب هللا بتك يذلا

 أبن ىلع اًيوتحم هللا هلزنأ باتك لضفأ وه يذلا ميركلا
 .نيقحاللاو نيقباسلا مولعو «نيرخآلاو نيلوألا

 بوتكم :يأ 4 ٍرُشَس## قرو :يأ 4ير نل :هلوقو

 . بتكلا :ب يف (*)



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 .ريصب لقاع لك ىلع هلاح ىفخت ال «يفخ ريغ رهاظ «رطسم

 «ةعباسلا ءامسلا قوف يذلا تيبلا وهو روما تيلو
 موي لك هلخدي يذلا «ماركلا ةكئالملاب تاقوألا ىدم رومعملا

 ىلإ هيلإ نودوعي ال [مث مهبرل هيف نودبعتي] كلم فلأ نوعبس

 «مارحلا هللا تيب وه رومعملا تيبلا نإ :ليقو «ةمايقلا موي
 دوفولابو ءتقو لك نيركاذلاو نيلصملاو نيفئاطلاب رومعملا

 .ةرمعلاو جحلاب هيلإ
 تيبب قيقحو 4 يكل دا ادَمَول : هلوق يف هب هللا مسقأ امك

 دحأ «ةرمعلاو جحلاب هدصق يذلا «ضرألا تويب لضفأ

 يذلا وهو ءاهب الإ متي ال يتلا ماظعلا هينابمو «مالسإلا ناكرأ

 نأ ءاّئمأو سانلل ةباثم هللا هلعجو «ليعامسإو ميهاربإ هانب

 . هتمرحبو هب قئاللا وه ام هتمظع نم نيبيو «هب هللا مسقي
 اًمقس هللا اهلعج يتلا ءامسلا :يأ علا ٍقْقَتلاَو#

 ىدتقيو ءاهراونأ اهنم دمتست «ضرألل ءانبو ءتاقولخملل

 عاونأو ةمحرلاو رطملا اهنم هللا لزنيو ءاهرانمو اهتامالعب
 .قزرلا

 هعنمو هللا هرجس دق «ءام ءولمملا : يأ روسنا ريو

 نأ «ةعيبطلا ىضتقم نأ عم ضرألا هجو ىلع ضيفي نأ نم
 نع هعنمي نأ تضتقا هتمكح نكلو «ضرألا هجو رمغي

 عاونأ نم ضرألا هجو ىلع نم شيعيل «ناضيفلاو نايرجلا
 .ناويحلا

 موي [اًران] دقوي يذلا دقوملا :روجسملاب دارملا نإ : ليقو

 نم - هتعسو هتمظع ىلع - اًئلتمم «ىظلت اًران ريصيف «ةمايقلا

 . باذعلا فانصأ

 تايآ نم اهنأ ىلع لدي امم ءاهب هللا مسقأ يتلا ءايشألا هذه

 اذهلو «تاومألا هثعبو «هتردق نيهاربو ءهديحوت ةلدأو هللا

 هللا فلخي الو «عقي نأ دب ال : يأ حول َكْيَر َباَدَع نإ :لاق

 . هليقو هدعو

 هللا ةردق نأل «هعنمي عنام الو «هعفدي مفاد نم ُمَل ای

 .براه اهتوفي الو «بلاغم اهبلاغي ال ىلاعت
 :لاقف «باذعلا “هيف عقي يذلا مويلا كلذ فصو ركذ مث

 مودتو «برطضتو ءامسلا رودت : يأ كارْوَم اسلا روم مو

 .نوكس مدعو جاعزناب اهتكرح

 ريسك ريستو ءاهنكامأ نع لوزت : يأ امس ُلاَبِحْلأ ُرِيِسَتَول
 ىتح] كلذ دعب ثبتو .شوفنملا نهعلاك نولتتو «باحسلا
 ةعاظفو «ةمايقلا موي لوه مظعل هلك كلذو «ءابهلا لثم [ريصت

 تجعزأ يتلا ةقلقملا لزالزلاو ءةجعزملا رومألا نم هيف ام
E31 تيل يطدالاب  
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 ةبوقع لكل ةعماج ةملك :ليولاو كبك نيمو ليول

 .فوخو باذعو نزحو
 :لاقف «ليولا هب اوقحتسا نيذلا نيبذكملا فصو ركذ مث

 .هب بعلو لطابلا يف ضوخ : يأ كومي ٍضْوَح يف ْمُه يا
 «قحلاب بيذكتلل ةنمضتملا ةراضلا مولعلاب مهثوحبو مهمولعف
 هفسلاو لهجلا لهأ لامعأ مهلامعأو ءلطابلاب قيدصتلاو

 مولعلا نم ناميالاو قيدصتلا لهأ هيلع ام فالخب «بعللاو

 .ةحلاصلا لامعأألاو ةعفانلا

 اهيلإ نوعفدي موي : يأ اَغَد مَن مج رات لل توعد مو

 «مههوجو ىلع نورجيو ءاًمينع اًقوس اهيلإ نوقاسيو ءاًعفد

 : اًمولو اًخيبوت مهل لاقيو
 باذع اوقوذ مويلاف 4َنْْذَكُت اهب رسک يتلا الا زحل

 .هرمأ فصوي الو «هردق غلبي ال يذلا دلخلا

 ىلإ ةراشإلا نأ لمتحي *توُرِصُب ال دث مَا اذه رحيل

 رانلا اوأر امل :يأ ةيآلا قايس هيلع لدي امك «باذعلاو رانلا

 «هل ةقيقح ال رحس اذهأ» : عيرقتلا باب نم مهل ليق باذعلاو

 مكل ةريصب ال : يأ «نورصبت ال ايندلا يف متنأ مأ «هومتيأر دقف

 مكيلع مقت مل رمألا اذهب نيلهاج متنك لب «مكدنع ملع الو
 . ؟ةجحلا

 نيرمألا ءافتنا باوجلاو

 قدصأو «قحلا قحأ هنأ مهل رهظ دقف ءاّرحس هنوك امأ

 .هوجولا عيمج نم رحسلل '"”فلاخملا ء«قدصلا
 چچ لب «كلُذ فالخب رمألا نإف «نورصبي ال مهنوك امأو

 «كلذب ناميالا ىلإ لسرلا مهتعدو «مهيلع تماق دق هلا

 مظعأ نم هلعجي ام كلذ ىلع نيهاربلاو ةلدألا نم تماقأو

 . ةّيلجلا ةحضاولا ةنهربملا رومألا

 ال ٌرْشنَأ مأ اده رحيفأ» :هلوقب] ةراشالا نأ لمتحيو

 «نيبملا قحلا نم ءب لوسرلا هب ءاج ام ىلإ [( توري
 مأ رحس لب دمحم هب ءاج يذلا اذه : يأ ميقتسملا طارصلاو

 هنأ رمألا ةقيقحو ءرمألا مكيلع هبتشا ىتح «مكب ةريصب مدع

 ." مهيلع تماق هللا ةجح نأو «قحلا قحأو ءيش لك نم حضوأ

 «مكب طيحت هجو ىلع رانلا اولخدا :يأ كاَمْوَلْصآ#

 . مكتدئفأ ىلع علطتو «'*”مكنادبأ عيمج بعوتستو

 :هلوق دعب (۳) .يفانملا :ب يف (۲) .هب عقي : أ يقو «ب يف اذك (۱)

 ام صن اذهو ءأ يف امع ةفلتخم ب يف ةرابعلا تءاج «ميقتسملا طارصلاو

 مظعأ وهو ءرحس هنإ :هنع لوقي نأ لقع هل نم روصتيفأ :يأ) : : ب يف

 :ب يف (5) .(اولاق ام هيف اولاق مهتريصب مدعل نكلو «هلجأو قحلا



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ربصلا مكديفي ال : يأ 4ع 5 وس اوريَص ال وأ أوريَصَأف

 مكنع ففخي الو «ضعبب مكضعب ىسأتي الو ءاّئيش رانلا ىلع
 تناه اهيلع دبعلا ربص اذإ يتلا رومألا نم '''تسيلو «باذعلا

 . اهتدش تلازو اهتقشم

 «مهبسكو ةثيبخلا مهلامعأ ببسب كلذ مهب لعف امنإو
 . 4 َنوُلمَعَت رثك ام ورع اَمَنِإ# [ : لاق اذهلو]

 هللا آمي نيك © میو ِتَّنَج ىف يقم نإ (۲۰-۷)

 رش انب ام اورشاو اوك © ریل باع مر رقد مي
 ركذ امل نيم روح ُهَسسَوَو ر روس د لع نيسم © نومك

 بيغرتلا نيب عمجيل نيقتملا ميعن ركذ «نيبذكملا ةبوقع ىلاعت
 :لاقف ءءاجرلاو فوخلا نيب بولقلا نوكتف «بيهرتلاو

 هبابسأ لعفب «هباذعو هطخس اوقتا نيذلا مهبرل يَا تإ
 . يهاونلا بانتجاو رماوألا لاثتما نم

 راجشألا نم اهضاير تستكا دق «نيتاسب :يأ تدب
 لزانملاو ءةقدحملا روصقلاو ءةقفدتملا راهنألاو ءةفتلملا

 .ةفرخزملا

 .ندبلاو حورلاو بلقلا ميعنل لماش [اذهو] 4يو #

 ىلع نيعتمتم «هب نيبجعم : يآ 4ير مهلا آمب َنيهكم#
 نكمي ال يذلا ميعنلا نم هللا مهاطعأ امب رورسلاو حرفلا هجو
 . نيعأ ةرق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت الو «هفصو

 نم مهاجنو «بوبحملا مهقزرف ميحجلا باذع مهاقوو
 .هابأيو هطخسي ام اوبناجو « هللا هبحأ ام اولعف امل بوهرملا

 [فانصأ] نم مكسفنأ هيهتشت امم : يأ «اوُبَرْفآَو أرلُخ#

 . ةذيذللا براشملاو لكآملا

 ىلع ؟”براشملاو لكآملا كلتب نيئنهتم :يأ اكمل

 .روبحلاو ةجهبلاو رورسلاو حرفلا هجو

 مكلامعا بنسب ت ام ينل يأ اک ےک اھو
 .ةنسحتسملا مكلاوقأو ةنسحلا

 ىلع سولجلا وه :ءاكتالا 0 ررس لع نکنم #
 كئارألا ىه :ررسلاو «رارقتسالاو ةحارلاو نكمتلا هجو

 . ةيهازلا شرفلاو رخافلا سابللا نم ةنيزلا عاونأب ةنيزملا
 ءاهترثك ىلع كلذ لديل ةفوفصم اهنأب ررسلا هللا فصوو

 «مهرورسو اهلهأ عامتجاو ءاهميظنت نسحو

 . ""ضعبل مهضعب مالك فطلو «مهترشاعم

 رطخي ال ام ندبلاو حورلاو بلقلا ميعن نم مهل عمتجا املف

 [ةذيذللا] براشملاو لكآملا نم لايخلا يف رودي الو «لابلاب

 ال يتاللا ءاسنلاب عتمتلا الإ قبي مل «ةقينألا ةنسحلا سلاجملاو

 0 ”نهنودب رورس متي

۹٩۱ 

 )١( سیلو :أ يفو «ب يف اذك .
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 اًملخو اًفاصوأ ءاسنلا ا جاوزألا نم مهل نأ هللا ركذف

 ءاسنلا نهو نع روع مهجر :لاق اذهلو ءاقالخأو

 نمو «اهئاهبو ةرهاظلا ةروصلا لامج نم نعمج دق يتاوللا

 «نيرظانلا نهنسحب نريحي نأ بجوي ام ةلضافلا قالخألا

 اًموش “شيطت نأ ةدئفألا داكتو ءنيملاعلا لوقع نبلسيو

 اهتاحيلم نيعألا ناسح :نيعلاو «نهلاصو يف ةبغرو «نهيلإ

 .اهداوسو اهضايب افص يتلا
 e لَآ نيا مرد او أنما دلو (۲۸-۲۱)

 5 یھ سک اي .يرنأ لك ویش د مهلت ني مه أ او میزد

 رهف ۽ مهثتددماو

 ما

 لو ایف ول الام ایف ب © وتنام رکو و

 يا قو + کت الل نت ركل الكب عه كيل م ديل
 هلأ ترك © َنيِقفْنُم اتلهآ ف لب ڪڪ نإ واق © واس ضب ل
 وه ّهَّنِإ e 5. قوما ٌباذع اتلقوو انَيِلَع

reهللا قحلأ نأ «ةنجلا لهأ ميعن د مامت نم اذهو # ميلا رل  

 . هجو ىلع كلذب نيئنهتم :ب يف (۲)
 :ب يف (0) .نهب الإ :ب يف )٤( .اًضعب مهضعب ةفطالمو :ب يف (۳)



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 مهوقحل نيذلا :يأ «ناميإب مهوعبتا نيذلا مهتيرذ [مهب]

 مهل اًعبت ةيرذلا تراصف ءمهئابآ نم رداصلا ناميالاب

 رداصلا مهناميإب مهتيرذ مهتعبت اذإ ىلوأ باب نمو «ناميالاب

 مهئابآ لزانمب هللا مهقحلي نوروكذملا ءالؤهف «مهسفنأ مهنم

 او يف دارو ةازخ#«اهرتلو دار جلا يف

 . ايش مهلامعأ نم ءابآلا هللا صقني ال كلذ عمو

 هللا قحلي «كلذك ر انلا لهأ نأ مهوتم مهوت امبر ناك املو

 اًمكح نيرادلا مكح نبل هنأ ربخأ «مهتيرذو مهءانبأ مهب

 بذعي ال نأ ىلاعت هلدع نمو «لدعلا راد رانلا نإف 0

 : يأ يهر بسك ا يرتآ لك # :لاق اذهلو «بنذب الإ اًدحأ
 دا نع لسجل «ىرخأ رزو ةرزاو رزت الف «هلمعب نهترم

 .روكذملا مهولا ةلازإ هدئاوف نم ضارتعا اذه .دحأ بنذ

 انلضف نم ةنجلا لهأ انددمأ :يأ هذا # :هلوقو

 نامرلاو بنعلا نم © َةّهكَنِب # ميمعلا انقزرو «عساولا

rيا  

 نم ؛مهسفنأ هتهتشاو هوبلط ام لك نم يت اِ رحلوا
 . اهريغو ريطلا محل

 رمخلاو قيحرلا تاسأك رودت :يأ اسك ابف ربل

 نادلولا مهيلع فوطتو «مهنيب اميف اهنوطاعتيو «مهيلع
 . سأكو قيرابأو باوكأب نودلخملا

 وهو ءوغل مالك ةنجلا يف سيل : يأ 4أ لو ابف وعل الل
 اذإو ءةيصعمو مثإ هيف يذلا وهو ميثأت الو «هيف ةدئاف ال يذلا

 مالس اهيف مهمالك نأ وهو «ثلاثلا رمألا تبث .نارمألا ىفتنا

 نسحأ نورشاعتي «بولقلل حرفم «سوفنلل رسم «رهاط بيط
 الإ مهبر نم نوعمسي الو «ةمدانملا بيطأ نومدانتيو «ةرشع

 : [مهل هتبحمو] مهنع هاضر ىلع لديو «مهنيعأ رقي ام

 ولو مك بابش مدخ :يأ 4ه دالي م فیر
 ءةمدخلاب مهيلع نورودي «مهئاهبو مهنسح نم نوح

 مهميعن ةرثك ىلع لدي اذهو ''هيلإ نوجاتحي ام ءاضقو
 .مهتحار لامكو «هتعسو

 . اهلاوحأو ايندلا رومأ نع ولات ضْعب ب ل س مب لاو
 نم هيف مه ام ىلإ مهلصوأ يذلا نايب [ركذ] 0 واق

 .رورسلاو ةربحلا

 *َنيِقِفْتُم لهآ نإ ايندلا راد يف :يأ 4ب ى اإل
 كلذل انحلصأو بونذلا هفوخ نم انكرتف «نيلجو نيفتاخ : يأ

 . بويعلا

 َباَدَع اترو «قيفوتلاو ٠ ةيادهلاب اتع هلأ ىل
 .هرح ديدشلا راحلا باذعلا : يأ * ِوُمّسلَ

 ۲۹-٤١ :تايآلا ءروطلاو ةروس ريسفت -۲ ۹۲

 «مومسلا باذع انيقي نأ E لو ني اقم اذ م

 ءاعدو «ةدابعلا ءاعدل لماش اذهو «ميعنلا ىلإ انلصويو

 هوعدنو «تابرقلا عاونأب هيلإ برقتن لزن مل :يأ ةلأسملا
 . تاقوألا رئاس يف

 انلانأ ءانايإ هتمحرو انب هّرب نمف « محلا ملأ وه مَنِ اء

 .رانلاو هطخس اناقوو «ةنجلاو هاضر

 نوح الو نهاكي كير تمعن تنا اس رك )۲۹-٤٣(
 ر ا 0-7 24 i 2 روا وو ع ےک

 ق أ اياك ل مآ ه
 ي 4 وندم 1

 أوك نإ ولم ثي ا ه ونمو ال لب 1 ل
 و 3 يدم وو ےک ت

 اوُقَلَح مَا ه نوفيخلا مه مآ ءى ربع ني اقل مآ © تبقي
 اک رک م و ا وک ا وچ 500

 مه ما كير نیارخ مهدنع مأ ° نوف 3 لب ضّرالاو تاونمسلا

 ا دا ةر ع رو سدس و 2
 ه نيم نطلب ُْمُعيَتَنُم تاق هيف نوعي راش مک ا ه نطل

 E رو و جا وعلا ةركقاا دو تلا هل مآ 3 ا کک ا رم قوم ل

 0 نيد دک هود 1 ه دوکي مك مق بِما دنع

 ىلاعت رمأي نرس اًمَع هكا نحس هلآ ربع ُهَلِ | هك 0 َنوُدِكَمْل

 هللا ةجح موقتل «مهرفاكو مهملسم «سانلا ركذي نأ ةي هلوسر

 لوقب يلابي ال هنأو «نوقفوملا هريكذتب يدتهيو «نيملاظلا ىلع

 اهب نودصي يتلا مهلاوقأو مهتيذأو «نيبذكملا نيكرشملا

 0 ءاهنع سانلا دعبأ هنأ مهملع عم «هعابتا نع سانلا

asيأ كير تمعن تأ اضل  : 

 e هيتأي «نجلا نم ير هل : يأ * نهاكي إل هفطلو

 اك نان اهيلإ مضي يتلا بويغلا

 ءالقع سانلا لمكأ تنأ لب .لقعلل دقاف نجح الو»
 مهلجأو ءاًقدص مهمظعأو «نيطايشلا نع مهدعبأو

 . مهلمكأو

 يذلاو ءرعشلا لوقي 4 ٌرِعاَسإ# هنإ :هيف 4َتوُلوُمَيإ ةراتو
 . 4ل ضم امو َرْعَمل هَل امو : لوقي هللاو ءرعش هب ءاج

 لطبيسف ٠ توملا هب رظتنن : يأ نول بر هي برن
 .[هنم حيرتسنو] «هرمأ

 يأ أوصت :فيخسلا مالكلا اذهل اًباوج مهل لفل

 ف «دسلالا كر مكَعَم نِي «توملا يب اورظتنا
 E شا مكب

 بيذكتلا اذهأ : يأ كوع مو موق مه مآ 0 ا

 مهلوقع نع تردص له ؟اهولاق يتلا لاوقألاو كل
 «ترثأ ام ترثأ يتلا مالحألاو لوقعلا سئبف ؟مهمالحأو

 ا سا ل لا
 . هيف هرظتننو «توملا هب صبرتن :أ يفو

 «ب يف اذك (۳)



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 رد ام اهنم ردصو

 قدصأو ءائونجم القع قلخلا لمكأ تلعج الوقع نإف

 هزني يتلا لوقعلا َيِهَل ءالطابو اًبذك «قحلا قحأو «"قدصلا
 4 1 ا تالا

 «عقاولا وهو ؟مهنايغطو مهملظ كلذ ىلع مهلمح يذلا مأ
 يغاطلا نم برغتسي الف «هيلع فقي "”دح هل سيل نايغطلاف

 . هنم ردص لعفو لوق لك .دحلا زواجتملا

 ءاقلت نم هلاقو «نآرقلا دمحم لوقت : يأ هرم نوعي مل

 . ؟هسفن

 0 ام اولوقي مل ءاونمآ ولف نومو ال لب

 مكنإف «هلوقت هنأ )ورکس اک نإ هويدي یی وایت
 اوتأت نأ مكادحت دقو «ءاغلبلا لوحفلاو ءءاحصفلا برعلا

 ول مكنأو .هقدصب اورقت وأ مكتضراعم قدصتف «هلثمب

 هتضراعم ىلع اوردقت مل «نجلاو سناإلاو متنأ « متعمتجا

 . نيرمأ نيب متنأ ذئنيحف «هلثمب نايتالاو
 امل «نوعبتم نودناعم امإو ءهيدهب نودتهم «هب نونمؤم امإ

1 
 لالدتسا اذهو 4َنوُِنَحْلا مه مآ ءىس رع نم اوف مال

 نع جورخلا وأ .قحلل ميلستلا الإ هيف مهنكمي ال رمأب «مهيلع

 هللا ديحوتل نوركنم مهنأ : كلذ نايبو «نيدلاو لقعلا بجوم

 . مهقلخ هللا نأ راكنال مزلتسم كلذو «هلوسرل نوبذكم

 دحأ نم ولخي ال رومألا نأ «عرشلا عم لقعلا يف ررقت دقو
 :رومأ ةثالث

 «مهقلخ قلاخ ال :يأ ءيش ريغ نم اوقلخ مهنأ امإ

 .لاحملا نيع اذهو «دجوم الو داجيإ ريغ نم اودجو
 ال هنإف لاحم اًضيأ اذهو ءمهسفنأل نوقلاخلا مه مأ

 .؟ 2 ههسفنأ اودجوي نأ روصتي

 مسقلا] نيعت ءامهتلاحتسا نابو «نارمألا [ناذه] لطب اذإف

 . مهقلخ يذلا هللا نأ [ثلاثلا

 ءهدحو دوبعملا وه ىلاعت هللا نأ ملع «كلذ نيعت اذإو
 . ىلاعت هل الإ حلصت الو ةدابعلا يغبنت ال يذلا

 لدي ماهفتسا اذهو *«َضراْلاَو ِتْومَّسلَأ اوُقَلَح ما :هلوقو

 اونوكيف .ضرألاو تاوامسلا اوقلخ ام :يأ يفنلا ريرقت ىلع

 ` ' .اًّدج حضاو رمأ اذهو هلل ءاكرش
 مات ملع مهدنع سيل : يأ 4# تقم ال نيبذكملا نكلو

E 

 ءالؤه دنعأ : يأ «َنوطِبَصملا مه ّمأ َكْيَر نيارَح مهدنع مل

 نونعميو ا كبر ةمحر نئازخ نيبذكملا

 ۲۹-٤۳ :تايآلا ءروطلاو ةروس ريسفت -۲ ۹۳

 هدبع ةوبنلا يطعي نأ هللا ىلع اورجح كلذلف : يأ ؟نوديري نم

 نئازخ ىلع نوضوفملا ءالكولا مهنأكو يب اًدمحم هلوسرو

 مهيديأ 1 سيلف كلذ نم لذأو رقحأ مهو هللا ةمحر

 1 هسا م ءرض الو عفن مهسفنأل

 وحلا يف مشي مهني انه نع كي تم توخي ذأ
 . « ايدل

 هكلمو هللا قلخ ىلع نوطلستملا يأ دربيل مه مال

 . ءارقفلا نوزجاعلا مه لب «كلذك رمألا سيل ؟ةبلغلاو رهقلاب

 «بيغلا ىلع عالطا مهلأ :يأ 4ّد َنمِيتْنَي راش مك مال
 اهملعي ال رومأ نع نوربخيف «ىلعألا الملا نيب ا

 هل ىنأو 4ٍب ناشي كلذل يعدملا 4 معيَتْسم تا

 .؟كلذ

 هبيغ ىلع رهظي الف «ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلاعت هللاو

 . هملع نم دارأ امہ هربخي لوسر نم ىضترا نم الإ '*”[اًدحأ]

 وهو «مهمامإو مهملعأو لسرلا لضفأ يي دمحم ناك اذإو

 كلذ ريغو «هديعوو هدعوو «هللا ديحوت نم هب ربخأ امب ربخملا

 لالضلاو لهجلا لهأ مه نوبذكملاو «ةقداصلا هرابخأ نم

 : ؟هربخ لوبقب قححأ ن نيربخملا ياف «دانعلاو يغلاو

 ام ىلع نيهاربلاو ةلدألا نم ماقأ دق لَك لوسرلاو اًصوصخ

 لمكأو «نيقيلا نيع '''هربخ نوكي نأ بجوي ام «هب ربخأ
 ةماقإ نع اًلضف «ةهبش هوعدا ام ىلع اوميقي مل مهو «قدصلا

 .ةجح

 لأ هل مَ :هلوقو
 و و

 دعب لهف ؟نيفنصلا صقنأ هل مكرايتخاو ءدلولا هل مكلعج

 . ؟ةياهن هنود وأ ةياغ نيملاعلا برل صقنتلا اذه

 رجا !لوسرلا اهيأ اي هلم رال

 نوعمجتف ا گلو متمعز امك 4ک

 غيلبت ىلع 4ار
 . ةلاسرلا

 تنأ لب «كلذك رمألا سيل 4ةرلق مرغ ني يل

 م لذج لب تيش نیغ نم اعر ملح ىلع ضیا
 كرمأل] ةباجتسالاو «كتلاسر لوبق ىلع ةليزجلا لاومألا

 ناميالاو ملعلا نكمتيلا «مهبولق .ةفلؤملا يطعتو «كتوعداو

 .[مهبولق نم

 تلعجو :ب يف (۲) .اهتارمث هذهو ءاهجئاتن هذه يتلا :ب يف )١(
 نأ :ب يف (5) .هل دح ال :أ ىفو «ب ىف اذك (۳) .قدصلا قدصأ

 نأ بجوي ام :ب يف (7) .ب شماه نم ةدايز )٥( . هسفن دحأ دجوي

 . نيقيلا نيع كلذ نوكي



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 «بويغلا نم هنوملعي اوناك ام نوي مَ يأ رهدن مأ»

Tgهوضراعف  

 ةمألا مهنأ ملع دقو ؟بيغلا ملع نم مهدنع امب هودناعو

 .نولاضلا لاهجلا «ةيمألا

 «هريغ نم مظعأ ملعلا نم هدنع يذلا وه كي هللا لوسرو

 نم اًدحأ هيلع علطي مل ام ىلع بيغلا ملع نم هللا هأبنأو

 داسف ىلع ةيلقنلاو ةيلقعلا قرطلاب مهل مازلإ هلك اذهو «قلخلا

 اهملسأو ءاهحضوأو قرطلا نسحأب هنالطب ريوصتو «مهلوق
 .ضارتعالا نم

 4 اک هب مهتتج اميفو كيف مهحدقب دود أ :هلوقو
 . ؟كرمأ هب نودسفيو «كنيد هب نولطبي

 ءمهروحن يف مهديك :يأ 4دوُدِكَمْلا م اك سات
 ملف - دمحلا هللو - كلذ هللا لعف دقو «مهيلإ ةدئاع هترضمو

 هللا رصنف «هولعف الإ ا کلا نم مهرودتم نم رافجلا ا
 . مهنم رصتناو مهلذخو أ لع هنيدو هيب

 «هعفن ىجريو ىعدي هلإ مهلأ :يأ © هس رع هلا م ما

 . ؟ىلاعت هللا م

 الو «كلملا يف كيرش هل سيلف رب مَع هلأ َنَحْبْس#

 ٠ .ةدايعلاو ةنادحولا يف كير
 وهو «هلجأل قيس يذلا مالكلا نم دوصقملا وه اذهو

 . ةعطاقلا ةلدألا كلتب اهداسف نايبو « هللا ىوس ام ةدابع نالطب

 نأ يغبني يذلا نأو «لطابلا وه نوكرشملا هيلع ام نأو

 او حاصلا ا و ر لا ا اوعي
 .تافصلاو ءامسألا لماك ءدوبعملا هولأملا هللا وه «ةلأسملا

 لالجلا وذ «ةليمجلا لاعفألاو .ءةنسحلا توعنلا ريثك

 دمصلا درفلا دحألا دحاولا «ماري ال يذلا زعلاو «ماركالاو

 .ديجملا ديمحلا ريبكلا

 مر احس اووف طقس املا نش افسك اور ناول (415-44)

 اک مَع یني ال موب © َنوُفَمَي هيف یل مهني أخلي قع ت

 نيكرشملا نأ نايب [ركذ] يف ىلاعت لوقي كوري ْمُه الو ادع

 ىلع اوسعو ء[قحلا نع] اوتع دق ء.حضاولا قحلاب نيبذكملا

 هوفلاخلو «هوعبتا ا «لطابلا

 هزم هيناع طقسا يأ E ا

 باذعلا نم ٌرابك ٌّمطق :يأ فسك ةرهابلا تايآلا نم ءامسلا

 .ةداعلا ىلع مكارتم باحس اذه : يأ م 00

 . اهب نوربتعي الو تايآلا نم اوأر امب نولابي الف : يأ

 .:لاق اذهلو «لاكتلاو باذعلا الإ مهل ءاود ال ءالؤهو

 44-4 : تايآلا .روطلاو ةروس ريسفت ها س 58

 7 زاوا o0 نمل قلل
 مريع عم ل مو ا ا

 وق وم( دوعا میک مم دی غسل خرما ا

 2 O يب

 ترس أوان عدلت ٹی اوال ونيول لب

 اقام ترثدنتلا غب ءى أولم ©

 نار مخ دنع © وقال لب ضر او توما

 ور طع E @ sl 2 رک س

 تاّيلف هيف نوعمتسل 3 ماس مهمآ © َنوُرِطِبَصمْ ةرطيصملامهمأكيَر
 و ء2

 0 © گ0 ر
 ْ E ارج مك 202 ا

 @ ةوذيكملا اورنگ اک نود © 7 و
 ا 8
 فنك انو رصف حبس a ا

 هه اد مز د در 8 1 ا ل تدا لبق
 ارقي ىح مهر ددم 2با اولوقداطقا

 ْ ايس مه دیک مَع ET ا
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 ةمايقلا موي وهو #ًكوفَمَصب هيف ىل مهمو امي بح مهرذوو#

 الو هردق رداقي ال ام لاكنلاو باذعلا نم [هيف] مهبيصي يذلا

 .هرمأ فصوي

 نإو ءاّريثك الو اًليلق ال : يأ 4اَنيَع مهدي َهْنَع تي ال موي
 مويف ءاليلق اًنمز هب نوشيعي ديك مهنم دجوي دق ايندلا يف ناك

 نم نورصتني الو «مهيعاسم لطبتو «مهديك لحمضي ةمايقلا

 . «َنورَصنُي مه الو هللا باذع

 كأ نكیلو كيد نود اََذَع ومل يذل نو (۹-۷)

 © موق ی كی د ْحَيَسَم اني كنا کیر رحل ٌريصَأَو © َنْوملْعَي

 يف نيملاظلا باذع [هللا] ركذ امل مرحلا ردو هح لجأ سَو

 كلذو ("ةمايقلا موي باذع نود اًباذع مهل نأ ربخأ «ةمايقلا

 ءرايدلا نم جارخالاو يبسلاو لتقلاب ايندلا باذعل لماش

 .ربقلاو خزربلا باذعلو
 ام ىلع اوماقأ كلذلف : يأ مَع ال هّركأ يكول

 ا

 )١( مهلذخو «هنيد رهظأو «مهيلع هيبن هللا رصنف :ب یف .

 باذع لبق اًياذع مهل نأ ربخأ ةرخآلا 5006
 يف :ب يف (۲)



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 لاوقأ نالطب ىلع نيهاربلاو ججحلا ىلاعت نيب املو

 ربصي نأو ءاّئيش مهب أبعي ال نأ يب هلوسر رمأ «نيبذكملا

 هدعوو «هيلع ةماقتسالاو «هموزلب يعرشلاو يردقلا هبر مكحل
 ظفحو انم ىأرمب :يأ «آنِنيَعِ كل : هلوقب ةيافكلاب هللا
 . كرمأب ءانتعاو

 َحَيَسَو# : :لاقف ةدابعلاو ركذلاب ربصلا ىلع نيعتسي نأ هرمأو

 . ليللا نم : يأ 4 مول نيج كير مح
 اا موق قيم را لبللا ماك مالا هيه

 «ليللا رخآ : يأ « و وُمُشل َرَبَدإَو ُهَحَبَم يللا مول :هلوق ليلدب

 .ملعأ هللاو ءرجفلا ةالص هيف لخديو

 .- هلل دمحلاو - روطلاو ةروس ريسفت مت

 ةيكم [يهو]

 دا ا ادم

 ۾ 92 در و ۳ رر 5
 ورم وذ © ی يك قع م يب رک ا ل یک كي

 ب
 يع جم ع4

 وا نسوق 8 نكد کف ه لد د م ه لعأالا قالا وشهود وتس

 0 كد ا الآ بک اع ه كك آه ودع کل 1 ه نَا
 4 0 و f 3 وسل
 ر دقو 0 رو ام لع ةيورمف

 ام ٌةَرْدَيلَ یش دِ ه قول هج اًهَدْنِع

 ه ئهنلا ةَ دن ه ال ل

 ابو را ماو ام ٥ مت

 دنع مجنلاب ىلاعت مسقي لا يَ تا٤ نم اأن دق ٥ قلع
 ليللا رابدإ دنع ليللا رخآ ىف ة قفألا يف هطوقس يأ هّيِوُه

 بجوأ ام < «ةميظعلا هللا تايآ نم كلذ يف نأل ءراهنلا لابقإو

 موجنلل لماش سنج مسا مجنلا نأ حيحصلاو «هب مسقأ نأ

 نم كك لوسرلا هب ءاج ام ةحص ىلع موجنلاب مسقأو اهلك
 ىلاعت هللا نإف «ةبيجع ةبسانم كلذ يف نأل .يهلإلا يحولا

 ةنيز هراثآو يحولا كلذكف ءءامسلل ةنيز موجنلا لعج
 يف سانلا ناكل «ءايبنألا نع ثوروملا ملعلا الولف «ضرألل

 . ميهبلا ليللا نم دشأ ةملظ

 «هملع يف لالضلا نع ايب لوسرلا هيزنت هيلع مسقملاو
 «هملع يف اًيدتهم نوكي نأ كلذ نم مزليو «هدصق يف ّيغلاو

 لهأ هيلع ام سكعب “ةمألل اًحصان ءدصقلا نسح اًيداه

 . دصقلا داسفو «ملعلا داسف نم لالضلا

 قدصلا نم هنم هنوفرعي ام ىلع مههبنيل * ٌيَباَمإ :لاقو

 .هرمأ مهيلع ىفخي ال هنأو «ةيادهلاو

10٥ 

 طار ) ىرغامو دجال ن0 ع ار ا
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 ىا ىيا
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 ® یان امد 9 تاد د49 یر

 كارد 9 قطو رص عاام يا لا ذأ

 | هوس ك ان
 3ك تادا یارک لا9 یر لا َةَحلاَثل

eلَ اورا ومی امت  

 6 © حضر ر اسی نمل هلا ندای نأ رحب

 ىوه نع اًرداص هقطن سيل :يأ ئون نع ُقَِني امو

 نم هيلإ هللا ىحوأ ام الإ عبتي ال : يأ ىب يَ الإ ره نإ
 .هريغ يفو هسفن يف ىوقتلاو ىدهلا

 لاق امك كلك هلوسرل هللا نم يحو ةنسلا نأ ىلع اذه لدو

 اميف موصعم هنأو 4ةَمْكَلأَو بلآ كليك ا َلّرْنأَو : ىلاعت

 نع ردصي ال همالك نأل «هعرش نعو ىلاعت هللا نع هب ربخي
 . ىحوي يحو نع ردصي امنإو «یوه

 [مالسلا هيلع] ليربج وهو هيب لوسرلل ملعملا ركذ مث
 ٌمَمَع» :لاقف .مهلمكأو مهاوقأو [ماركلا] ةكئالملا لضفأ

 هيلع ليربج ةع لوسرلا ىلع يحولاب لزن : يأ 4[ ُديِدَس]
 . ةنطابلاو ةرهاظلا ةوقلا ديدش : يأ ىلا ديس مالسلا

 لاصيإ ىلع يوق «هذيفنتب هللا هرمأ ام ذيفنت ىلع يوق
 وأ «هل نيطايشلا سالتخا نم هعنمو ءال لوسرلا ىلإ يحولا

 .ءوسو : ب يف (0) .قلخلل :ب يف )١(



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 يوقلا لوسرلا اذه عم هلسرأ نأ «هيحول هللا ظفح نم اذهو

 .نيمألا

 .نطابونهاظ لامجو «نسح قلخو «ةوق : يأ ورم و ود

 : يأ تلا ألي رمو مالسلا هيلع ليربج 4رن
 حاورألا نم وهف «ضرألا “نم ىلعأ وه يذلا ءامسلا قفأ

 لوصولا نم نونكمتي الو نيطايشلا اهلانت ال ىتلا ةيولعلا

 ٠ .اهيلإ
 يحولا لاصيال لب يبنلا نم ليربج اد م
 .E ا

 : يأ ذأ وأ فورعم سوقلاو «نيسوق ردق :يأ نسر
 لوسرلل 2'”ةرشابملا لامك ىلع لدي اذهو «نيسوقلا نم برقأ

 . مالسلا هيلع ليربج نيبو هنيب ةطساو ال هنأو «ةلاسرلاب ةي

 4يدبع إل مالسلا هيلع ليربج ةطساوب هللا حاد
 عرشلا نم هيلإ هاحوأ يذلا :يأ أ اا ب دمحم
 .ميقتسملا أبنلاو «ميظعلا

 هتيؤرو يب لوسرلا داؤف قفتا : يأ ئار ام داول بدك امل
 هبلقو هعمس هيلع أطاوتو «هيلإ هللا هاحوأ يذلا ىحولا ىلع

 لاها اسوأ ثلا يبرلا لامك ىلع لید ادعو: رضب

 بذكي ملف «بير الو ةهبش الو هيف كش ال اًيقلت هنم هاقلت هنأو

 . كلذب كشي ملو «هرصب ىأر ام هداؤف
 تايآ نم هب يرسأ ةليل كَم ىأر ام كلذب دارملا نأ لمتحيو

 e ةي رزرو ةبلقب اًمح هنقيت هنأو «ةميظعلا هلأ

 . ةميركلا ةيآلا ليوأت يف

 «ءارسالا ةليل هبرل ةي لوسرلا ةيؤر كلذب دارملا نإ :ليقو

 هللا مهمحر ءاملعلا نم ريثك رايتخا اذهو «هايإ هميلكتو

 . ايندلا يف هبرل ةي لوسرلا ةيؤر اذهب اوتبثأف
 هيلع ليربج هب دارملا نأو «لوألا لوقلا حيحصلا نكلو

 ليربج ىأر ويب اًدمحم نأو «قايسلا هيلع لدي امك «مالسلا

 قفألا يف ةرم :نيترم [اهيلع وه يتلا] ةيلصألا هتروص يف

 قوف ةيناثلا ةرملاو ءمدقت امك ايندلا ءامسلا تحت ىلعألا

 :لاق اذهلو ب هللا لوسرب يرسأ ةليل ةعباسلا ءامسلا

 «ىرخأ ةرم ليربج دمحم ىأر : يأ 4 هلت 1 دقو
 . هيلإ الزان

 ءامسلا قوف اًّدج ةميظع ةرجش يهو قتلا َهَرَدِس دنع
 نم جرعي ام اهيلإ يهتني هنأل يرسل روت يدع كالا

 . هريغو يحولا نم هللا نم لزني ام اهيلإ لزنيو «ضرألا

 تاوامسلا قوف اهنوكل : يأ اهيلإ "'قلخلا ملع ءاهتنال وأ

 .ملعأ هللاو «كلذ ريغل وأ ؟اهولع يف ىهتنملا يهف ضرألاو

 ۱۹-۲٠ :تايآلا ءمجنلا ةروس ريسفت -۳ 46

 لحم وه يذلا ناكملا كلذ يف ليربج هلي دمحم ىأرف

 هريغ الو ناطيش اهبرقي ال يتلا ةليمجلا ةيكازلا ةيولعلا حاورألا

 . ةئيبخلا حاورألا نم

 لكل ةعماجلا ةنجلا : يأ وأ هج ةرجشلا كلت دنع

 هيف بغرتو «ينامألا “"هيلإ يهتنت الحم تناك ثيحب «ميعن
 ةنجلا نأ ىلع ليلد اذهو «تابغرلا اهيلإ يوأتو «تادارالا

 . ةعباسلا ءامسلا قوفو نكامألا ىلعأ يف

 ءيش هللا رمأ نم اهاشغي :يأ ىب ام ذيل ىثغي إل

 . لجو زع هللا الإ هفصو ملعي ال ميظع

 نع ةرسي الو ةنمي غاز ام :يأ «ىتط اَمَو ٌرَصِبلأ عر ام
 لامك اذهو ءرصبلا زواجت امو : يأ #ٌيط انو هدوصقم

 هللا هماقأ اًماقم ماق نأ ءهيلع همالسو هللا تاولص هنم بدألا

 . هنع داح الو هزواجت الو هنع رصقي ملو «هيف

 هيف قاف يذلا ميظعلا بدألا نم نوكي ام لمكأ اذهو

 :رومألا هذه دحأب نوكي لالخالا نإف .نيرخآلاو نيلوألا

 طيرفتلا هجو ىلع هب موقي وأ هب رمأ امب دبعلا موقي ال نأ امإ
 هذهو ءالامشو اًئيمي ةديحلا هجو ىلع وأ طارفالا هجو ىلع وأ

 . هني هنع ةيفتنم اهلك رومألا

 كلذ ريغو رانلاو ةنجلا نم ركل وير تا ْنِم لَ دق
 .هب يرسأ ةليل ايب اهآر يتلا رومألا نم

 هلاك هوس © رع َتَلل ما (06- ۱۹(

 إ ىه نإ ه ريض ةف اإ كب ه ّقَْلا لو گلا لأ
 ا
 اک

 2 و 0
 م
8 

 ت

1 

 نطل لإ نوعي نإ نعاس نِ اجي ا لنا اک کاتا م نأ اهومشیمس

 0 مت ام ننال 16 el مَ نو ماج دقو نشنألا ىَوَهَت امو

 نم ل دمحم هب ءاج ام ىلاعت ىّكز امل لرلو ا هَ

 ام نالطب ركذ ءهديحوتو هللا ةدابعب رمألاو «قحلا نيدو ىدهلا

 لامكلا فاصوأ نم هل سيل نم ةدابع نم نوكرشملا هيلع

 نع .ةغراف ءامسأ يه امنإو ءرضت الو عفنت الو «ءيش

 «لالضلا لاهجلا مهؤابآو مه نوكرشملا اهامس «ىنعملا

 اهب اوعدخف ءاهقحتست ال يتلا ةلطابلا ءامسألا نم اهل اوعدتبا

 .لالضلا نم مهريغو مهسفنأ

 7 ال لاحلا هذهب يتلا ةهلآلاف

 ةقتشم اهنأ اومعز ءءامسألا هذهب اهومس يتلا دادنألا هذهو

 «ةدابعلا نم ةرذ لاقثم قحتست

 «هلالا» نم «تاللا» اومسف ءاهب ةفصتم ىه فاصوأ

Eنانملا» نم «ةانم» و (زيزعلا» نم «ىزعلا» و ةدابعلل » 

 يف (7) .هترشابم :ب يف (۲) . ىلع ىلعألا :أ يفو «ب يف اذك (۱)

 يف اذك (5) .اهمولع :أ يفو «ب يف اذك (؟) .تاقولخملا ملع :ب

 . اهيلإ :أ يفو «ب



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ءامسأ هذهو «هب كرشلا ىلع اًيرجتو هللا ءامسأ يف اًداحلإ

 ملعي «لقع نم ةكسم ىندأ هل نم لكف .يناعملا نع ةدرجتم

 . اهيف فاصوألا هذه نالطب

 كمعزب تانبلا هلل نولعجتأ : يأ 4ّقْأْلا هو كذا 5لأ»
 . ؟نونبلا مكلو

 مظعأ ملظ ٌيَأو] «ةرئاج ةملاظ : يأ ي هني ان كتل

 ىلاعت] ؟قلاخلا ىلع قولخملا دبعلا ليضفت يضتقت

 غا

 ۰ لأ ام هو[ أ اموی اأ لإ یه نإ :هلوقو

 لكو «مكبهذم ةحص ىلع ناهربو ةجح نم :يأ «َنطْلُس ني
 ءائيد ذختي ال ءدساف لطاب وهف ءناطلس نم هب هللا لزنأ ام رمأ

 هت [ةمسق نم

 ام هب نونقيتي «ناهربل نيعبتمب اوسيل - مهسفنأ يف - مهو

 . هيلإ اوبهذ

 امو دساكلا لهجلاو دسافلا نظلا مهلوق ىلع مهلد امنإو

 لاحلاو .مهتيوهأل ةقفاوملا عدبلاو كرشلا نم مهسفنأ هاوهت

 ل ل ل ا

 : يأ دلل مَ ني مْهَدَج دقلو# : ىلاعت لاق اذهلو «ىدهلاو

 يتلا بلاطملا عيمجو «ةوبنلاو ديحوتلا باب يف مهدشري يذلا

 .دابعلا اهيلإ جاتحي
 ىلع هلدأو هحضوأو نايب لمكأ هللا اهنيب دق اهلكف

 مهل بجوي ام نيهاربلاو ةلدألا نم هيلع ماقأو «دوصقملا

 نايبلا دعب نم ةجح الو رذع دحأل قبي ملف «هعابتا مهريغلو
 .ناهربلاو

 ءاقشلا هتياهنو نظلا عابتا هتياغ ءهيلع مه ام ناك اذإو

 هفسأ نم لاحلا هذه ىلع ءاقبلاف ءيدمرسلا باذعلاو يدبألا

 نورتغيو ينامألا نونمتي كلذ عمو ءملظلا ملظأو هفسلا

 . مهسفنأب

 وهو «ىنمت ام هل لصحي هنأ معز نم ىلع ىلاعت ركنأ اذهلو
 4 لوألا هيلا م © قت ام نشا مآ : لاقف كلذ يف بذاك

 اًعبات رمألا سيلف ءءاشي نم عنميو «ءاشي نم امهنم يطعيف
 . مهئاوهأل او اا

 نم لإ ايس لعق نئن ال توسل ىف يام نص ا

 دبع نم ىلع اًركنم ىلاعت لوقي 4حّضربَو مَن نمل هلأ َنَدَأَي نأ دعب
Eهللا دنع هل عفشتو هعفنت اهنأ معزو  

 نيبرقملا ةكئالملا نم «توكتلا يف يات ني کر: ةمايقلا موي
 ةكئالملا ماركو

 يأ 46 يمتع ننن الط
 .اهاجرو

 اهب قلعتو اهاعد نم ديفت ال :

 ۲٦-٠٠ :تايآلا ءمجنلا ةروس ريسفت -۳ ۹1۷

 نم دب ال : يأ «عّضْرو اسي نمل هلآ دذا نأ دن نم الإ
 نع هاضرو «ةعافشلا يف ىلاعت هنذإ :نيطرشلا عامتجا

 .هل عوفشملا

 ناك ام الإ لمعلا نم لبقي ال هنأ ررقتملا مولعملا نمو

 . ةعيرشلا هبحاص هيف اًقفاوم هللا هجول اًصلاخ

 دقو «نيعفاشلا ةعافش نم مهل بيصن ال اَذِإ نوكرشملاف

 . نيمحارلا محرأ ةمحر مهسفنأ ىلع اودس

 هيَ گیلا ومس خالا نوو ال ل ی 20-70

 ويعا الإ ذيب رو انفو دع لوک نم نڪ شرقا © ای قل
 ُمَلَعَأ وهو وليس نڪ لص نمي مَآ وه كير ٿل ايلا نٿ مهتم َكَِ
 0 هلسرل نيبذكملا هللاب نيكرشملا نأ ىنعي ىذه نسب

 ام ىلع اوأرجت ةرخآلاب مهناميإ مدع ببسبو «ةزخآلاب نونمؤي
 نم «هلوسرلو هلل ةداحملا لاعفألاو لاوقألا نم هيلع اوأرجت

 «ةدالولا نع مهبر اوهزني ملف ءاهللا تانب ةكئالملا» : مهلوق

 . اًنانإ مهايإ مهتيمست نع مهولجيو ءةكئالملا اومركي ملو
 نع الو هللا نع ال ءملع كلذب مهل سيل هنأ لاحلاو

 لاد هلك ملعلا لب «لوقعلاو رطفلا كلذ ىلع تلد الو «هلوسر

 هنأل «ةبحاصلاو دالوألا نع هزنم هللا نأو ءمهلوق ضيقن ىلع

 هل نكي ملو ءدلوي ملو دلي مل يذلا دمصلا درفلا دحألا دحاولا

 نومئاق هللا ىلإ نوبرقم مارك ةكئالملا نأو ءدحأ اًرفك
 € ا

(Y) 
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 نولعفيو مهرما ام

 وهو «حيبقلا لوقلا كلذ يف نوعبتي امنإ ''”نوكرشملاو
 نم هيف دب ال قحلا نإف ءاّييش قحلا نم ينغُي ال يذلا نظلا
 ا الا يا رجا هلاك E يامل وللا

 ف ضرع“

 ٠ مهسوفن هاوهت ام مهدوصقمو مهضرغ امنإو «قحلا عابتا يف

 ركذلا وه يذلا «هركذ نع ىلوت نمع ضارعالاب هلوسر هللا رمأ
 مولعلا نع ضرعأف ءميركلا أبنلاو ميظعلا نآرقلاو «ميكحلا

 . هتدارإ ىهتنم اذهف ءايندلا ةايحلا الإ دري ملو «ةعفانلا

 .هديري يذلا ءيشلل الإ لمعي ال دبعلا نأ مولعملا نمو

 تلصح فيك ءاهتاوهشو اهتاذلو ايندلا ىلع روصقم مهيعسف

 . اهوردتبا تحنس قيرط يابو ءاهولّصح
 .هتياغو مهملع ىهتنم اذه :يأ رأيا ني رم كلل

 بابلألا ولوأ ءاهب نوقدصملا ةرخآلاب نونمؤملا امأو

 لضفأ مهمولعو ةرخآلا رادلل مهتدارإو مهتمهف «لوقعلاو

 اذك (۳)

 لأ وصعب ال :هتمدخب

 ”ههنأ نيروكذملا ءالؤه بأد اذه ناك املو ١

 .الإ :أ يفو «ب يف اذك (۲) .مهو :أ يفو «ب يف اذك )١(

 .هنأ :أ ىفو « ب ىف



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 هلوسر ةنسو هللا باتك نم ذوخأملا ملعلا وهو ءاهلجأو مولعلا

 قحتسي ال نمم هيدهيف ةيادهلا قحتسي نمب ملعأ ىلاعت هللاو
 اذهلو ؛ نا لوس نع لعن .هلذخيو هسفن ىلإ هلكيف ءكلذ

 ني دلع رع بنس م لس ني تأ یھ كيو ا لام لاق
 , قئاللا لحملا ملعي ثيح هلضف عضيف كدت

 أوم ن ا ر ۲۳۱

 ْئالا تک بت لآ ٠ تکاب سخا لآ رو ای اب
 تي کاتن وإ کپ هلأ و ورفع م سو كيد نإ لأ لإ شوفْلاَ

 نم را وه کشا ایک 3 کیتا ا لل ن کا رش ا بلا

 ايندلا كلمب درفتملا كلملا كلام هنأ ىلاعت ربخي «َِنأ

 هلل كلم ضرألاو تاوامسلا يف نم عيمج نأو «ةرخآلاو

 ذفني «هكيلاممو هديبع يف ميظعلا كلملا فرصت مهيف فرصتي

 «مهاهنیو مهرمأيو ءهعرش مهيلع يرجيو «هردق مهيف

 عيطملا بيثيف [هنع] مهاهنو «هب مهرمأ ام ىلع مهيزجيو
 . ىصاعلا بقاعيو

 ا علا روم هاهنا لمعلا اوعانإ يدل يرحل
Es 

 ىلإ اونسحأو «ىلاعت هللا ةدابع يف *«اوُنَسَحَ أ ل یر

 يف ةنسحلا ةلاحلاب :يأ ىس عفانملا عاونأب هللا قلخ

 .ةرخآلاو ايندلا

 ا ا ا

 رثالا يك ةَ ا :لاقف مهفصو ركذ مث
 يتلا Seh نم هب هللا مهرمأ ام نولعفي : يأ ا

 رابكلا تامرحملا نوكرتيو «بونذلا رئابك نم اهكرت نوكي

 نم كلذ وحنو ءلتقلاو ابرلا لكأو رمخلا برشو انزلاك
 . ةميظعلا بونذلا

 اهبحاص رصي ال يتلا راغصلا بونذلا يهو ملأ إل
 ةردنلا هجو ىلع ةرملا دعب ةرملا دبعلا اهب ملي يتلا وأ ءاهيلع

 نأ نم دبعلل اًجرخم اهيلع مادقإلا درجم سيل هذهف ءةلقلاو
 كرتو تابجاولاب نايتالا عم هذه نإف «نينسحملا نم نوكي

 .ءيش لك تعسو يتلا هللا ةرفغم تحت لخدت «تامرحملا

 :لاق اذهلو

 دالبلا تكلهل هترفغم الولف 4ِةَرفْمَمْلا مسو ك إل
 «ضرأللا ىلع ءامسلا تطقسل هملحو هوفع الولو «دابعلاو

 : ايك يبنلا لاق اذهلو .ةباد نم اهرهظ ىلع كرت املو

OGد  

 . (رئابكلا تبنتجا ام نهنيب امل تارفكم

 ۳۲۰۳۱ :ناتيآلا «مجنلا ةروس ريسفت -۳ ۹3۸
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 ةزيَسْلأ الإ دريان دنع لوک نکن ضرع( قيم
 لسير © ايدلأ سض ا هس كي ع 2 ص رس لا وس عسا
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 2 0 1 یزصو اوا عامی اوسیدل یر جیل ضر ا یف

 َسِحوَمْلاَو رتل ار كن ونک یدل )یسک اب

eالآي لأ ا اوه  
 رنا کینه نوب قا

 ا : وتىرا تف © قئاوعب
 فحص فَمَا ©9 يوهم ملام

00 
 | یرخارزو زورا قو ىِدَلاَم يهرب © € ىَموُم

 فس يسن © سامال ناال ناو ©
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 هَل رشنأ ذإو ضرذلا كرت م كاس دل كي دلع وه [ : ا

 ارشاد

 امو ا ىلاعت وه :يأ 7 نوطب يف

 ءهب هللا مكرمأ امم ريثك نع روخلاو فعضلا نم هيلع مكلبج

 بذاوجلا ةرثكو «تامرحملا "”ضعب ىلإ ىعاودلا ةرثك نمو

 .ةيوقلا عئاوملا مدعو اهيلإ
 نم هللا '*”مكأشنأ نيح مكنم دهاشم دوجوم فعضلاو

 اًدوجوم لزي ملو ءمكتاهمأ نوطب يف متنك ذإو «ضرألا

 ل

 تبسان هذه مكلاوحأب ىلاعت هملعلف «لزي مل فعضلا نكلو

 هترفغمو هتمحرب مكدمغتي نأ «ينابرلا دوجلاو ةيهلالا ةمكحلا

 «مثاملاو مئارجلا مكنع ليزيو «هناسحإب مكرمغيو «هوفعو
 عيمج يف هبر ةاضرم هدوصقم دبعلا ناك اذإ اًصوصخ

 نم هرارفو «تانآلا رثكأ يف هيلإ برقي اميف هيعسو «تاقوألا
 دعب ةتلفلا هنم عقت مث «هالوم دنع اهب تقمتي يتلا بونذلا

 . ةعيظفلا :ب يف )2غ(

 . لعف ىلإ : ب يف (۳)
 .ميعنلا نم اهيف امو ةنجلاب زوفلاو :ب يف (۲)



 لا :تايآلا « مجنلا ةروس ريسفت -۳ 158 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 نإو ءرانلا نولخديل رانلا لهأ نإ ىتح ءهيلع هللا دمحتو 230 هيمحارلا محرأو نيمركألا مركأ ىلاعت هللا نإف «ةتلفلا
 ةمكحلا لامکب هل رارقالاو «مهبر دمح نم ةءولمم مهبولق . اهدلوب ةدلاولا نم هدابعب محرأ

 نوكي نأو ءاّبيرق هبر ةرفغم نم نوكي نأ اذه لثمل دب الف

 اک نإ :ىلاعت لاق اذهلو ءاّبيجم هلاوحأ عيمج يف هل هللا

 . حدمتلا هجو ىلع اهتراهطب سانلا نوربخت : يأ 4 مشل
 وه هللاو «بلقلا اهلحم ىوقتلا نإف] يَا نسب رع و رها

 سانلا امأو ء«ىوقتو رب نم هيف ام ىلع يزاجملا ؛هيلع علطملا

Eا  

 د و کاو یب یاو © و ىلا تبقا (۲-۳۳)

 هرن © كتوم يخش ىف اب اجب مل [ أ 5 کب هم بیلا دل

 م ل نسال سَ نأَو ه مَن ر ردو راو 5 يأ ه ر یل

 ّلِإ ناو ه ّقْوَأْل رجلا رم م © قري كؤوس میس ناو ٥ نس

 ناو ه اسو َتاَمأ ووو © یاو َكَسْسأ وه ناو تشن كير

 هانا دلع ناو ٠ ي اإ ِوَفَطُش ني ه الأو گلا ِنيَيَوَيلا یل

 ةلاح حبق تيفال : ىلاعت لوقي ءةروسلا رخآ ىلإ ىلا

 . ؟هنع ضرعأو كلذ نع ىلوتف «هديحوتو هبر ةدابعب رمأ نم
 رمتسي ال هنإف «ليلقلا ءيشلا ضعبب هسفن تحمس نإف

 . عنميو ىدكيو لخبي لب « هيلع

 نع يلوتلا هعبط لب «ةعيبطو هل ةيجس سيل فورعملا نإف
 وهف اه عمو «فورعملا لعف ىلع توبثلا مدعو «ةعاطلا

 . اهب هللا اهلزنأ يتلا اهتلزنم ريغ اهلزتيو «هسفن يكزي
 وقيم وه مآ هب ريخيو بيعلا ب رک قتلا عم

 وه امك  ةيكزتلاو ةءاسالا نيب عمجلا ىلع ءىرجتم للا ىلع
 ردُق ول هنأو «بيغلا نم ملع هدنع سيل هنأ ملع دق هنأل «عقاولا

 ىلع يتلا بيغلا ملع نع ةعطاقلا تارابخالاف «كلذ ىععدا هنأ

 ىلع ليلد كلذو ءهلوق ضيقن ىلع لدت موصعملا يبنلا دي

 . هنالطب

 ةو 6 نر قش قاي يعدملا اذه اب ا
 نم هب هرمأو «هب هللا هالتبا ام عيمجب ماق : يأ 4و ی

 ا

 هللا هركذ ام اهمهأ نم «ةريثك ماكحأ فحصلا كلت يفو

 4س ام لإ نسل یا أو © نأ َرْزو زو در الآ : هلوقب

 لمع نم هل سيلف «ءىّيسلاو نسحلا هلمع هل لماع لك :يأ
 . اًينذ ٍدحأ نع دحأ لمحتي الو «ءيش مهيعسو هريغ

 . هئيس نم هنسح زيميف ةرخآلا يف ىب َفْوَس ٌمَيَعَس ناو

 لمعلا عيمجل لمكتسملا : يأ نرالا رجلا ري م

 «ىّأوُسلاب صلاخلا ءىيسلاو «ىنسحلاب صلاخلا نسحلا
 هلدعب رقت ًءارزج ةبسحيب بوشملاو ءاهلك ةقيلخلا هناسحإو

 رش اهودروأو ءمهسفنأ اولصوأ نيذلا مهنأو «مهسفنأ تقمو

 .دراوملا

 نم 4ّس ام الإ نشل سا ناو : ىلاعت هلوقب لدتسا دقو

 تاومألل الو ءايحألل اهؤادهإ '””ديفي ال برقلا نأ ىري
 لوصوف س ام الإ ننال ل نآو# :لاق هللا نأل :اولاق
 ناق طن :لالعبالا اذه قو لدل فام لإ غ حب
 ا و ىعس ا و نيل نأ اف ا ا

Eيعسب عفتني ال هنأ ىلع لدي ام اهيف سیلو  

 لاملا نم ناسنالل سيل هنأ امك «هل ريغلا كلذ هادهأ اذإ «هريغ

 كلمي ال نأ كلذ نم مزلي الو «هدي تحتو هكلم يف وه ام الإ

 . هكلمي يذلا هلام نم ريغلا هل هبهو ام

 ,رومألا يهتنت هيلإ : يأ تلا كير لإ نادال :هلوقو
 هللا ىلإو ءروشنلاو ثعبلاب قئالخلاو ءايشألا ريصت هيلإو

 ةمحرلاو مكحلاو ملعلا يهتني هيلإف «لاح لك يف ىهتنملا

 .تاالامكلا رئاسو

 بابسأ دجوأ يذلا وه :يأ 4بار حصا وه منول
 ءرورسلاو حرفلاو ءرشلاو ريخلا وهو ءءاكبلاو كحضلا

 . كلذ يف ةغلابلا ةمكحلا هل هناحبس وهو [نزحلاو] مهلاو

 .مادعالاو داجيالاب درفنملا وه : يأ كو تاما وه ماو

 «مهتوم دعب مهديعيس ‹مهاهنو مهرمأو قلخلا دجوأ يذلاو

 e O اقللو مينناعو

 4 قالو کلا : هلوقب '"نيجوزلا رسف 4 نيرا َقَلَح أَو

 وهف اهميهبو اهقطان تاناويحلا عيمجل لماش سنج مسا اذهو

 اهقلخب درفنملا

 نا لاق ىلع هلك حطم ني ذخر ه0 رقاق وت

 «تاناويحلا كلت دجوأ ثيح «ةميظعلا ةزعلاب هدارفناو

 اهامن مث «نيهم ءام نم '"'ةفيعض ةفطن نم اهريبكو اهريغص

 ىلإ امإ ءاهنم يمدألا راص مث «تخغلب ام تغلب ىتح اهلمكو
 يف تالاحلا ىندأ ىلإ امإو «نييلع ىلعأ يف تاماقملا عفرأ

 . نيلفاس لفسأ

 الأ هلع َّنأَول :لاقف ةداعالا ىلع ةءادبلاب لدتسا اذهلو

 ءاهنورهطت :أ يفو ءب يف اذك )١( .نيدوجألا دوجأو :ب يف )١(
 سيل ناسحالا نإف :ب يف (©) .حدمتلا هجو ىلع كلذب سانلا نوربختو
 ةءاسالا نيروذحملا نيب عماج هيلع ئرجتم :ب يف (6) . اًعبطو هل ةيجس

 يف اذك (۷) .زوجي ال :ب يف (5) .ةيكرتلاو

 . ةليلق :أ يفو «ب



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 تاقيملا مويل مهعمجيو «ثادجألا نم دابعلا ديعيف ىلا

 او ا لع مهنز اجو

 مهشاعم رمأ ريسيتب دابعلا ىنغأ : يأ تاو ّىْعَأ وه ماو

 # فاو اهريغو قرحلا نم بتساكملا عاونأو ء«تاراجتلا نم

 هب نوريصي ام ءاهعاونأ عيمجب لاومألا نم هدابع دافأ :يأ

 ىلع همعن نم اذهو «نايعألا نم ريثكل نيكلامو ءاهل نينتقم
 نأ دابعلل بجوي اذهو '"ىلاعت هنم معنلا عيمج نأ هدابع

 .هل كيرش ال هدحو هودبعيو «هورکشی

 ىرعشلاب فورعملا مجنلا يهو «ىَرْعّيلا ُبَر ره منَ

 بر ناك نإو «ركذلاب هللا اهصخو «مزرملاب ةامسملا «روبعلا

 ىلاعت ربخأف «ةيلهاجلا يف دبُع امم مجنلا اذه نأل ؛ءيش لك

 فيكف «قولخم ربدم بوبرم «نوكرشملا هدبعي ام سنج نأ

 . نا عم الإ ذختت

 نيح مالسلا هيلع دوه موق مهو 4 لول ادع كلهآ أَو

 . ةيتاع رصرص حيرب هللا مهكلهأف اًدوه اوبذك

 دومث ىلإ هللا هلسرأ مالسلا هيلع حلاص موق *هوُمَتَو
Eا  

 . ىلاعت هللا مهكلهأف

 { iمرح نع هلا مهكلما لياادحا مهنا( ا 9

 ءالؤه نم طار ا مه اک تل ل نس جون موو

 . ميلا يف مهقرغأو هللا مهكلهأف ءممألا

 يأ *«ىَوْمَأ# مالسلا هيلع طول موق مهو ك4ةَكَتْومْلاَو ل
 لفسأ بلق «نيملاعلا نم اًدحأ هب بذع ام باذعب هللا مهباصأ

 :لاق اذهلو ليجس نم ةراجح مهيلع رطمأو ءاهالعأ مهرايد

 ام ميخولا ميلألا باذعلا نم اهيشغ : يأ ىّ اَم اَهدَّنَسَم#

 .هفصو نكمي ال ميظع ءيش : يأ ىشغ

 كشت هلضفو هللا معن يأبف :يأ امس َكْيَر لاء ياي

 نم هجوب كشلا لبقت ال ةرهاظ هللا معن نإف ؟ناسنإلا اهيأ

 الإ مقنلا عفدي الو «ىلاعت هنم الإ ةمعن نم دابعلاب امف ءهوجولا

 هوبذكو اهورقعف «ةيآ ةقانلا

 .وه
 يشرقلا لوسرلا اذه :يأ «خوُألا ٍرْدْنلأ نم رَ اده

 ن لب « لسرلا نم عدبب سيل هللا دبع نب دمحم يمشاهلا

 ركنت ءيش يألف «هيلإ اعد ام ىلإ اوعدو «نيقباسلا لسرلا نم
 ٠ . ؟هتوعد لطبت ةجح يأبو ؟هتلاسر

 ؟ماركلا لسرلا قالخأ [ىلعأ] هقالخأ تسيلأ

 . ؟ رش لك نع يهنلاو ريخ لك ىلإ هتوعد تسيلأ
 هيدي نيب نم لطابلا هيتأي ال يذلا ميركلا نآرقلاب تأي ملأ

 . ؟ديمح ميكح نم ليزنت .هفلخ نم الو

۹۷۰ 

 . هنم معنلا عيمج نأ مهربخأ نأ ىلاعت همعن نم اذهو : ب يف (۱)

 ۳۳-٦۲ :تايآلا «مجنلا ةروس ريسفت -۳

 ؟ماركلا لسرلا نم هلبق نم بذك نم هللا كلهي ملأ

 تنابو ءاهتقو اندو «ةمايقلا تبرق :يأ 4ُهَمزَأْلا تل
 . اهتامالع

 مهءاجو ةمايقلا تتأ اذإ : يأ 4ُةَفِشَك أ نوح نم اَهَل شل

 .هب دوعوملا باذعلا

 نيبذكملا زب دمحم لوسرلا ةلاسرل نيركنملا دعوت مث

 يرل اَذَه َنِفَآ# :لاقف ءميركلا نآرقلا نم هب ءاج امل

 مالكلا ريخ وه يذلا ثيدحلا اذه نمفأ : يأ ؟4 وجم

 ةفلاخملا رومألا نم هنولعجتو «هنم نوبجعتت هفرشأو هلضفأو

 . ؟ةفورعملا [قئاقحلاو] رومألل ةقراخلا ةداعلل

 ثيدحلا وهف الإو او «مهدانعو مهلالضو مهلهج نم اذه

 يذلا لصفلا لوقلا وهف اًلوق لاق اذإو «قدص ثدح اذإ يذلا

 لبج ىلع لزنأ ول يذلا ميظعلا “"نآرقلا وهو «لزهلاب سيل
 مالحألا يوذ ديزي يذلا ءهللا ةيشخ نم اًعدصتم اًعشاخ هتيأرل

 يعبي ٠ يذلاو «انيقيؤ اًناميإو اًنابثو اديدمتو القو اًنأر

 .هلالضو ههفسو «هنم بّجعت نم لقع نم بجعلا

 ءازهتسالاو كحضلا نولمعتست : يأ درك الو يكسو إل

 «بولقلا هل نيلتو «ءسوفنلا هنم رثأتت نأ يغبني يذلا نأ عم «هب

 هدعول ءاغصإو «هيهنو هرمأل اًعامس «نويعلا هل ىكبتو

Eةقداصلا ةنسحلا هرابخأل اًنافتلاو  . 

 اذهو «هربدت نع نوهال ءهنع نولفاغ : يأ وديس مول

 . مكنايدأو ءمكلوقع ةلق نم

 متنك امل لاوحألا عيمج يف هاضر متبلطو هللا متدبع ولف

 :ىلاعت لاق اذهلو «بابلألا ولوأ اهنم فنأي يتلا ةباثملا هذهب

 0 ءاًصوصخ هلل دوجسلاب رمألا 4 © ًاوُدُبْعأَو هل اودا ال

 “هلل عوشخلا اهبل نإف ءاهبلو ةدابعلا رس هنو الض ىلع
 2" ”ادبعلا اهب عضخي ةلاح مظعأ وه دوجسلاو هل عوضخلاو

 ضرألا ىلع هئاضعأ فرشأ لعجيو «هندبو هبلق عضخي هنإف
 . مادقألا ءطو عضوم ةنيهَملا

 هايضريو هللا هبحي ام عيمجل ةلماشلا ءاًمومع ةدابعلاب رمأ مث

 يف (۲)

 مهدابأ لب : ب يف (5) .مهل : ب يف (۳) . ةهلآ هللا عم ذختت فيكف : ت

 . رش لك نع ىهنيو «ريخ لك ىلإ وعدي سيلأ : ب يف (0) . مهرخآ نع
 ىلع لدي :ب يف (8) .يذلا لب :ب يف (۷) .نآرقلا :ب يف (5)

 يفو «بلقلا :أ يف )٠١( .هلل عوشخلا اهحور نإف : ب يف (9) . هلضف

 هلوقل قايسلل ةملكلا ةبسانمل (دبعلا) اهتلعج دقو ءةحضاو ريغ ةملكلا :ب

 . (هندبو هبلق) :دعب اميف



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 . ةنطابلاو ةرهاظلا لاوقألاو لامعألا نم

 ًءانث ىصحن ال يذلا هلل دمحلاو . مجنلا ةروس ريسفت مت

 «هدابع هيلع ىنثي ام قوفو «هسفن ىلع ىنثأ امك وه لب «هيلع

 . اًريثك اًميلست ملسو دمحم ىلع هللا ىلصو
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 لا ولا نأ ويتمم

 أور ا ا نِإَو © ٌرَمَعْل يدو هع الآ ا رفا # )١-٥(

 و 4 وے ءے ول

 رثأ لڪ و ره وهآ اوعبقاو اودڪو ه ريم رخي اولوقو
 لص ه رش وی ات الا نب ماس دلو ه وتش

 تبرتقا ةمايقلا يهو ةعاسلا نأ ىلاعت ربخي ددنلَأ نن امه ةع
 نوبذكملا ءالوهف كلذ عمو ءاهئيجم تقو ناحو ءاهناوأ نآو

 نم هللا مهيريو ءاهلوزنل نيدعتسم ريغ ءاهب نيبذكم اولازي مل
 .رشبلا هلثم ىلع نمؤي ام اهعوقو ىلع ةلادلا ةميظعلا تايآلا

 نب دمحم هب ءاج ام ةحص ىلع ةلادلا تايآلا مظعأ نمف

 قراوخ نم مهيري نأ نوبذكملا هنم بلط امل هنأ اب هللا دبع

 ىلإ ةي راشأ ءهقدص[و هب ءاج ام ةحص] ىلع لدي ام تاداعلا

 سيبق يبأ لبج ىلع ةقلف «نيتقلف قشناف ىلاعت هللا نذإب رمقلا
 هذه نودهاشي مهريغو نوكرشملاو «ناعقيعق لبج ىلع ةقلفو
 قلخلا ردقي ال يتلا يولعلا ملاعلا يف ةنئاكلا ''”ىربكلا ةيآلا

 .لييختلاو اهب هيومتلا ىلع
 دحأل ىرج هنأ اوعمسي ملو لب «هلثم اوأر ام اًرمأ اودهاشف

 ناميالا لخدي ملو .كلذل اورهبناف «هريظن هلبق نيلسرملا نم

 مهتهب ىلإ اوعزفف ءاّريخ مهب هللا دري ملو ءمهبولق يف
 .دمحم انرحس :اولاقو مهنايغطو

 نم مكيلإ "”مدق نم نولأست مكنأ كلذ ةمالع نكلو
 نم رحسي نأ ردقي "ال مكرحس ىلع ردق نإو هنإف «رفسلا

 عوقوب مهربخأف «مدق نم لك اولأسف «مكلثم اًدهاشم م
O E e E 

 قلخلا هفسأ ىلع الإ جوري ال يذلا 3 نم اذهو

 ةيآلا هذهل مهنم اًراكنإ سيل اذهو «لقعلاو ىدهلا نع مهلضأو

 اهتلباقمل نودعتسم مهنإف .مهيتأت ةيآ لك لب ءاهدحو

 ملو اضرب ُه ديا اقرب نيَو# :لاق اذهلو ءاهل درلاو '*”لطابلاب

 : لاق لب اهوري نإو :لقي ملف رمقلا ق ق ىلع ا

 .ىدهلاو قحلا عابتا مهدصق سيلو «ًاوُضرْي هياء اري نإو#

 :تايآلا «تبرتقا ةروس ريسفت ۹۷۱ 6

 . ناد o یورو ع
 FO O AIOE ایا أو

 7 017 1 رم هه دوم هده هاهم

 ُتَرَوْه هاو (0) َققَأَو قوه ناو رحلة هيَ
 © انارو و لولاه کاما نأ ©) كىرش

 ةف ۇملاو ا | ىطأَوملظَأ مهو 2 جون موقو

 © ىا كيرلا َيَأَف 9 نضام َهدَّسَصَم (©) یرهآ

 نيا هل سيل فز لا تفر كول اردلان زذا ه
 نحنا وبَجَعثيِدْلااَدهْنَأ © ُةَفِساهَسَأ نوم
 OR ا

Eو 7 کک یادش ر  

 يلح 1 رمل ڪڪ ت

 2 مرر ع -1 و

 ورمي هياء نو و | © ب رمل قشناو ةعاسلا تبرأ
 <TATE 4 e ل رر

 رهءاوهأ ا کک
 اک 18 58 دقو 6 ٌةَفيَسُم
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 د رجدرمهي
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eرڪن ون وللا  © 

 اوعبتأو اود ڪرو ا : لاق اذهلو «ىوهلا عابتا عمل امنإو

 اأ مَعَ كل ابحت رل نفل :ىلاعت هلوقك کک و ر رسل

 . 4ش وه وع
iاوعبتاو اًعطق اونمآل ىدهلا عابتا مهدصق ناك ول  

 نيهاربلاو تانيبلا نم هيدي ىلع هللا مهارأ هنأل ب اًدمحم

 ةيهلالا بلاطملا عيمج ىلع لد ام عطاوقلا ججحلاو

 ١ ٠ .ةيعرشلا دصاقملاو

 هتياغ رمألا غلبي مل نآلا ىلإ : يأ 4ٌدَقَتَسُم رثأ لو

 تانج يف بلقتي قدصملاف «هرخآ ىلإ رمآلا ريصيسو «هاهتنمو
 هللا طخس يف بلقتي بذكملاو «هناوضرو هللا ةرفغمو «ميعنلا

 ضاع مج

 .اذبا ادلخم اًدلاخ هادعب

 ةقباسلا رابخألا يأ Î a) س 58 دقو :- ىدهلل

 رجلا رولا ةرهاظلا تازجعملاو ةقح ةقحاللاو

 يف () 17 :ب يف (۳) .درو نم : :ب يف( . ةميظعلا : ب يف )١(

 مهارأ هللا نأ وهو رهاظ دارملاو «نيتخسنلا يف اذك (9) .بيذكتلاب :ب

 . هيدي ىلع



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ت هنم *ةَمكِح# كلذو «مهلالضو مهيغ نع مهرجزي

 دحأل ىقبي الو ن7 نيفلاخبملا ىلع هتجح مول : يأ 4ب

 . لسرلا دعب ةجح هللا ىلع

 ْمُعََح وو © نووي ل : ىلاعت هلوقك ُرُدْنلا نمت امل

 4 ألا بالا ا يحوم لك

 رك ءيا عدلا ٌعَدَيَم موي متع لو (0-1)

 لأ لإ نطو هم در ی تادا ني ويم قتلا

 ناب دق : لك هلوسرل ىلاعت لوقي € مَ اذه َنورْفَكْلا لوب

 مهنع ضارعالا الإ قبي ملف ءمهاده يف ةليح ال نيبذكملا

 اًميظع اًموي مهب رظتناو مَع لوكا [:لاقف] ءمهنع يلوتلاو
 ايد الوعر

 ءىس د للا مالسلا هيلع ليفارسإ ملدا ٌعَتَم مني نيح كلذو

 عظفأ اًرظنم رت ملف «ةقيلخلا هركنت عيظف رمأ ىلإ : يأ « ركن
 نم تاومألا اهب جرخي ءةخفن ليفارسإ خفنيف ءهنم عجوأ الو

 . ةمايقلا ول هرو

 ىلإ لصو يذلا عزفلاو لوهلا نم :يأ 4 هربا اش
 . مهراصبأ كلذل تعشخو «تلذو تعضخف «مهبولق

 « مهترثك نم هك روبقلا يهو (ِثاَرَيَخْلا ّنِي نوري

 ضرألا يف ثوثبم : يأ ريَ دا درج۲ ضعبب مهضعب ناجورو

 . اًدج رثاكتم

 ءادنلا ةباجال نيعرسم :يأ 4َا لإ َنيُِِمل
 مهرمأيو مهوعدي يعادلا نأ ىلع لدي اذهو «"يعادلا

 . هتباجإ ىلإ نوعرسيو هتوعد نوبليف ةمايقلا فقومل روضحلاب

 ريع م اده : مهباذع رضح دق نيذلا #ةورفكلا لويو

 ٌريسي هنأ كلذ موهفم] 4ر رع َنِرْفَكْلا لع :ىلاعت لاق امك

 .[" 'نينمؤملا ىلع ٌلهس
 قنا را ایک يف مق قلق تگ ۷-۹

rsd در 
 © ري وو ٠ املا بأ احم 0 زهتنأ تولع نأ بَ ان د

 ِتاَد لع هلو © يه د مَ ىع املا ىلا انوع ضرألا ارو

 57 اہک دقو © رک ناک نل 4 ا

 ُلَهَف ذلل نا افلا اسب دقو © ردو یادم ناک کک ٥

 تاوءمةلوسرل نييلكملا لاعب لاغتو كرات ركأ املا« ركذت وم

 مهرذنأ ءاّئيش مهيلع يدجت الو «مهيف عفنت ان: تايآلا

 فيكو ءلسرلل ةبذكملا ةيضاملا ممألا تابوقعب مهفّوخو
 .هباقع مهب لحأو هللا مهكلهأ

 نودبعي موق ىلإ هللا هثعب لوسر لوأ «حون موق ركذف
 هل كيرش ال هدحو هتدابعو هللا ديحوت ىلإ مهاعدف «مانصألا

 ويد يد

 الو وو نود الو کھلا ردم ال : اولاقو كرشلا كرت نم اوعنتماف

 يدم نم
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 ةقالااواسرماتإ ال رشا راو قرا مهل هتف

 . 4ك قبو كوي الو ارم
 ءاّراهجو اًرسو اًراهنو اليل هللا ىلإ مهوعدي حون لزي ملو

 لاق اذهلو م ي قر انايغطو 0 الإ كلذ مهدزي ملف

 مهؤاباو هيلع مه ام نأ مهمعزل كونج اولاقو ادع اوكف : انه

 هب ءاج ام نأو «لقعلا هيلع لدي يذلا وه لالضلاو كرشلا نم

 نم الإ ردصي ال «لالضو لهج مالسلاو ةالصلا هيلع حون

 .نيناجملا

 قئاقحلا اوبلقو «كلذ يف اوبذكو

 ةميقتسملا ةرينلا لوقعلا دشري يذلا تباثلا قحلا وه هب ءاج ام

 .نيبم لالضو لهج هيلع مه امو دشرلاو رونلاو ىدهلا ىلإ

 مهاعد امدنع هوفنعو هموق هرجز : يأ 4 َريدْراَو [ :هلوقو]

 . ىلاعت هللا ىلإ

 مهبيذكت الو هب ناميالا مدع - هللا مهحبق - مهفكي ملف

 عيمج اذكهو «هيلع اوردق ام مهتيذأ نم هيلإ اولصوأ ىتح هايإ

 . مهئايبنأ عم مهلاح هذه «لسرلا ءادعأ

 .نيملاعلا :ب يف )١(

 . ب شماه نم ةدايز (۳)

 نإف ءالقعو اًعرش ةتباثلا

 . يعادلا ءادنل نيعرسم : أ يفو «ب يف اذك (۲)



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 يل ةردق ال برعم نأ [: لاقف] هبر حون اعد كلذ دنعف

 .ردانلا ليلقلا الإ هموق نم نمؤي مل هنأل .مهنم راصتنالا ىلع

 . مهموق ةمواقم ىلع مهل ةردق الو

 رل :ىرخألا ةيآلا يف لاقو E نا
 . تايآلا اراد نب ا

 اصف : یلاعت لاق «هموق نم هل رصتناو هلاؤس هللا اجا

 . عباتتم اًّدج ريثك : يأ 4 رم وأم مس أ بوب

 ءاملا نم اهنم لزني ءامسلا تلعجف اع َضَرَدْلا نرجو

 يذلا رونتلا ىتح اهلك ضرألا ترجفتو «ةداعلل قراخ ءيش

 هنأل ءاملل اًعبنم هنوك نع اًلضف «هيف ءاملا دوجوب ةداعلا رجت مل
 .رانلا عضوم

 هللا نم 4 ِرْمَأ لع ضرألاو ءامسلا ءام : يأ ءال ا قتلا

 ةبوقع ءهاضقو لزألا يف هللا هبتك دق : يأ دره رمل «كلذب هل

 . نيغاطلا نيملاظلا ءالؤهل

 ىلع اخون اندبع انيجنو : يأ © ٍرْسُدَو ولأ تاد لع تلو
 ترمس دق [يتلا] ريماسملا :يأ رسدلاو حاولألا تاذ ةنيفسلا

 . ''”اهرسأ اهب دشو اهحاولأ [اهب]

 هلمح نمو «هعم نمآ نمو حونب يرجت : يأ ب يل
 نع اهل [هنم] ظفحو ءهللا نم ةياعرب تاقولخملا فانصأ نم

 . ليكولا ظفاحلا معن وهو «ىلاعت هنم هئالكو [رظنو] «قرغلا

 نم ةاجنلا نم انلعف ام حونب انلعف : يأ 4 ريك ناك نمل هرج

 ىلع ربصف هب اورفكو هموق هبذك ثيح هل ءازج ؛ماعلا قرغلا
 هّدص الو « دار هنع هدري ملف «هللا رمأ ىلع رمتساو «مهتوعد

 لي :ىرخألا 0 لاق امك ءداص نع

 .ةيآلا ۱

 انلعف ام مهب انلعفو حون موق انكلهأ انإ :دارملا نأ لمتحيو

 اذهو ءمهدانعو مهرفك ىلع مهل ءازج .يزخلاو باذعلا نم

 . فاكلا حتفب اهأرق نم ةءارق ىلع هجوتم

 حون ةصق انكرت دقلو : يأ 4 ركَذُم نم لَم ياع هكر دقلو#

 لسرلا ىصع نم نأ ىلع «نوركذتملا اهب ركذتي ةيآ هموق عم
 ىلإ دوعي ريمضلا نأ وأ ءديدش ماع باقعب هللا هكلهأ مهدناعو

 حون هدبعل هللا نم ميلعت اهتعنص لصأ نأو ءاهسنجو ةنيفسلا
 سانلا نيب اهسنجو اهتعنص ىلاعت هللا ىقبأ مث «مالسلا هيلع

 عيدبو هتردق لامكو ءهتيانعو هقلخب ديس لديل
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5 

E:هنهذ تلم «تايآلل ° کذتم لهف : يأ 4 ٍركَدُم نم له  

 . ؟رسيلاو نايبلا ةياغ يف اهنإف 0
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 )١( اهرسأ تدشو :أ ىفو «ب ىف اذك .

 ٤- :تابآلا «تبرتقا ةروس ريسفت ۳۲-۱۸

 بطاخملا اهيأ تيأر فيكف : يأ 4رذ نَدَع نك فكن
 . ةجح هيلع دحأل يقي ال يذلا هراذنإو ميلألا هللا باذع

 انرسي دقلو :يأ 4 ٍركَدُم ني لهم ذلل نامل ترسي دقلو

 هيناعمو ءءادألاو ظفحلل هظافلأ «ميركلا نآرقلا اذه انلهسو

 هنيبأو ىنعم هقدصأو اًظفل مالكلا نسحأ هنأل ءملعلاو مهفلل

 «ريسيتلا ةياغ هبولطم هيلع هللا رسي هيلع لبقأ نم لكف ءاًريسفت

 نم نوملاعلا هب ركذتي ام لكل لماش ركذلاو «هيلع هلهسو
 ءازجلا ماكحأو «يهنلاو رمآلا ماكحأو «مارحلاو لالحلا

 .ةقداصلا رابخألاو ةعفانلا دئاقعلاو «ربعلاو ظعاوملاو

 «مولعلا لهسأ اًريسفتو اًظفح نآرقلا ملع ناك اذهلو
 دبعلا هبلط اذإ يذلا عفانلا ملعلا وهو .«قالطالا ىلع اهلجأو

 بلاط نم له :ةيآلا هذه دنع فلسلا ضعب لاق هيلع عا

 هيلع لابقالا ىلإ هدابع هللا وعدي اذهلو ؟[هيلع] ناعُيَف ملع

 . ( ٍركَدُم نم له :هلوقب ركذتلاو

 اَلَسَ ا ه ردو CE او
 اج مُک ن رسالا مز © ريس يغ موب يف تم اعر بَ

 نم ْلَمَم رل ا 8 کہ رر دع 34 قيل 0 رقت

 مهيلإ هللا لسرأ «نميلاب ةفورعملا ةليبقلا يه «داعو»

 «هوبذکف هتدابعو هللا ديحوت ىلإ مهوعدي مالسلا هيلع اًدوه

 . اًدج ةديدش : يأ اًرَصْرَص اعرف مهيلع هللا لسرأف

 مهيلع ءاقشلاو باذعلا ديدش :يأ 4 يع روب

 . اًموسح مايأ ةينامثو لايل عبس مهيلع 4 رَ

 مث ءءامسلا وج ىلإ مهعفرتف اهتدش نم سالا عَ
 4 رم لَ راجع مك # نوحبصيف «مهكلهتف ضرألاب مهعفدت
 يذلا يواخلا لخنلا عوذج لثم مهكاله دعب مهئتج نأك : يأ

 ىلع قلخلا نوهأ امف «ضرألا ىلع طقسف حيرلا ”'هتباصأ

 .هرمأ اوصع اذإ هللا

 ءميلألا باذعلا [هللاو] ناك هردو یبادع ناک فیل

 .ةجح هيلع دحأل تقبأ ام يتلا ةراذنلاو

 ةمحر كلذ ىلاعت ررك 4 ٍركَدُم نب نَه كذب هَل 1 ارسم دقو
 مهايند حلصي ام ىلإ مهاعد ثيح ءمهب ةيانعو هدابعب

 .مهارخأو

 ا أ الاف 5 ردا دوم تیک # (۳۲-۲۳)

 ُباَدَك وه لب ایہ نم ی رکزلا قلما 0 رسو ٍلَلَص یھ اکل
 TT واير اَنِإ ه رال ُباَّذَكْلا نم ادع َنوبَلعَيَس

 كلذ نع هدص الو :ب يف (۲)
 : ب يف (5) .ركذتم نم لهف :ب يف )٤( .هلوسرل :ب يف (۳) .داص
 . هتعلتقا



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

e2 reهمسي املأ نأ مهغبتو © ربطصاو رجم چ  e N 

 ٌةَدونو ةَحيص مل السرأ اإ © ردو یا نک فک © رقع طا

 : يأ رك ني له رال ارق اري دقو ٥ رطتختْلا ويك واک
 ضرأ يف ةروهشملا ةفورعملا ةليبقلا مهو دمت َتبَدَك#
 هللا ةدابع ىلإ مهاعد نيج «مالسلا هيلع اًحلاص مهيبن «رجحلا

 .هوفلاخ مه نإ باقعلا مهرذنأو «هل كيرش ال هدحو

 تب سبا :- اًهيتو اًرْبِك - اولاقو هيلع اوربكتساو هوبذكف

 ويت نما دب كوب رتل يااا

 انم سانلا دنع ربكأ وه نمم
 وهو هانعبتا نإ : يأ اإ اإ دحاو صخش وهف كلذ عمو

 . ءايقشأ نولاضل انإ : يأ © ٍرْكْسَو ٍلَكَص ىل لاحلا هذهب
 اوعبتي نأ اوفنأ مهنإف مهتاقشو مهلالض نم مالكلا اذهو

 رجشلل نيدباع اونوكي نأ اوفنأي ملو ءرشبلا نم اًلوسر

 .روصلاو رجحلاو

 اننيب نم هللا هصخي فيك :يأ اَب نم هيلع ٌركَذلا قل

 . ؟اننيب نم هصخ ةيزم يأف ؟ركذلا هيلع لزنيو
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 .هب نولدي اولازي مل «هللا ىلع نيبذكملا نم ضارتعا اذهو

 هللا باجأ دقو «لسرلا ةوعد هب نودريو نولوجيو نولوصيو
 نإ مهل َمُهَل ْتلاَثل :مهممأل لسرلا لوقب ةهبشلا هذه نع

 . 4 وداسبع نم ءاي نم ع مَ هَل و ُكسْلنِم رسم الإ ن
 اهب «تالامكو قالخأو تافصب مهيلع هللا َّنَم لسرلاف

 .هيحوب صاصتخالاو مهبر تالاسرل اوحلص
 نم اوناك ولف ءرشبلا نم

 e «مهنع اوقلتي نأ رشبلا نكمي مل ةكئالملا

 . لجاعلا باقعلاب مهل نيبذكملا هللا لَجاَعل ةكئالملا

 .حلاص مهيبنل دومث نم رداصلا مالكلا اذهب دوصقملاو

 لب :اولاقف رئاجلا مكحلا اذهب هيلع اومكح اذهلو «هبيذكت

 .رشلاو بذكلا ريثك : يأ #رثأ اك ره

 ةلباقم مهدشأو «مهملظأو مهمالحأ هفسأ ام هللا مهحبقف

 هللا مهبقاع مرج ال «عينشلا باطخلاب نيحصانلا نيقداصلل

 . مهنايغط دتشا نيح
 تايآ نم ةيآ مهيلع معنلا ربكأ نم يه يتلا ةقانلا هللا لسرأف

 . نيعمجأ مهيفكي ام ''”اهعرض نم نوبلتحي ةمعنو «هللا
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 بقتراو مهايإ كتوعد ىلع ربصا : يأ #ٌريَطَصآَو مُر
 د

 :يأ ءاملا نأ مهربخأ : يأ 4# مي همسه ملأ نأ أ مچتو

 اوناك نأ هتمكحو هتمحر نمو

 برش اهل «ةقانلا نيبو مهنيب ةمسق هنوبذعتسي يذلا مهدروم

 ٤- :تايآلا «تبرتقا ةروس ريسفت ۳۳-٤٠ ۹۷4

 ماا رص يني 0 ملا و ہم ب وعجم

 عات ائ ريدم رتا

 فلآ مدمر © ر طلا ریش اک کک
 انك تکر © ركذت نم لھ:

 ارىس ا
 ر E © کش نم رج ك لک

 7 دف حئِيْعَأاسْمطَفهِفْيَص نع ودور دقو ل ر ڈنلاپ

 ©۵ ٌرَفيَسُم باذع کب مُهَحّبص دقو 9€ رڈنو یاد
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 ] هكذا يادي وك و تناول: عنتر © 2 و 2
 Eek 12 رک ص 7 هه

 | ةءارب EER نّمرثخ IG 07 ردم رعد
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 و 09 هالو مه دووم هالا لب دلا ولوو
 راَنلَأ ف فدو 9رسول مفرج ©
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 . مولعم رخآ موي برش مهلو موي
 رظحيو «هتمسق ناك نم هرضحي : يأ 4رس برش لکل

 . هل ةمسقب سيل نم ىلع
 ةليبقلا ىقشأ وه يذلا اهرقع رشاب يذلا «ْمْجياَص ادن

 . (َرَفَمَمأل اهرقع نم هب هورمأ امل داقنا : 5

 هللا لسرأ «باذع دشأ ناك ردو ناَذَع نک یک

E 

 . رك نم ٌلَهَف ریال ناقل 5 دقو

 اخلاص هللا ىجنو «مهرخآ نع

 «هعم نمآ نمو

 لإ ماع مع اتا اإ ردا طول موق تد )٠۰-۳۳(

 د رک ی یک تلک م ےک ف ٥ ےب م ا 3

 و ور 2 ور یر زق رع فزع وا اار

 اتسمطف ہدِفيَص نع ةودور دقلو ٥ ردنلاپ اورام اتش مقرا َدَقْلَو
e 50205ي  

 تیا
 2< وو 4

 0 ٌرَقَسم باذع 06 دقلو O ردو يع اوف ۳

 : يأ 4 رک ني م لهم زل وتلا اتي دق o 0 ِقِاَّذَع أوقوُدَم

 هللا ةدابع ىلإ مهاعد نيح مالسلا هيلع اًطول وُ وَ تدك ©

 ام يتلا ةشحافلاو كرشلا نع مهاهنو هل كيرش ال هدحو

 .اهرد :ب يف )١(



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 .نيملاعلا نم دحأ اهب مهقبس

 نإ ىتح «مهحئابقو مهكرش ىلع اورمتساو هوبذكف
 موق مهب عمس نيح فايضأ ةروصب هوءاج نيذلا ةكئالملا

 «مهيف ةشحافلا عاقيإ نوديري «نيعرسم '!'مهوءاج ءطول
 . مهنع هودوارو ءمهحبقو هللا مهنعل

 «هحانجب مهنيعأ سمطف مالسلا هيلع ليربج هللا رمأف

 .4 ردلاب فرات هتبوقعو هللا ةشطب مهيبن مهرذنأو

 «مهرايد مهيلع هللا بلق رَقَسَسُم ٌباَدع َةَركَب مُهَحَّبَص حيض دقلو#

 «دوضنم ليجس نم ةراجحب مهعبتتو ءاهالعأ اهلفسأ لعجو

 . نيفرسملل كبر دنع ةموسم
 ىلع مهل ءازج «ميظعلا بركلا نم هلهأو اطول هللا ىجنو

 .هل كيرش ال هدحو هتدابعو «مهبرل مهركش

 اهلك اني اوك ٠ ردنا وعد لع ج دقو (00-4)
 يف ةر کک را کیو نم رح دل كأ © ريف زرع دنا مذ

 لب ه دل ولوو عسل ميس © یتش ميج ن وق أ © ززا
 0 ٍرْعْسَو للص يف َنيِمرْجُمْلأ نإ © رمو هدأ ةعاسلا مهذووم ةَعاَسل

 و نوبحسل مون

 1 دق

o 
 ِقَّدِص ِدَعَفَم ف ©

E :نوعرف :يأ أ 1 ج  
 هديأو «ميلكلا ىسوم مهيلإ هللا , لسرأف ا هموقو

 نم مهدهشأو «"تارهاقلا تازجعملاو «تارهابلا تايآلاب

 هللا تايآب اوبذكف «"”مهريغ اًدحأ هيلع دهشي مل ام ربعلا

 وه ميلا يف مهقرغأف ءردتقم زيزع ذخأ مهذخأف ءاهلك
 ونو

 نيبذكملا[و سانلا] ريذحت صصقلا هذه ركذ نم دارملاو

 ءالؤه : يأ 4يو ْنَم ر درا : لاق اذهلو ال دمحمل

 ركذ نيذلا نيبذكملا كثلوأ نم ريخ لسرلا لضفأ اوبذك نيذلا

 نأ نكمأ ېهنم اًريخ اوناك نإف ؟مهيلع ىرج امو مهكاله هللا

 ءرارشألا كئلوأ باصأ ام مهبصي ملو «باذعلا نم اوجني

 اوسيلف مه ارش اوتوكي مل نإ مناف «كلذك ألا يلو

 اًقاثيمو اًدهع هللا مكاطعأ مأ : يأ 4 ريا يف ٌهَةَرَب 5 0
 مكنأ ذئنيح نودقتعتف ءءايبنألا ىلع اهلزنأ يتلا بتكلا يف

 . ؟هدعوو هللا رابخإب نوجانلا

 بتكت نأ ءاًعرشو اًلقع نكمم ريغ لب عقاو ريغ اذهو
 نلف «ةمكحتلاو لدعلل حفلا ةييلالا تكلا ق هضاب

۷o تايآلا «تبرتقا ةروس ريسفت ٤١-٠٥٥: -٤ 

 لضفأل «نيبذكملا نيدناعملا ءالؤه لاثمأ ةاجن ةمكحلا نم

 ةوق مهب نوكي نأ الإ قبي ملف ءهللا ىلع مهمركأو لسرلا
 .4 روم ٌعيَح نع :نولوقي مهنأ ىلاعت ربخأف ءاهب نورصتتي

 عن مرهيَس# :نوموزهم مهنأو مهفعضل اًئيبم ىلاعت لاق

 موي ربكألا مهعمج هللا مزه ءربخأ امك عقوف دلا نووي
 رصنو « "هب اولذ ام «مهئاربکو مهديدانص نم لتقو «ردب
 .نينمؤملا هبزحو هيبنو هنيد هللا

 نمو ءمهرخآو مهلوأ هب عمجي دعوم مهلف كلذ عمو
 لب :لاق اذهلو ءهتاذلب عتم نمو «مهنم ايندلا يف بيصأ
 . طسقلاب قحلا مهنم ذخؤيو هب نوزاجي يذلا مدعوم ُةَعاََتلَ

 اه لك نم رکا ر: ماو عا يآ او قنا ا

 .لابلاب رودي وأ مهوتي

 يهو مئارجلا لعف نم اورثكأ نيذلا :يأ 4َنيِمجُسَلَأ َّنإ#

 ٍللَص ىفإ يصاعملا نم هريغو كرشلا نم ةميظعلا بونذلا
 لالضو «ملعلا نع لاّلّض ءايندلا يف نولاض مه : يأ كو
 باذعلا يف ةمايقلا مويو «باذعلا نم مهيجني يذلا لمعلا نع

 ىتح مهماسجأ يف لعتشتو «مهب رعستت يتلا رانلاو ءميلألا

 نم مهب ام فرشأ يه يتلا هوجو ل ع رتل يف نوح موي

 كلذب نوناهيف ءاهريغ ملأ نم دشأ اهملأو 0

 رانلا ملأ اوقوذ :يأ «َدَّمَس سم اوفوُدإ# :مهل لاقيو «نوزخيو

 اك اهظيغو اهفسأو
 ملاوعلاو تاقولخملل لماش اذهو « ردم تقل لح نع لك اتو

 اهل قلاخ ال اهقلخ هدحو ىلاعت هللا نأ ءةيلفسلاو ةيولعلا

 .اهقلخ يف هل كراشم الو ءهاوس

 اهتقوب هملق هب ىرجو «هملع هب قبس ءاضقب اهقلخو
 كلذو فاصوألا نم هيلع تلمتشا ام عيمجو ءاهرادقمو

 نک ةدحو الإ ئرَمأ امو# :لاق اذهلف ءريسي هللا ىلع

 حملك ءدارأ امك نوكيف نك :هل لاق اًئيش دارأ اذإف ِرَصبلأِ

 .ةبوعص الو ةعنامم ريغ نم «رصبلا
 اولمع نيذلا نيقباسلا ممألا نم كايا اكلها دلو

 ركذتم : يآ # ٍركَدُم نم لهل متبذك امك اوبذكو 18 امك

 هتمكح نأو «ةدحاو نيرخآلاو نيلوألا يف هللا ةنس نأ ملعي

 قرف الو مهلثم ءالؤه نإف «رارشألا كئلوأ كالهإ تضتقا امك

 تازجعملاو «تانيبلا تايآلاب :ب ىف (۲) .اوءاج :ب ىف )١(
 يف هدونجو هقرغأف (؟) .مهريغ دهشي ملام :ب يف (۳) .تارهابلا
 يف :ب يف (۷) .اولذأف :ب يف (5) .تلتقو :ب يف (0) .ميلا

 .هقلخ :ب يف(۸) .لايخلا



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 . نيقيرفلا نيب
 ر نم هولعت لک : يأ « ربل يف ُهوُلَمَم ءىس لوا

E 

 . بوتكم رطسم : يأ 4 ٌرْطَُْم
 دق اهلك ءايشألا عيمج نأ ردقلاو ءاضقلا ةقيقح اذهو

 ءاش امف ‹ظوفحملا حوللا يف هدنع اهرطسو «ىلاعت هللا اهملع

 .نكي مل أشي مل امو ناك هللا

 نكي مل هأطخأ امو هئطخيل نكي مل ناسنالا باصأ امف

 اوقتا نيذلا هيهاون كرتو هرماوأ لعفب هلل *َنِقَّيَمْلا تإ
 تانج يف : يأ * ربو تج ىف# «رئاغصلاو رئابكلاو كرشلا

 رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال ام اهيف يتلا ميعنلا

 ةيراجلا راهنألاو ةعنايلا راجشألا نم ءرشب بلق ىلع

 براشملاو لكآملاو «ةقينألا لزانملاو ةعيفرلا روصقلاو

 «نانجلا يف ةيهبلا تاضورلاو ناسحلا روحلاو «ةذيذللا

 ٍدَمَمَم يف# :لاق اذهلو «هبرقب زوفلاو «نايدلا كلملا ناوضرو
 ر مهيطعي امع اذه دعب لأست الف كٍرِدتْمُم ِكِلَم دنع ٍقْدِص

 هللا انلعج «هتنمو هناسحإ نم هب مهدميو «هدوجو هتمارک نم

 . اندنع ام ّرشب هدنع ام ريخ انمرح الو «مهنم

 . ركشلاو دمحلا هللو «تبرتقا ةروس ريسفت مت

 )١-١15( ندْضإْلا لح نارمل ّمَّلَع ه نما 0

 رجشلاو م 0 ٍناَبَسَحب ٌرَمَقْلاَو ممَّصلأ ه نايل 00

 ف 0 لأ ه تاسلا ٌمَّصَوَو اعر َءامسلاو © ناد
 رم رع ھر ريغ بخ“ ا "وأ < 5

 ّضرأْلاو © َنآَريِمْلا اوري الو َِسِقْلاِب تولا امیقأو ٥ نارمل
 حم رام رعي مدل

 1 كو 0 0 تاد 00 0 0 0 مَن هَ

 ةعس ىلع لادلا 00 ٠ اا لاخلا ةميركلا

 . هلضف عساوو هرب ليزجو هناسحإ مومعو هتمحر

 ىلإ هللا هلصوأ يذلا اهرثأو هتمحر ىلع لدي ام ركذ مث

 سنج لك دعبو .ةيورخألاو] ةيويندلاو ةينيدلا معنلا نم هدابع

 انکي هلا يأمل :لوقيو هركشل نيلقثلا هبني ءهمعن نم عونو
 .[ِنابْرْكَُت

 ١-٠١ :تايآلا ‹نمحرلا ةروس ريسفت هه ۹۷٦

 7 عا هنأ
 1 ا کھاد ر ا رو

 ف NO رڌم نڙ

 رک

 ررر دو
 ے

 ا ودعت

a ايي ا ٠ 

 ا نولو( ناریل ناوت 9
 9 ِماَنََلِ هَعَصَو رل او 9 درمل ارعا

 0 راک
 | E هک اء يم( نالو

 قو ©) را لکل صْنَص نی ینا
 ا ا @ راكم مران

 هيناعمو هظافلأ هدابع ملع :يأ 4َناَءَرْشلأ َمَلَعظ هنأ ركذف

 «هدابع اهب محر ةمحرو ةنم مظعأ اذهو «هدابع ىلع اهرسيو

 ريسفت نسحأو «ظافلأ نسحأب اًيبرع اًنآرق مهيلع لزنأ ثيح

 . رش لك نع رجاز «ريخ لك ىلع لمتشم
 ءاضعألا لماك ميوقت نسحأ يف «َنضإلا ىل

 هقلخ '''ىلاعت عيدبلا ¿ نقنأ دق «ءانبلا مكحم «ءازجألا يفوتسم

 نايل EY نأب تاناويحلا رئاس ىلع هزّيمو «ناقتإ ّيأ
 يقطنلا ميلعتلل لماش اذهو «هريمض يف امع نييبتلا :يأ

 نم هريغ ىلع يمدالا هب هللا زيم يذلا نايبلاف «يطخلا ميلعتلاو

 ا

 رمقلاو سمشلا هللا قلخ : يأ نابت رتل شمّقلا»
 دابعلاب ةمحر ردقم ريدقتو «ننقم باسحب نايرجي امهرخسو

 فرعيلو «موقي ام مهحلاصم نم كلذب موقيلو «مهب ةيانعو
 .باسحلاو نينسلا ددع دابعلا

 مجنلاو راجشأو ءامسلا موجن :يأ نادم ٌُرَجَّنلاَو مجلو

 هقلخ عيدبلا ىلاعت يرابلا نقتأ دق :ب يف )١(



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 امل داقنتو ٩ عشختو عيطتو «هل دجستو اهبر فرعت «ضرألا

 . مهعفانمو هدابع حلاصم نم هل اهرخس

 . ةيضرألا تاقولخملل اهفقس اهعفر َءامَسلاو

 لاوقألا يف دابعلا نيب لدعلا :يأ نازيملا هللا عضوو

 وه لب .هدحو فورعملا نازيملا هب دارملا سيلو «لاعفألاو

 يذلا لايكملاو «فورعملا نازيملا هيف لخدي ءانركذ امك

 اهب طبضت يتلا تاحاسملاو «ريداقملاو ءايشألا هب لاكت

 ‹تاقولخملا نيب اهب لصفي يتلا قئاقحلاو .تالوهجملا

 «ِناَرِمْلا ىف اَ لأ :لاق اذهلو ءمهنيب لدعلا اهب ماقيو
 نإف «نازيملا يف دحلا اوزواجتت الثل «نازيملا هللا لزنأ : يأ

 ام للخلا نم لصحل مكئارآو مكلوقع ىلإ عجري ناك ول رمألا

 .ضرألاو تاوامسلا تدسفلو «ميلع هب هللا

 يذلا لدعلاب اًمئاق هولعجا : يأ «(ٍَسِقْلاِب رول اوُميقَأَو#
 . مكناكمإو مكتردقم هيلإ لبصت

 وهو «هدضب اولمعتو هوصقنت ال : يأ نامل اوري الو

 .نايغطلاو ملظلاو روجلا
 ةفاثكلا نم هيلع تناك ام ىلع هللا كاَهَعَصَو َضْيأْلَاَو

 :يأ «ِماَنَآَلِل اهلاوحأ [و اهفاصوأ] فالتخاو رارقتسالاو

 نونبي اًشارفو اًداهم مهل نوكتو ءاهيلع اورقتسي يكل قلخلل

 اًجاجف اهلبس نوكلسيو نورفحيو نوسرغيو نوثرحيو ءاهب

 لب مهتجاح هيلإ وعدت امم اهيف ام عيمجو ءاهنداعمب نوعفتنيو

 .مهترورض

 هيك ابف :لاقف ةيرورضلا تاوقألا نم اهيف ام ركذ مث
 دابعلا اهب هكفتي يتلا تارمثلا رمثت يتلا راجشألا عيمج يهو

 . كلذ ريغو حافتلاو نامرلاو نيتلاو بنعلا نم

 نع قلفني يذلا ءاعولا تاذ : يأ «ِراَمَدْلا تاد لَا

 لكؤي اًئوق نوكتف ءمتت ىتح اًكيشف اًئيش جرخت يتلا ناونقلا
 نسحأ نم ةديذل ةهكافو «رفاسملاو ميقملا هنم دوزتي «رخديو
 . هكاوفلا

 هنبتب عفتنيف سادي يذلا قاسلا وذ : يأ فَما وذ تنل

 ةرذلاو ريعشلاو ربلا بح كلذ يف لخديو ءاهريغو ماعنألل

 .كلذ ريغو نخدلاو [زرألاو]
 يتلا قازرألا عيمج كلذب دارملا نأ لمتحي ناسراو

 ىلع ماعلا فطع باب نم اذه نوكيف «نويمدآلا اهلكأي

 قزرلاو توقلاب هدابع ىلع َّنتما دق هللا نوكيو «صاخلا

 .اًصوصخو اًمومع
 هللا نأو «فورعملا ناحيرلا ناحيرلاب دارملا نأ لمتحيو

 «ةبيطلا حئاورلا عاونأ نم ضرألا يف هرسي امب هدابع ىلع َّنتما

 ٥- :تايآلا ‹«نمحرلا ةروس ريسفت 1١4-5١ ۹7%۷

 . سوفنلا اهل حرشنتو حاورألا رست يتلا ةرخافلا ماشملاو

 راصبألاب دهاشت يتلا همعن نم ةريثك ةلمج ركذ املو
 مهررق «نجلاو سنالا نيلقثلل باطخلا ناكو ءرئاصبلاو
 معن يأبف : يأ ناب دک اکر ءا يم :لاقف همعنب ىلاعت

 . ؟نابذكت ةيويندلاو ةينيدلا هللا
 هذه لب يبنلا مهيلع الت نيح نجلا باوج نسحأ امو

 الإ «ِنايْذَكُت اَمُكَيَر وآل ياي :هلوقب رم امف «ةروسلا
 اذهف ءدمحلا كلف «بذكن انبر كئالآ نم ءىشب الو :"'”اولاق

 اهب رقي نأ هؤالآو هللا معن هيلع تيلت اذإ ا "ي يللا

 . اهيلع هللا دمحيو ركشيو
 ٍلَصَْص نِ نالا فاح :ىلاعت لاق مث (15-14)

 كير کا يام © ِراَن نم رام نم ناجا َّقَلَعَو ه راسلا

 . نابت
 راثآ [نم] مهارأ ثيح هدابع ىلع ىلاعت همعن نم اذهو

 هيلع مدآ وهو سنالا ابأ *َّقَلَخ# نأ ءهتعنص عيدبو هتردق

 دق «لولبم نيط نم :يأ كٍراَخَتْلاَك ِلَصلَص نيل مالسلا

 هبشي توصو ةلصلص هل راصف «فج ىتح نقتأو هلب مكحأ

 . “"رانلا ىلع خبط يذلا راخفلا توص

 (”'نيعللا سيلبإ وهو .نجلا ابأ :يأ دالا َنَلَعَول
 دق يذلا وأ .يفاصلا رانلا بهل نم :يأ رَت نم جرام نمل

 .ناخدلا هطلاخ
 نيطلا نم قولخملا يمدآلا رصنع فرش ىلع لدي اذهو

 فالخب عفانملاو لقثلاو ةنازرلا لحم وه يذلا «بارتلاو

 رشلاو شيطلاو ةفخلا لحم يه يتلا رانلا وهو ناجلا رصنع

 .داسفلاو

 هنم نم كلذ ناكو "كلذ ةدامو نيلقثلا قلخ نيب املو

 . نادك ایر الاء يم : لاق "”هدابع ىلع [ىلاعت]
 برک كير ملا يلي © قيل بو نرل بر (۱۸۰۱۷)

 رمقلاو سمشلا هيلع تقرشأ ام لك بر ىلاعت وه :يأ
 يهف [هيف اناك ام لكو] «هيلع تبرغ ام لكو «ةرينلا بكاوكلاو

 يقرشم مومعلا ةدارإل انه امهاَّنثو «هتيبوبرو هريبدت “تحت

 . ”كلذك اهبرغمو اًميصو ًءاتش سمشلا

 يم © ناب ال رب امی © نايلي نرل م )5١1-19(

 اير لاَ ياي :هلوقب رم املكف :ب يف )١( . عضختو :ب يف )١(

 نيطلا وهو :ب يف (4) .يغبني اذكهف :ب يف (") .اولاق ڳن

 ةدام :أ يفو ءب يف اذك (1) .هللا هنعل :ب يف )١( .يوشملا

 يف (3) .تحت عيمجلاف :ب يف (8) .مهيلع :ب يف (۷) .نيلقثلا
 . ملعأ هللاو ءافيصو ءاتش اهقراشم رابتعاب انه امهانثو : ب



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ع ص و

 رحبلاو بذعلا رحبلا :نيرحبلاب دارملا ٍنابّرَكَت امير ولاء

 رحبلا يف بذعلا بصيف ءامهالك نايقتلي امهف «حلاملا
 امهنيب لعج ىلاعت هللا نكلو «ناجزتميو ناطلتخيو «حلاملا
 ءرخآلا ىلع امهدحأ يغبي ال ىتح «ضرألا نم اًحزرب

 برشتو نوبرشي هنم بذعلاف ءامهنم لكب عفنلا لصحيو

 توحلا دلوتيو ءاوهلا بيطي هب حلملاو «مهعورزو مهراجشأ

 نفسلل اًرخسم اًرقتسم نوكيو «ناجرملاو ؤلؤللاو ءكمسلاو
 :لاق اذهلو «بكارملاو

 تلا ناي ہ٥ مکا ربنا ىف تاشلا ٍراَوْلَل هلو (3605)

 يتلا يراوجلا نفسلا هدابعل ىلاعت رخسو : يأ 4ِنابذَكَت 2

 نم نوكتف «نويمدآلا اهئشني يتلا هللا نذإب هقشتو رحبلا رخمت

 اهبكريف «ةميظعلا لابجلا يهو «مالعألاك اهمظعو اهربك

 كلذ ريغو مهتاراجت عاونأو مهتعتمأ اهيلع نولمحيو سانلا

 ظفاح اهظفح دقو «مهترورضو مهتجاح هيلإ وعدت امم

 :لاق كلذلف ةليلجلا هللا معن نم هذهو «ضرألاو تاوامسلا

 . نادك كَ كلا ياي

(YAY)للا وذ َكْيَر هو قو © ناف الع نم س ا  

 نم ضرألا ىلع نم لك E کیر لاَ یا © راک

 ديبيو توميو ىنفي «تاقولخملا رئاسو باودو نجو سنإ

 وذ :يأ راع لكل وذل تومي ال يذلا يحلا ىقبيو

 ءهلجأل لجيو لجبيو مظعي يذلا «دجملاو ءايربكلاو ةمظعلا

 مركي نأل يعادلاو دوجلاو لضفلا ةعس وه يذلا ماركالاو

 هؤايلوأ همركي يذلا «ماركالا عاونأب هقلخ صاوخو «هءايلوأ

 َيَأْق# هنودبعيو هيلإ نوبينيو ءهنوبحيو [هنومظعيو] «هنولجيو
 . (ِناَبْركُم ایر هلا

 هنأ يف وه موب کک ألا 00 يف نم ملی )۳۰١۲۹(

 : : يأ نارك اکر لاَ ياي

 MNCS او وهو «هتاقولخم

 نونغتسي الو «مهلاقمو مهلاحب مهجئاوح عيمج هنولأسي «هيلإ
 . كلذ نم لقأ الو نيع ةفرط هنع

 اًريسك ربجيو اًريقف ينغي 4اب يف ٌرْه رب لكل ىلاعت وهو

 ال ,ضفخيو عفريو يبحيو تيميو نيرخآ عنميو اًموق يطعيو
 حاحلإ همربي الو «لئاسملا هطلغت الو .نأش نع نأش هلغشي

 .نيلئاسلا ةلأسم لوط الو «نيحلملا

 ضرألا لهأ هبهاوم تمع يذلا باهولا ميركلا ناحبسف

 تانآلا لك يف قلخلا عيمج هفطل معو «تاوامسلاو

 ةيصعم ءاطعإلا نم هعنمي يذلا ىلاعتو «تاظحللاو

 .همركبو هب نيلهاجلا ءارقفلا ءانغتسا الو «نيصاعلا
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 0 0 درو تناَكَف تفس ادام € نادك

 نعش موف نایک ناک یر یا9

 گ6 اسار یا

 يه «نأش يف وه موي لك ىلاعت هنأ ربخأ يتلا نوئشلا هذهو

 ىلاعت لازي ال ءاهاضقو لزألا يف اهردق يتلا هريبادتو هريداقت

 هماكحأ يهو ءهتمكح هتضتقا يتلا اهتاقوأ يف اهذفنيو اهيضمي

 ىلع اهيرجي يتلا ةيردقلاو «يهنلاو رمألا يه يتلا ةينيدلا
 ةقيلخلا [هذه] تمت اذإ ىتح «رادلا هذه يف مهماقم ةدم هدابع

 ماكحأ مهيف ذفني نأ ىلاعت دارأو «''”ىلاعت هللا مهانفأو

 هنوفرعي هب ام «هناسحإ ةرثكو هلضفو هلدع نم مهيريو «ءازجلا

 راد ىلإ ناحتمالاو ءالتبالا راد نم نيفلكملا لقن «هنودحويو

 .ناويحلا

 وهو ءاهتقو ءاج يتلا ماكحألا هذه ذيفنتل ذئنيح غرفو
 : هلوقب دارملا

 4ِبّرَكت ایر لاء يم ه نکلا ها كل عفتسل +0 2١

 اهومتلمع يتلا مكلامعأب مكتازاجمو مكباسحل غرفنس : يأ

 . ايندلا راد يف

 ٍراطَفأ ْنِم أو ذقت نأ َمُتَعطَتْسأ نإ ىضالاَو َنْلَل رتي ()

 )١( قلخلا هللا ىنفأو :أيفو «ب يف اذك .



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 4 0 يعم

 مهعمج اذإ :يأ نطل الإ ودفن ل ودنا ٍضرالاَو تولا

 0 « مهفعضو مهزجعب مهربخأ «ةمايقلا فقوم يف هللا

 دمي : مهل اًرجعم لاقف .«هتردقو هتئیشم ذوفنو «هناطلس

 يأ ا ٍتوْمَسلَأ ٍراَطقأ نِ اودع نأ َمُتَمطَتَسَأ نإ ضار َنْ
 . هناطلسو هللا كلم نع هب نوجرخت « اًكلسم اًذفتم نودجت

 الإ نع نوجنرخت ال : يأ نسب لإ تود ل ودنا

 ال مهو كلذ مهل ناو «ةرذدق لامكو مكنم طلستو ةوقب

 الو ًةايح الو اوم الو ءاّرض الو اًعفن مهسفنأل نوكلمي

 . ؟اًروشن

 و ؛هنذإب الإ دحأ ملكتي ال فقوملا كلذ يفف
 كيلامملاو كولملا يوتسي فقوملا كلذ يفو ءاّسمه

 . ءارقفلاو ءاينغألاو نوسوءرملاو ءاسؤرلاو

 ميظعلا فقوملا كلذ يف مهل دعأ ام ركذ مث )۳٠٠۴١(

 کا١ ياف © نارين الق ٌساغَو ] را ن طاوس اکیا لسی : لاقف

 رانلا نم ٍفاص بهل [امكيلع لسري :يأ ِنبْذَكُت اَنْكَيَر
 نأ ىنعملاو «ناخدلا هطلاخ دق يذلا بهللا وهو 4اا
 نجلا رشعماي امكيلع نالسري نيعيظفلا نيرمألا نيذه

 «مكسفنأ نم رصانب ال «نارصتتت الف امكب ناطيحيو «سنالاو

 . هللا نود نم مكر صني دحأب الو

 مهقوسي اًطوسو ‹مهيلع هنم ةمعن هدابعل هفيوخت ناك املو

 يلع وا ارتا فرار اطلاع نإ هو

 . نابت ار لاَ یا : لاقف

 ةدش نم ةمايقلا موي [:يأ] #ُةآَمّسل ِتَّقَنَأ اد (۳۷)

 اهسمش تفسخناف «لاجوألا فدارتو لابلبلا ةرثكو لاوهألا

 . اهموجن ترثتناو اهرمقو

 ناحل هدول جاعزنالاو فوخلا ةدش نم 4َتَناَكَمل
 .هوحنو باذملا صاصرلاو لهملاك تناك : يأ

 هود نع لش ال ٍذِيَرَم © نایک اکر كلا ای (۳۹۰۳۸)

 ملاع ىلاعت هنأل «عقو امب مالعتسا لاؤس : يأ نسج الو نإ

 دابعلا يزاجي نأ ديريو «لبقتسملاو يضاملاو ةداهشلاو بيغلا

 . مهلاوحأ نم هملع امب

 نوفرعي تامالع ةمايقلا موي رشلاو ريخلا لهأل لعج دقو

 و هونك وجو يي مديل : ىلاعت لاق امك ءاھب
 ىِضاولاب دوف مهميس َنوُمرَجُمْلا فرعي :انه لاقو )4١1(

 نوقليف «مهمادقأو نيمرجملا يصاونب ذخؤيف : يأ األو

 «خيبوت لاؤس ىلاعت مهلأسي امنإو ءاهيف نوبحسيو رانلا يف

 نأ ديري ىلاعت هنكلو «مهنم هب ب ملعأ وهو «مهنم عقو امب ريرقتو

 . ةليلجلا هتمكحو «ةغلابلا هتجح قلخلل رهظت

0) 

 ٥- :تايآلا «نمحرلا ةروس ريسفت ۳١-٠٠ ۹74

 )٤۳-٤٥( ب وطب © ولا اي بک ىلا ےھج وک
 نيبذكملل لاقي :يأ «نبْذكُت اَكَيَر ملا ٍيَأَم ه نع ريح هدو
 امي برکي ىلا مج 56 :ميحجلا رعست نيح ديعولاو دعولاب

 اهلاكنو اهباذع نم اوقوذيلو ءاهب مهبيذكت مهنهيلف دوج

E ءاهلالغأو اهريعسو 

 ريخ يول اهبهلو ميحجلا قابطأ نيب : يأ بب َنْووْطَي»
 هدرب دتشا دق ريرهمزو «هرح ىهتنا دق اًدج راح ءام : يأ ا٤

 . برك ایر يلا ياي هرقو

 نيفئاخلا نيقتملا ءازج ركذ «نيمرجملاب لعفي ام ركذ املو
 :لاقف

 یر لا٣ ياف © ناتج ي َهاَنَع اک نوا (10-4)

 ؛هيلع همايقو هبر فاخ يذللو :يأ ةروسلا رخآ ىلإ نبر
 امهتينآ بهذ نم ناتنج هل هب هرمأ ام لعفو هنع ىهن ام كرتف

 كرت ىلع ءازج «نيتنجلا ىدحإ امهيف امو امهناينبو امهتيلحو
 . تاعاطلا لعف ىلع ىرخألاو تايهنملا

 امهيف : يأ] ناما اًتارَدإل امهنأ نيتتجلا كلت فاصوأ نمو

 نيع ال ام نطابلاو رهاظلا ميعن «ةعونتملا ميعنلا ناولأ نم

 نأ ۰ [رشب بلق < الو تعمس نذأ الو تأر

 يتلا ةمعانلا نوصغلا تاوذ ةرهازلا ةريثكلا راجشألا امهيف

 نم فانصأو عاونأ اتاوذ وأ «ةذيذللا ةريثكلا ةعنايلا رامثلا اهيف

 .فنص + يأ نف عمج «ةغاوتأو ميعتلا فاتضأ عيمج

 نوديري ام ىلع اهنورجفي © ناري ناتو نيتنجلا كلت يفو

 .نوهتشيو

 ناجل هكاوفلا فانصأ عيمج نم 4ٍةَهكَف لك ن ايفل
 .رخآلا عونلل سيل «نولو ةذل هل فنص لك «نافنص : يأ

 لهآ شرف ةفص هذه نرس نم اًيَِطَب شرف لع يكتمل
 [:يأ] اهيلع نوئكتم مهنأو ءاهيلع مهسولجو ةنجلا

 ىلع كولملا نم سولجك [ةحارو] رارقتساو نكمت سولج
 .ةرسألا

 «لجو زع هللا الإ اهنسحو اهفصو ملعي ال شرفلا كلتو

 نسحأ وهو «قربتسإ نم اهنم ضرألا يلت يتلا اهنئاطب نإ ىتح

 !؟©”ههترشب يلت يتلا اهرهاوظب فيكف .هرخفأو ريرحلا
 رمثو :يأ 8 رمثلا وه ىنجلا ناد ِيَّنَجْلا حو

 دعاقلاو مئاقلا هلاني «لوانتلا بيرق ا نيتاه

 . عجطضملاو

 :ب يف (7) .كلذب هتتم ركذ :ب يف (0)
 يفو «ب يف اذك (5) . ب شماه نم ةدايز () . مهبيذكت ىلع مهل ءازج

 .نورشابي يتلا :ب يف (5) .يأ :أ



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 ىلع نهفرط نرصق دق :يأ نرش تريك َّنيِف»
 «مهل نهتبحم لامكو «مهلامجو مهنسح نم نهجاوزأ

 نهلامجو نهنسح نم نهيلع نهجاوزأ فرط اًضيأ نرصقو
 .نهلاصو ةذلو

 دحأ مهلبق نهلني مل : يأ € اج الو هك لإ َنهئِطَب ملل

 نهجاوزأ ىلإ تاببحتم ٍبُرُع راكبأ نه لب «نجلاو سنالا نم
 نبك # :لاق اذهلو ءلالدلاو ةحالملاو جنغتلاو لعبتلا نسحب

 . نهئاهبو نهرظنم لامجو نهئافصل كلذو اَلا وايل
 نسحأ نم ءازج له : يأ سلا اإ نسا رج لهو

 ليزجلا باوثلاب هيلإ نسحي نأ الإ هديبع عفنو قلاخلا ةدابع يف

 ناتنجلا ناتاهف «ميلسلا شيعلاو ميقملا ميعنلاو ريبكلا زوفلاو
 . نيبرقملل ناتيلاعلا

 ءامهتيلحو امهتينآو امهناينب ةضف نم ناس اَمِعوُد نيول
 . نيميلا باحصأل امهيف امو

 : يأ #ناساهدم# ناتنجلا كلتو

 . يرلا رثأ يه يتلا ةرضخلا

 ايف ناتراوف :يأ #«ِناََحاَ نابع اسفل )75-07١
 نامرلاو لخنلا اهصخأو «هكاوفلا فانصأ عيمج نم (ًةهكت

 . امهيف ام عفانملا نم امهيف ناذللا

 : يأ «ُناَِح تحط اهلك تانجلا يف :يأ *تهيف#
 رهاظلا لامج نيب نعمجف «هجوألا ناسح قالخألا تاريخ

 . لحلو ٍقْلَحلا نسحو نطابلاو
 مايخ يف تاسوبحم : يأ 4 ِماَيْلَل يف ٌتروُصْفَم روحا )07١(

 نهجاوزأل نهسفنأ نددعأو نأيهت دق «ؤلؤللا

eامك «ةنجلا  

 . تارفخلا [تاردخملا] نهوحنو كولملا تانبل ةداعلا ترج

 كير لاَ ىا © اج ال لم كن نإ ّنوتِمطَي رل (77-ا/5)

 نيتاه باحصأ :يأ رح ِنَرْدَر لع يكتم © نايك
 يتلا شرفلا يهو ءرضخألا فرفرلا ىلع مهأكتم «نيتنجلا
 راصف « ا ىلع تداز دق يتلا ةيلاعلا سلاجملا ''”قوف

 .رظنملا نسحو ءاهبلا ةدايزل مهسلاجم ءارو نم ةفرفر اهل

 اًنسح اًجسن جوسنم لكل ةبسن :يرقبعلا # ِناَسِح ٌيِرمْبَعَو»

 نسحو ةعنصلا نسحل لماشلا نسحلاب اهفصو اذهلو ءاّرخاف

 . سململا ةموعنو رظنملا
 ىلع هللا صن امك «نييلوألا نيتنجلا نود ناتنجلا ناتاهو

 ةدعب نييلوألا فصو امكو نسج اَمِنْوُد نيول : هلوقب كلذ
 ايفل :نييلوألا يف لاقف «نييرخألا اهب فصي مل فاصوأ

 . نحاس ٍناَنْيَع نييرخألا يفو # نجت نات

 ةدش نم ناوادوس
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 . ةخاضنلاو ةيراجلا نيب قرفلا مولعملا نمو

 يف كلذ لقي ملو #«ِناَنَأ ارد :نييلوألا يف لاقو

 .نييرخألا

 يفو نار ةه لك نم اَميِف# :نييلوألا يف لاقو

 نيفصولا نيب ام ملع دقو 42 ةهكف ايف نييرخألا
 . توافتلا نم

 حو قرتسإ نم اهيل شر لع يكتف : نييلوألا يف لاقو

 لَ كتم : لاق لب نيتريخألا يف كلذ لقي ملو 4 ناد جلا

 . ٍناَسِح يربو رح ِفَرَقَر

 نيف :مهجاوزأو مهئاسن 0 يف نييلوألا يف لاقو

 يف لاقو اج الو ره ُنْدِإ َنهتيِظَي مل ِنَرَظلا ترق
 5 و رو

 نيب توافتلا ملع دقو € راين ىف تاروصفم روحو نييرخألا

 . كلذ
 ّلدف 4سا الإ ناحل ارج لَه : نييلوألا يف لاقو

 . نيتريخألا يف كلذ لقي ملو «نينسحملا ءازج نييلوألا نأ كلذ

 ىس: هنأ ودبيو «نيتريخألا :1 فو «ب يف اذك (5) .تحت :ب ىف (۱)

 .ملق



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 . امهلضف ىلع لدي نييرخألا ىلع نييلوألا ميدقت درجمو

 امهنأو «نييرخألا ىلع نييلوألا لضف فرعي هجوألا هذهبف
 هللا دابع صاوخو نيقيدصلاو ءايبنألا نم نيبرقملل ناتّدعم

 .نينمؤملا مومعل ناتدعم نييرخألا نأو «نيحلاصلا

 نذأ الو تأر نيع ال ام [تاروكذملا] تانجلا نم لك يفو

 سفنألا هيهتشت ام نهيفو «رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس
 ةنينأمطلاو اضرلاو ةحارلا ةياغ يف اهلهأو «نيعألا ذلتو

 الاح نسحأ اًدحأ یری ال مهنم )الك نإ ىتح ىوأملا نسحو
 .[هيف وه يذلا] هميعن نم ىلعأ الو ءهنم

 ىذ كر ما كربلا : لاق هناسحإو هلضف ةعس ركذ املو (۷۸)

 رهابلا لالجلا هل يذلا «هريخ رثكو مظاعت : يأ مدو كأ

 .هئايلوأل ماركالاو لماكلا دجملاو

 ءانثلاو ركشلاو دمحلا هلو «نمحرلا ةروس ريسفت مت
 سلا

 ةعقاولا ةروس ريسفت

 ةيكم [يهو]

 دلا لقتل رتا من

 د اک

 سفاح © بک اقول سيل © ٌةَِفاَوْلا تعفو ا5 (17؟-1)

 آه َتَكَه © اسب لالا سبو ه اّ ُضِيَأْلا تمي ادل ه ةف

 O ِدَنَمْْمْلا نص صا آم َةَنَمْمْلا م اج تضاف ٥ ن ايو منو © اي ت

 كيلو 0 وبكل نفسو 0 د قلا بعضا آم وَلا ثا

 دب ال يتلا ةعق ER اي کج ىف © ورقم

 ال : يأ 4ک ا ول ىَيل# يتلا ةمايقلا يهو ءاهعوقو نم

 ةئعمسلاو ةيلقعلا ةلدألا اهيلع ترهاظت دق اهنأل ءاهيف كش

 . ىلاعت هتمكح اهيلع تلدو

 «نيلفاس لفسأ يف سانأل ةضفاخ : يأ ةع ٌةَضَح#

 تعمسأف اقر تضفخ وأ «نييلع ىلعأ ىف

 علا فسم كسر «ثيرقلا

 :ةتيرطضاو تحرخ: يا ألا + تمي ادل

 00 ايم اس تاكق# تعتف :يأ اسب ُلاَبِحْلا ِتَتْمَو

 اًخَصْقَص اًفَصْقَص اَءاَق# ملعم الو لبج اهيلع سيل ضرألا تحبصأف

 . اسما او اجو اہف رمال

 : يأ كب يأ قلخلا اهيأ 4ر
 .ةئيسلاو ةنسحلا مكلامعأ بسحب قرف ثالث

 اَلا ُبَحَصآَمل :لاقف ةثالثلا جاوزألا لاوحأ لصف مث

 ذ سانأل ةعفار

 نتا

  YA:تايألا .ةعقاولا -هكو 1-16 :ةيآلا .نمحرلا -ه0 - 4١

 س ا ےک ےہ ريغ ال روو ور _ 2

 لازا کین
 ےک م م و رع حرس ص

 بالام © 067 ناس تحف

 لاَ © رال فت رر

e A 1010111 0 8 5 1 

 ىابف اد ناجالو 9 ٌنيثمطد

 قات ترش يذل كن

 اناس را کک

 ©) اًمَبَلاَجْلَأِت َْمَو اج سرلا زاد ©
 EGO ا كه

 نص تمتاز دكا نت * مص ا

 0 رقما کيا ويلان فس ٍةَمَْشْلا

erك رال © کک  
 ةدوضومررس لع

 دوضومررس لع

 مارا کشر ادل ی وتلا تلت

 ليوهت ةَمَتْسْلآ ْبَّصَصَأ آم لامشلا : يأ 4َا تتار
 . مهلاحل

 يف نوقباسلا :يأ ورمل َكِبَلوَأ © َنوُثبَعل َنوُفِسلاَو #

 «تاريخلا ىلإ ايندلا

 . تانجلا

 تانج يف هللا دنع نوبرقملا «مهفصو اذه نيذلا كئلوأ

 ةلزنم ال يتلا تايلاعلا لزانملا يف «نييلع ىلعأ يف «ميعنلا

 ش . اهقوف
 ةعامج :يأ 4َنِلَرَذْلا نِ لث نوروكذملا ءالؤهو (۱۳)

 . مهريغو ةمألا هذه نم نيمدقتملا نم نوريثك

 هذه ردص لضف ىلع لدي اذهو خا َّنِي لی ۱9

 نيلوألا نم نيبرقملا نوكل ءاهيرخأتم ىلع ةلمجلا يف ةمألا

 . نيرخأتملا نم رثكأ
 وصوم ررس لع قلخلا صاوخ مه نوبرقملاو )٠١(

 لوخدل ةرخآلا يف نوقباسلا مه

 )١( مهنم دحاو لك :ب يف .



 ٠١-۲۷ :تايآلا ةعقاولا ةروس ريسفت - ۹۸۲ نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 00-400 ج تورها اب نم كلذ ريغو رهوجلاو ولؤللاو ةضفلاو بهذلاب ةلومرم :يأ
 . ىلاعت هللا الإ اهملعي ال يتلا ةنيزلا [َيِلَحلا]

 نكمت سولج ررسلا كلت ىلع : يأ اَ يكتم )١17(

 .رارقتساو ةحارو ةنينأمطو

 لك هجو *َنِلِبمَتم#

 ر مهبولق لباقتو مهبدأ نسحو ؛ مهبولق
 لهأ ىلع رودي : يأ نودع نانو مع فط 261

 يف نانسألا راغص نادلو .مهجئاوح ءاضقو ةمدخلل ةنجلا

 . ءاهبلاو نسحلا ةياغ

 .هريغي ام هلاني ال روتسم :يأ أ رک لو نع
 الو ء«نوريغتي الو نومرهي ال «دلخلاو ءاقبلل نوقولخم

 اراب مهبارش ةينآب مهيلع نوروديو «مهنانسأ ىلع نوديزي

 . ىرع اهل يتلا يناوألا «َنِراَبَوا اهل ىرع ال يتلا يهو

 . اهيف ةفآ ال برشملا ذيذل رمخ نم : يأ نم ني سال
 امك مهسوءر مهعدصت ال :يأ ع عصب الا )١9(

 . اهبراش سأر ايندلا ةرمخ عدصت

 الو مهلوقع فزنت ال :يأ 4ر اهنع مه ال
 . ايندلا رمخل نوكي امك اهنم مهمالحأ بهذت

 ميعنلا عاونأ نم ةنجلا يف ام ''”عيمج نأ لصاحلاو
 لاق امك ةفآ هيف ةنجلا يف دجوي ال ءايندلا يف هسنج دوجوملا

 ٌمُمَعَط يشب مل نيل نم رينو نساء ريع لَم ني ربنا ايف : ىلاعت
 . صم لسع نم راو يرش ودل رمح نم تا

 . ايندلا يف دجوت ةفآ لك اهنع ىفنو ةنجلا رمخ انه ركذو

 يف قارو اوريخت امهم :يأ ترتب اسم قكلو )٠١(

 ىنجلاو ةيهشلا هكاوفلا عاونأ نم مهسوفن هتهتشاو «مهنيعأ
 :هنسجأو هجو لمكأ ىلع مهل لصخ ءليذللا

 رويطلا نم فنص لك نم : يأ ةر امي فت رکو (11)
 اًيوشم اوءاش نإو ءاودارأ همحل نم سنج يأ نمو «هنوهتشي
 .كلذ ريغ وأ اًيبظوأ

 مهلو : يأ نكمل رولا لما ٥ زرو )-٤(

 نسحو «ةحالمو لحك اهنيع يف يتلا :ءاروحلاو «نيع روح
 نيعلا نسحو اهماخضو نيعألا ناسح :نيعلاو ءءاهبو
 . اهلامجو اهنسح ىلع ةلدألا مظعأ نم ىثنألا يف

 بطرلا ضيبألا ؤلؤللا نهنأك : يأ نكمل رلؤلل سنك

 يذلا «سمشلاو حيرلاو نيعألا نع روتسملا ٠يهبلا يفاصلا

 نم هجوب هيف بيع ال يذلا «ناولألا نسحأ نم هنول نوكي

 نه لب ء[هجوب] نهيف بيع ال نيعلا روحلا كلذكف «هوجولا
 . توعنلا تاليمج فاصوألا تالماك

 ءافص نم هبحاص هجو ىلإ مهنم

 يافا ا49 وداع ندو ماع فوط سک ر سر و
 تۈرك مۇھک ر ا دولتی ©
 ye )نر رحو )دویست طر کو 9
 راہنما 9 هوتي واي زج © دزكللا

ORIS ALم وچ  
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Î |ےل ۵ نیلا یک 98 بحال (©) ابر غ9  

 ١ بتا لامل ضا نرخ ار © الآ
 رابال رر نم َلِظَو € روو وس فا لامس

 دور أو كون يفرتم كلذ لاو مھ 69 کالو
 | راتو اتما دی تول وقیاوناکو 69 يلا تع
 ١ زف @ َنوُلودل تؤابا وأ @ نوفوُعَبمْل اأ امو
 © مق موب تيم إد ووم € رخل اونیو لآ
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 امكف نوم اوا اَمِب جَ مهل دعملا ميعنلا كلذو ءرظانلا

 مهل رفوو ءءازجلا مهل هللا نسحأ «لامعألا مهنم تنسح

 .ميعنلاو زوفلا

 يف نوعمسي ال : يأ مَ ار اول ایف وعم وعم ال (۲)

 اًمالك الو «ةدئاف هيف نوكي الو « ىغلي امالك < « ميعنلا تانج

Eكلذو ءاّيط اًمالك الإ : يأ املس اكس  

 .بيط لك الإ اهيف نوكي الو «نيبيطلا راد اهنأل

 اميف مهباطخ يف ةنجلا لهأ بدأ نسح ىلع ليلد اذهو

 لك نم هملسأو 057 سوفنلل هرسأو مالك بيطأ هنأو « مهنيب

 .هلضف نم هللا لأسن «مثإو وخل

 ناو : لاقف ميلا باحصأ ميعت ركذ 0

 00 يأ نيل ُبَحَحَأ آم

 ال اس 0 .بولقلل يال .بلقلا

 . نيميلا

 لآ

\ My 

C 

 :ب يف( .



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 كولا نم هيف ام طقم :يأ روح ردي ىف (۲۸)

 رمثلا كلذ ناكم لوعجم «ةرضملا [ةئيدرلا] ناصغألاو

 .بيطلا

 . هيف مسجلا ةحارو ليلظلا لظلا ءصاوخلا نم ردسللو

 [رابك] رجش وهو «فورعم حلطلاو # روض جلطوإل )۲4)

 . ىهشلا ذيذللا رمثلا نم هناصغأ دضنت «ةيدابلاب نوكي

 راهنألاو نويعلا نم ريثك :يأ «ٍبْوْكَست ومو )8١(
 .ةقفدتملا هايملاو ةحراسلا

 : يأ # عون الو وطقم ال 0 رك ةهكفوو» ۳ 0

 نوكتو «تاقوألا نم تقو يف عطقنت ايندلا ةهكاف ةلزنمب تسيل

 ماودلا ىلع يه لب اهيغتبم ىلع [ةرسعتم :يأ] ةعنتمم

 .نوكي لاح يأ ىلع دبعلا هلوانتي بيرق اهانجو «ةدوجوم

 اًعافترا ةرسألا قوف ةعوفرم :يأ «ةَمَرَم شوو (۳)

 . هللا الإ هملعي

 ةنجلا لهأ ءاسن انأشنأ انإ :يأ 4هتنإ نها اإ ("5)
 SI ل

 ءايندلا لهأ ءاسنو e مومعو (۳۷)

 عيمج يف. نهل مزالم - ةراكبلا وهو - فصولا اذه نأو

 . لاح لك يف نهل مزالم برأ يبخل نهنوك نأ امك ءلاوحألا

 اهظفل نسحب اهلعب ىلإ ةببحتملا ةأرملا يه :بورعلاو
 نإ يتلا يهف ء[اهتبحمو] اهلامجو اهلالدو اهتئيه نسحو

 ءيضقني ال اهمالك نأ عماسلا دوو «لوقعلا تبس تملكت

 تامغنلاو ةميخرلا تاوصألا كلتب نهئانغ دنع اًصوصخ

 اهلعب بلق تألم اهلدو اهتمسو اهبدأ ىلإ رظن نإو ءةبرطملا
 فاد العا را ىلإ لک قي "تورد 0 اروا

 . اًرونو اًبيط اير اهنم عضوملا
 . عامجلا دنع ةجنغلا كلذ يف لخديو

 «ةنس نيثالثو ثالث «ةدحاو نس ىلع يتاللا : :بارتألاو

 برع مهؤاسنف «بابشلا نس ةياهنو ىنمتي ام ةياغ يه يتلا

 الو َّنَّرْخَي ال «تايضرم تايضار «تافلتؤم تاقفتم تارت

 ءالجو «نويعلا ةرقو « سوفنلا حارفأ نه لب َنِرْحُي

 .راصبألا

 . تاكيهم مهل تادعم : يأ «نيِمِيلا بحال (۳۸)

 اذه : يأ «َنرخآلا نَه دلو © َنيلَيَألا ى لا )٤۰۳۹(

 ريثك ددعو «نيلوألا نم ريثك ددع ديلا باحصأ نم مسقلا

 نيرخآلا نم

A۳ - ۲۸-٠۳ :تايآلا «ةعقاولا ةروس ريسفت 
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 لامل بصضاوإ# )58-1١(

 © فرم كرد لص أون م 0 رک الو دراي ال ت و ني لَو

 ارش انکو اتم ادیآ تولوق اکو © ملظتلا ن لع وی اك
 اا دارملا 4َنوُلَوأْلا اتؤابا وأ ه وغم یا الو

 . ةموئشملا لامعألاو «رانلا باحصأ [مه] لامشلا

 مهنأ ربخأف «هب نوقيقح مه ام باقعلا نم مهل [هللا] ركذف

 مهسافنأب ذخأي ءمنهج ران رح نم ةراح حير : يأ روس 94
 . قلقلا دشأ مهقلقت

 . مهءاعمأ عطقي راح ءام : يأ و

 . ناخدب طلتخي ران بهل : يأ 4ٍَ ني ٍلِظَو#

 . مرک الو هيف درب ال :يأ  ٍريرك او دراي الل

 ال يذلا رشلاو نزحلاو ءمغلاو مهلا كانه نأ دوصقملاو

 .هدضل تابثإ دضلا ىفن نأل «هيف ريخ

 :لاقف ءازجلا اذه ىلإ مهتلصوأ يتلا اشا ركذ مث

 اولمعو مهايند مهتهلأ دق : يأ «* يفرم كلذ لَم اون جت ت

 ءلمعلا ناسحإ نع لمألا مهاهلأف ءاهب اوعتمتو و اهل

 . هيلع هللا مهمذ يذلا فرتلا اذهف

 بونذلا نولعفي اوناكو : يأ #ِيِلَمْلا ثل ىلع ويب اويل

 ام ىلع نورصي لب ءاهيلع نومدني الو 3 نوبوتي الو رابكلا

 .[ةروفغم ريغ] ةريثك رازوأب هيلع اومدقف .مهالوم طخسي

 ان ادا : هعوقول اًداعبتسا نولوقيف ثعبلا نوركني اوناكو

 فيك : يأ «َنْلَوَألا اَنْوََباَ وأ © وعبل أ اتو ارث اکر

 نم اذه] ؟اًماظعو اًبارت انكف ءانيلب دقو انتوم دعب ثعبن

 اًباوج ىلاعت لاق 4َنوْلَوُدلا اَْوآَباَ وأ ه نوم ا [لاحملا

 E اًدرو مهل

 روب تم لإ َتوْعوعَجَمل © َيرخآلآَو لوألا تإ لق (00 )٩
 عيمجلا «مهرخأتمو قلخلا مدقتم نإ :لق :يأ 4رن

 ءهدابعل هللا هرّدق «مولعم موي تاقيمل مهعمجيو هللا مهثعبيس

 مهلامعأ ىلع مهءازج ىلاعت هللا ديريو «ةقيلخلا يضقنت نيح

 . فيلكتلا راد يف اهولمع يتلا

  3 (o-0)كك 5

 ىدرلا قيرطل نوعباتلا .
 دعولاو قحلا نم هب ءاج امو ةع لوسرلاب *َنْوبَرَكَمْلا ©

 راجشألا حبقأ وهو مَ نت ٍرَجَّس نم ول © ءديعولاو

 . نوبل اهتم ولاَ اًرظنم اهعشبأو اًحير اهنتنأو اهسخأو

 - ةعانشلا نم هيلع يه ام عم - اهلكأ مهل بجوأ يذلاو

 0 ميمو موُمم يف © لاَمَتلا ُبْححَأ آم

 ,ىدهلا قيرط نع ناضل

 )١( مهباوج يف ىلاعت لاق : ب يف (۲) .تلقتنا نإو :ب يف .



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 هنم عطقنت داكتو مهدابكأ يف بهتلي يذلا طرفملا عوجلا

 . مهتدئفأ

 نمسي ال يذلا وهو «عوجلا هب نوعفدي يذلا ماعطلا اذه

 : عوج نم يي ألو
 ىلع نوبرشي مهنأ وهو «بارشلا سئب وهف مهبارش امأو

 برش نوطبلا يف يلغي يذلا ميمحلا ءاملا نم ماعطلا اذه

 [ميهلا نأ] وأ ءاهشطع دتشا دق يتلا شاطعلا : يأ ميهلا لبالا

 .ءاملا بارش نم هعم ىورت ال «لبالا بيصي ءاد

 مهتفايض : يأ #4 بارشلاو ماعطلا اده (55)

 ىلع اهورثآو «مهسفنأل اهومدق يتلا ةفايضلا يهو نل ميل

 . هئايلوأل هللا ةفايض

 بنج مل تاك تسِديَصلا اونو اوم نيا ل : ىلاعت لاق

 5 ه ر ٍِسْوَدرَفْل

 نخل :لاقف ثعبلا ىلع يلقعلا ليلدلا ركذ مث (00)

 مل نأ دعب مكاندجوأ نيذلا نحن : : يأ 4تْوفَيَصُن الولف مكت

 رداقلا سيلفأ «بعت الو زجع ريغ نم ءاروكذم اًئيش اونوكت
 ءيش لك ىلع هنإ ىلب ؟ىتوملا يبحي نأ ىلع رداقب كلذ ىلع
 مهو «ثعبلاب مهقيدصت مدع ىلع مهحّبو اذهلو ءريدق
 ga رع اا راما

 شيلا نحس أ ءُهَبوقْلَع شآء © نون ام مرفأ (11-50)

 منا ل نأ لع نويس + رك او ترم ڈک 656 نع ٠

 4 َنوُكَدَب الوم ولآ مَن ا راع خل امو و

 متنأ لهف «نونمت يذلا ينملا نم مكتقلخ ءادتبا متيأرفأ : : يأ

 يذلا قلاخلا ىلاعت هللا مأ ؟هنم أشني امو ينملا كلذ نوقلاخ

 الك ىدهو ؛ىثنألاو ركذلا نم اهتلآو ةوهشلا نم مكيف قلخ

 نم امهنيب لعجو «نيجوزلا نيب ببحو .كلانه امل امهنم

 . لسانتلل ببس وه ام ةمحرلاو ةدوملا

 ىلوألا ةأشنلاب ''”لالدتسالا ىلع ىلاعت هللا مهلاحأ اذهلو
 رل وألا ٌدَنَنلا رمح دمو :لاقف ىرخألا ةأشنلا ىلع

 م اع عودا اخ ءادتبا ىلع رداقلا نأ وعدت

 ن أ هُهئوْعرر رسنا ه ورح ا مِنَ اا )۷-۳

 د ةت اج © گنت ناک الش ناتمت هلك 3 ه شرا

 ىلإ هب مهوعدي «هدابع ىلع هنم نانتما اذهو 4ع نح لب
 مهل هرسي امب مهيلع معنأ ثيح «هيلإ ةبانالاو هتدابعو هديحوت
 تاوقألا نم كلذ نم جرختف «رامثلاو عورزلل ثرحلا نم

 مهتاجاحو مهتارورض نم وه ام «هكاوفلاو قازرألاو
 اهركش نع اًلضف ءاهوصحي نأ نوردقي ال يتلا مهحلاصمو

 :لاقف هتنمب مهررقف ءاهقح ءادأو

°٦ A4 ٥١-٦۷ :تايآلا ‹«ةعقاولا ةروس ريسفت 

 20001116 ا مم

 َنوُبِرَشف ( 9€ ےس نیوی هنو رشف 4 نوط هس نوا

 واف مک تق () (©) نیلام رنا دم ریا برش

 هدر
 9 واق ومس سي موتو 0

 | وعن ال امف مک شننو شمالي رب نَأ

AEE٠ دتا وف  E 

 | ٌةَمَلَعَجَ اقر وغير يوري ساو
 4 و وک 2 اب

  TENSنوح وَخْلب() دووم نإ( |
 هزات أ )5و ا ب

  SE 00000وك نا ر  NEعا 2> ر

 زأ ةكرشلا 9

 رتاج © روا وک
 1 اکل % مبطن حبست 0

 ا © ْمِيِظَع م ظع شلت شار مرا قوت 3ك

 اًنابن هومتجرخأ متنأأ : يأ «َتوُعررلا نحت مآ: هلو رنا
 متجرخأ نيذلا متنأ مأ ؟هومتيمن نيذلا متنأ مآ ؟ضرألا نم

 . ؟اًجيضن اًرمث و اًديصح اّبح راص ىتح هرمثو هلبنس
 . ؟مكيلع هب معن

 اوقلتو اهوقشتو ضرألا اوثرحت نأ نولعفت ام ةياغ متنأو

 .رذبلا اهيف
 ةردق الو «كلذ دعب نوكي امب مكدنع ملع ال كلذ دعب مث

 كلذ نأ ىلع مههبنف كلذ عمو كلذ نم رثكأ ىلع مكل

 ةغلب مكل هؤاقبإو هللا ظفح الول راطخألل ضرعم ثرحلا
 : لاقف نيح ىلإ اًعاتمو

 رامثلا نم هيف امو ثورحملا عرزلا : يأ 4ُهَنمَْعَجَل ءا وله

 .قزر الو هيف عفن ال اًمطحتم اًناتف : يأ 4امدطُخ»
 متبعت نأ دعب اًماطح هلعج ببسب مترصف :يأ تطل

 . ةريثكلا تاقفنلا متقفنأو «هيف

 ءمكباصأ ام ىلع نورسحتو نومدنت :يأ نوُهَكَنَتل

 أو ءهدحو كلذب درفنا يذلا هللا مأ



 ٦۸-۸۷ :تايآلا .ةعقاولا ةروس ريسفت -5 ۹۸٥ نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 . ىصعُي الف :نولوقتف مكهكفتو مكرورسو مكحرف كلذب لوزيو

 اا يقم اهنا راقب انإ : يأ # َنوُمَرَْمَل ات

 متيهد ببس يبو «متيتأ نيأ نم كلذ دعب نوفرعت مث

 . 4و سك لبإ# : نولوقتف
 هلمكو هاقبأ مث ېکل هللا هعرز ثيح ىلاعت هللا اودمحاف

 هو ور يل م

 نرمل نم هولا مت 2 ه نورس یا املا مشا )4+-3٠١(

 ركذ امل ير 00 الن ُهَئلَعِج هات ول ٠ نمل س مآ

 بارشلاب مهيلع هتمعن ركذ «ماعطلاب داع نعش كح
 امل «هلهسو هرسي هللا نأ الول مهنأو «نوبرشي هنم يذلا بذعلا

 باحسلا وهو «نزملا نم هلزنأ يذلا هنأو «هيلإ ليبس مكل ناك

 هجو ىلع ةيراجلا راهنألا هنم نوكيف ىلاعت هللا هلزني رطملاو

 ةقفدتملا ناردغلا هنم نوكيو ءاهنطب يفو ضرألا

 ءاش ولو .سوفنلا هغيست اًنارف اًبذع هلعج نأ هتمعن نمو

 .هب عفتني ال سوفنلل اًموركم اًجاجأ اًحلم هلعجل

 . مكيلع هب معنأ ام ىلع ىلاعت هنا 4و اوم
 أ ارش انآ َرْثأَ © نور ل رانا رشف # (74-90)

ha E E جرس 7 نا تح 

 مسا حبسه © َنِوْفْملِل امو ةركذن اهتلعج نح © نوتشنملا ن

 ىنغ ال يتلا تايرورضلا يف لخدت ةمعن هذهو 4 ِِيَِعْلا َكْيَر

 مهرومأ نم ريثك يف اهيلإ نوجاتحم سانلا نإف ءاهنع قلخلل
 ءراجشألا يف اهدجوأ يتلا رانلاب ىلاعت مهررقف «مهجئاوحو

 ىلاعت هللا امنإو ءاهرجش اوئشني نأ نوردقي ال قلخلا نأو

 ردقب دقوت ران ىه اذإف ءرضخألا رجشلا نم اهأشنأ يذلا

 :اهودمخأو .اهوأفطأ مهتا نم اوغرف اذإف «دابعلا ةجاح

 منهج رانب ةركذتو «مهبر ةمعنب دابعلل ةر اهتلعج هاج نوف

 ىلإ هدابع هب قوسي اًطوس اهلعجو «نيصاعلل هللا اهدعأ يتلا

0 

 صخو نيرفاسملا [وأ نيعفتنملا] : يأ *َنيوَّقمََل. اًعَنمَو
 لعلو «هريغ نم مظعأ كلذب رفاسملا عفن نأل 0 هللا

 نيح نم دبعلاو ءرفس راد اهلك ايندلا نأل ؛كلذ يف ببسلا
 نيرفاسملل اًعاتم هللا اهلعج رانلا هذهف «هبر ىلإ رفاسم وهف دلو

 .رارقلار ادب مهل ةركذتو «رادلا هذه يف

 هركشو هدابع نم هيلع ءانثلا بجوي ام همعن نم نيب املف

 َكْيَر رسب حيض :لاقف (١'ديمحتو هحيبستب رمأ هتدابعو
 «تافصلاو ءامسألا لماك «ميظعلا كبر هزن : يأ 4 ِِيَِمْل

 .تاريخلاو ناسحالا ريثك

 فدل لها هنأل كدت وجو كناتلو كلش هذيحلاو
 عاطُيو «ىسنُي الف ركذُيو ءرفكُي الف ركشُي نأل قحتسملا وهو

 ول ٌمَسَقَل متو ه ٍروُجلا عقم ميقا فو کک د ورک عمم عمم لر و 2+2 همد

 همي ال ه ظغ نوملعت ورک تك ىف ه مک ارق مم ٥

 ا اد O معلا پَر 2 ليزا O وا إل

 نيرا حر ا ص 9-5 س 7 و لس خس را ءع

 ا اوف © نود 3 حنا کر و 0 َنونهذَم

 او خم هيل بت ندعو ه قوي ايعا شنا

 ىلاعت مسقأ 4َنِوِدص مك نإ آ انوع 0 م ري منك نإ لو
 هللا ثدحي امو ءاهبراغم يف اهطقاسم : يأ اهعقاومو موجنلاب

 هئايربكو هتمظع ىلع ةلادلا ثداوحلا نم تاقوألا كلت ىف

 ا
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 ه نوم ال نك

 .هديح وتو

 نسلم ول ٌدَسَقَل منلو :لاقف هب مسقملا اذه مظع مث

 . 4ميظَع
 اهنايرجو موجنلا يف نأل ءاًميظع مسقلا ناك امنإو

 . اهرصح نكمي ال اًريعو تايآ اهبراغم دنع اهطوقسو

 هيف بير ال قح هنأو «نآرقلا تابثإ وهف هيلع مسقملا امأو

 ءملعو ريخ لكف «ملعلا ريزغ ريخلا ريثك :يأ ميرك هنأو

 اذهو «قلخلا نيعأ نع روتسم : يأ 4 نوک بک ين#

 نآرقلا اذه نإ :يأ ظوفحملا حوللا وه نونكملا باتكلا

 يف هتكئالم دنعو هللا دنع مظعم « ظوفحملا حوللا يف بوتكم

 .ىلعألا الملا

 يذلا باتكلا وه نونكملا باتكلاب دارملا نأ لمتحيو

 دارملا نأو ,؟0هليزنتو هيححوب هللا مهلزني نيذلا ةكئالملا يديأب

 الو «ةرييغت ىلع )مهل ةردق ال نيطايشلا نع روتسم هنأ كلذب
 . هقارتساو هنم صقنلاو ةدايزلا

 الإ نآرقلا سمي ال :يأ 4َنْوَيَطْبْلا لإ هسي الل
 بونذلاو تافآلا نم ىلاعت هللا مهرهط نيذلا ماركلا ةكئالملا

 .بويعلاو
 ثبخلا لهأ نأو .نورهطملا الإ هسمي ال ناك اذإو

 - ةيآلا تلد ءهسم ىلإ نادي الو «مهل ةعاطتسا ال نيطايشلاو

 E ي نأ زوجي ال هنأ ىلع - «؟!اههيبنتب

 « يهنلا ىنعمب ب ٌريخ ةيآلا نإ :ليق اذهلو «ثيدحلا كلذب درو

 .رهاط الإ نآرقلا سمي ال :يأ

 فوصوملا نآرقلا اذه نإ :يأ «َنيِتْلآ تر ني يزن
 يبري يذلا نيملاعلا بر ليزنت وه «ةليلجلا تافصلا كلتب

 . هتلاسرو هيحول :ب يف (۲) . هميظعتو :ب يف )١(

 . اًهيبنت :ب يف )٤( اهل :أ يفو
 «ب يف اذك ()



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 . ةيويندلاو ةينيدلا همعنب هدابع
 دق يذلا نآرقلا اذه هلازنإ ءهدابع اهب ىبر ةيبرت لجأ نمو

 ال ةمحر دابعلا هب هللا محرو «نيرادلا حلاصم ىلع لمتشا

 . اًروكش اهل نوردقي

 هيلإ اوعديو «هونلعيو "هب اوموقي نأ مهيلع بجي اممو
 : يأ وهدم م ثيل ادا :لاق اذهلو «هب اوعدصيو

 أ نونهدت متنأ ميكحلا ركذلاو ميظعلا باتكلا اذهبفأ

 . ؟مهتنسلأو مهراعو قلخلا نم اًفوخ نوسلدتو نوفتخت
 يذلا ثيدحلاب نهادي نأ قيلي امنإ « قيلي الو يغبني ال اذه

 ال يذلا قحلا وهف ميركلا نآرقلا امأو .هنم هبحاص قثي ال

 يلاعلا ناك الإ لئاص هب لوصي الو «بلغ الإ بلاغم هب بلاغي

 هب عدصي لب «ىفتخي الو هب نهادی ال يذلا وهو «هريغ ىلع
 .نلعيو

 ةلباقم نولعجت : يأ 4ن ودك يشأ | بقدر ولو :هلوقو

 :نولوقتف «هللا ةمعنل رفكلاو بيذكتلا قزرلاب مكيلع هللا ةنم

 . اهيلومو اهيدسم ريغل ةمعنلا نوفيضتو ءاذكو اذك ءونب انرطم

 مكيلإ هللا هلزنأ ذإ ءهناسحإ ىلع ىلاعت هللا متركش الهف

 معنلا عفرل عاد رفكلاو بيذكتلا نإف ءهلضف نم مكديزيل

 .مقنلا لولحو
E:ا نو 3 وطن دخ ریت داو © لا تقلب اإ  

 حورلا تغلب اذإ الهف :يأ كورين ال نكلر كني هل
 .ةلاحلا هذه يف رضتحملا نورظنت متنأو «موقلحلا

 ال نكلو انتكئالمو انملعب مكنم هيلإ برقأ نحن انآ لاحلاو

 . نورصبت

 نومعزت متنك اذإ الهف :يأ ندم ريع هک نإ لوا

 ىلإ حورلا نوعجرت نيزاجمو نيبساحم الو نيثوعبم ريغ مكنأ
 نع نوزجاع مكنأ نورقت متنأو 4َنِقِدَص رشک نإ# اهندب

 . اهعضوم ىلإ اهدر

 امإو اب دمحم هب مكءاج يذلا قحلاب اورقت نأ امإ ذئنيحف
 . مكلآم ءوسو مكلاح ملعتو اودناعت نأ

 کو نارو میرم © َنيَرقَمْلا َنِم ناک نإ اما (91-8)
 بأ نم كل مك © بيلا بڪصا نِي ناک نإ ااو © يي

 ه ريَ ني لزم © ناسا َيِبْرَكَمْلا نم ناک نإ امو © نبا

 ركذ * يليعْلأ كر متأب سض © نقبل ىح وه اده هل 0 ريخ ٌةَلْضَتَو

 نيميلا باحصأو نيبرقملا :ثالثلا فئاوطلا لاوحأ ىلاعت هللا

 .رارقلا راد ىف ةروسلالوأ ىف نيلاضلا نيبذكملاو

 :لاقف توملاو راضتحالا دنع اهرخآ يف مهلاوحأ ركذ مث

 اودأ نيذلا مهو 4َنَّرَْمْلا نيل تيملا 4 نإ اقل

 ي

 ۸۸-۹٦1 :تايآلا ‹ةعقاولا ةروس ريسفت -ه5 ۹۸٦

 oY ا

 روک بتكف 9 مک نا قلت

 ابنت زب کشا

 00 أ

 9نو نورس شاو 9 مقلم ا تشاد إ اإ

 کن وم تورو ال كلو دل
 | َنيرفمْلاَ نكن اما © دس کن اوج ©
 | بأن ِوَناَكنَمَْو ل ریت تو نارو رد ©
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 س

 ْ ا رار زالو ترک نام 7 چ زھر وتاج منع جمل رر ص
e rمح 0 درر ر رو را و جدع لص ر حصر  ( 

 لک لعوهو تیییو۔ یی ضرال او توما | ريو

 _ 9 ع ءى گی وشو يابا قل اوریا او ولاه
 2 اک مرو

 e تامرحملا اوكرتو تابحتسملاو تابجاولا

ara 

 . تاحابملا لوضفو

 ميعنو ةجهبو رورسو ةنينأمطو ةحار : يأ ځور مهل

 : ميورلاو بنلقلا

 لكآملا عاونأ نم ةيندب ةذل لكل عماج مسا وهو نيرو
 «فورعملا بيطلا وه ناحيرلا :ليقو ءامهريغو براشملاو

LL e :۳( 5 ( 

EEنيالا اه ةانيزع تنل  

 رشبيف ءرشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو تأر

 اهنم ريطت داكت يتلا ةراشبلا هذهب راضتحالا دنع نوبرقملا

 .رورسلاو حرفلا نم حاورألا
REسمع  TA Ofو ايو  

 ومت مث هلا ار أول تسلا إل :ىلاعت لاق امك

 يآ ةت اب اوريو ادر الو افا الأ هڪل ےیل لر

 نك نإ اا : :ب يف (۲) .هب اوموقي نأ هب مهيلع : أ يفو «ب يف اذك )١(

 ءادأب هيلإ نيبرقتملا هللا ىلإ نيبرقملا نم تيملا ناك نإ : يأ 4 نيم نم

 :ب يف (۳) تامر ركملاو تاقا كرو تالا تالا

 . هسنج نع ءيشلا عونب ريبعتلا باب نم نوكيف



 د١ : تايآلا ءديذحللا ةروس ريسفت 6 ۹۸۷ ' نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ورجل 3 0 أ ٌورَيَحْلا ىف ذ موال ن س 0 نودع 62

 ديدحلا ةروس ريسفت ْنَم لر © َتوْعّدَت اَماَهف د کلر کشا وقت ااف و کو
 ةيندم [يهو] ی ومع

 ةوَيَحْلَأ يف كرا مهل :ىلاعتو كرابت “'"هلوق لوأ دقو
 ىف ىرشبلا ىه ةروكذملا ةراشبلا هذه نأ «ةَرْضَأْلا فو ايدل
 ْ ١ .ايندلا ةايحلا

 اودأ نيذلا مهو 4 نيَِيلا يَا نم ناك نإ امال [ : هلوقو]
 يف ريصقتلا مهنم لصح [نإ]و «تامرحملا اوكرتو تابجاولا

 لاقي مهناميإو مهديحوتب لخت ال يتلا قوقحلا ضعب
 كل لصاح مالس : يأ «ِنيَِبلا بح نم كَل مكس : مهدحأل
 دنع هنويحيو هيلع نوملسي : يأ نيميلا باحصأ كناوخإ نم

 تافآلا نم كل مالس :هل لاقي وأ «هل مهئاقلو مهيلإ هلوصو

 اوملس نيذلا نيميلا باحصأ نم كنأل «باذعلاو تايلبلاو

 .تاقبوملا بونذلا نم

 :يأ ناسا يكمل ب 3ك نإ ر9
 . ىدهلا نع اولضو قحلاب

 مهمودق موي مهتفايض : يأ 4 ريع ٌةَيَضَتَو ٠ ريح نم لرل

 ىلإ لصتو «مهب طيحت يتلا ميحجلا ةيلصت مهبر ىلع
 . مهتدئفأ

 ااغ ًامظلاو شطعلا ةدش نم اوثاغتسا اذإو

 : قن تاسو تارشا ترش ءوجإلا قرم
 مهلامعأب دابعلا ءازج نم ىلاعت هللا هركذ يذلا 4اه إل

 ال يذلا :يأ نيب ىح وَ كلذ ليصافتو اهرشو اهريخ

 .ةيرم الو هيف كش

 .هعوقو نم دب ال يذلا تباثلا قحلا وه لب

 راص ىتح «كلذ ىلع عطاوقلا ةلدألا هدابع هللا دهشأ دقو
 اودمحف “هل نودهاشم «هل نوقئاذ مهنأك بابلألا يلوأ دنع

 ةحنملاو ةميظعلا ةمعنلا هذه نم هب مهصخ ام ىلع ىلاعت هللا

 . ةميسجلا

 ناحبسف © ِمِيِظَمْلا كير سَ حيض :ىلاعت لاق اذهلو

 نودحاجلاو نوملاظلا لوقي امع هزنتو ىلاعتو ءميظعلا انبر
 . اًريبك اًرلع

A a eG 

 [ةعقاولا ةروس ريسفت مت]
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 2 لملاك وام

 وک 0 و توسل كلم

 ْمِلَع ءَ لكي وهو 3 الو ةيطاو کاو ليلا
 لب ام رعب شمل ىلع ئوتسأ مث واي َهَنِس ىف َضرأْلاَو تولا
 نبأ عم وهو ابف جرعت هو تلا تو زا امو اتم جرحي امو ضل

 هَ لاو ضرالاو ٍتْوَمَسلا كلم مل © ٌريِصب َنوُلِمَص امي هک و ا
 تاب مع رم لآ ف دالا حلب ر قا ن يأ جو ه ئالا خي < سرع رور 5كم ا لاسم وار رر
 نأ هناطلس ةعسو هلالجو هتمظع نع ىلاعت ربخي # ٍروُدَّصلَأ

 ةقطانلا تاناويحلا نم ضرألاو تاوامسلا يف ام عيمج

 امع ههزنتو ءاهبر دمحب حبست [دماوجلاو] ءاهريغو ةتماصلاو
 . هلالجب قيلي ال

 هتمكح راثآ اهيف ترهظ دق هتزعل ةداقنم اهبرل ةتناق اهنأو

 مومع نايب هيف اذهف «ْرِكَحْلا ُرِيِزَمْلا وهو :لاق اذهلو
 اهلاوحأ عيمج يف ءاهبرل ةيلفسلاو ةيولعلا تاقولخملا راقتفا
 هقلخ يف هتمكح مومعو ءاهلك ءايشألل هرهقو هتزع مومعو
 .هرمأو

 ٍضِرلاَو ِتوُمَّسلَأ كلم مل# :لاقف هكلم مومع نع ربخأ مث

 . تیمی يي
 لع َوُهَوإ# هتردقب اهل ربدملا قزارلا «كلذل قلاخلا وه : يأ

 . ريَ وي يک
 سيل يذلا 4 راو ءيش هلبق سيل يذلا والا ره

 : . ءيش هذعب

 سيل يذلا ار ءيش هقوف سيل يذلا رها
 . ءيش هنود

 نطاوبلاو رهاوظلاب هملع طاحأ دق ل ن 5
e 1ةرخأتملاو ةمدقتملا رومألاو . 

 2 رو

 رحم ىلع ىلا وه

 عيمج قوف هلالجب قيلي ءاوتسا شا

 موي اهلوأ 4ٍب ٍةَِس ىف َضْرأْلاَو

 لع یوا 7

 .هقلخ



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 . كلذ ريغو رطمو ناويحو بح نم 4ٍِضّرْلا ى لَ ام ملعب

 . كلذ ريغو ناويحو رجشو تابن نم ان جرحي امو
 .قازرألاو رادقألاو ةكئالملا نم «َمَسلأ جرب 0 موو

 ةيعدألاو حاورألاو ةكئالملا نم ن جس مرعي امو#

00 3 

 ی ر و رک 2 2 قر
 آو كلذ نع دا و مشوا وه الإ سمح الو مبا وه الإ كَ

 اا اَم یا مَعَ َهُهَعَم وه الإ رکا

 ىلع دعوو دعوت اذهلو «عالطالاو ملعلا ةيعم ةيعملا هذهو
 وه : يأ # ٌريِصَب َنوُلَمَ امب هلو# :هلوقب لامعألاب ةازاجملا

 هنع تردص امو «لامعألا نم مكنم ردصي امب ريصب ىلاعت

 اهظفاحو اهيلع مكيزاجمف ءروجفو رب نم لامعألا كلت

 فرصتي اًديبعو اًقلخو اكلم ؛َضَدَأْلاَو ِتوَمَسلا كلم 0

 ىلع ةيراجلا ةيعرشلاو ةيردقلا هرماوأ نم هءاش امب مهيف

 ا

 ضرعيف «لامعلاو لامعألا نم «ُرمألا مَ لأ َلِلَول
 نسحملا يزاجيو «بيطلا نم ثيبخلا زيميف ءدابعلا هيلع
 . هتءاسإب ءيسملاو هناسحإب

 :يأ ا يف رال حبو رحنا ف لآ جويل
 نونكسيف همالظب ليللا مهيشغيف راهنلا ىلع ليللا لخدي
 .نوأدهيو

 نم ضرألا ىلع ام لوزيف ليللا ىلع راهنلا لخدي مث
 مهحلاصم ىلإ نوموقيو دابعلا كرحتيف نوكلا ءيضيو «مالظلا

 . مهشياعمو

 ليللا ىلع راهنلاو راهنلا ىلع ليللا روكي هللا لازي الو
 موقت ىتح رصقلاو لوطلاو صقنلاو ةدايزلا يف امهنيب لواديو

 ام حلاصملا نم لصحيو «ةنمزألا ميقتستو لوصفلا كلذب

 . كلذب لصحي
 معنأ يذلا داوجلا ميركلا ىلاعتو نيملاعلا بر هللا كرابتف

 . ةنطابلاو ةرهاظلا معنلاب هدابع ىلع

 رودص يف نوكي امب :يأ 4ٍروُدَّصلأ ِتاّنِب مَع هَر
 :ةيملاعلا

 ال هنأ ملعي نم لذخيو .كلذل لهأ هنأ ملعي نم قفويف
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 يشل خلاك ر

 8 دھر
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 ن ا م و 4
 ادم 0 دخ 3 رولمعت امي هللاو

 رو < ۶

 0 گا ونک

TTT 
 تایم ہو ہا ليس ی اوم الآ ہک امو © یک تو ريكي هَ

 وأ لفقد جتا لنك ن نم ن کک ا
 ا هنآ دو و أمون نم ارنا نیلا ن معآ 2

 رو مل هقولصبف اسس او هلآ ضر ىلا او نک م ريح نوم ام

 هب ءاج اميو هلوسربو هب ناميالاب هدابع ىلاعت رمأي هدير ر ل

 مهيديأ يف هللا اهلعج يتلا لاومألا نم هليبس يف ةقفنلابو

 درامي تاج رظنلا اهلع یار
 رس ا ل

 نيب اوعمج : يأ #اوُفَمنَو كنم اوما« سلاما :لاقف باوثلا نم

 همظعأ 4ك كبل ملل هیس يف ةقفنلاو «هلوسرو هللاب ناميإلا

 ميعنلا نم اهيف امو «هتمارك رادب زوفلاو «مهبر اضر [هّلجأو]
 . نيدهاجملاو نينمؤملل هللا هدعأ يذلا ميقملا

 هنم عناملا مدعو «ناميالا ىلإ مهل يعادلا [ببسلا] ركذ مث
 دقو

 26م6 و

(ar a ا هفعضفا 

 نأ عج
 كك 1
 كلا

 ع ال

 رب اونو دوغدي لوسرلاو هاب نومو ال کل امو :لاقف

 )١( حلصي ال هملعي نم لذخنو : أ يفو «ب يف اذك .



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 نم مكعنمي يذلا امو : يأ 4 نصوم 3 نإ فكم نَا

 مركأو لسرلا لضفأ ةي اًدمحم لوسرلا نأ لاحلاو «ناميالا

 . مكوعدي هللا ىلإ اعد عاد

 ةيبلتلاو «هتوعد ةباجإ ىلإ ةردابملا بجوي امم اذهف

 قاثيملاو دهعلا مكيلع ذخأ دقو «هب ءاج يذلا قحلل ةباجالاو
 . نينمؤم متنك نإ «ناميالاب

 درجمب فتكي مل هنأ «مکب هتيانعو هفطل نم ءكلذ عمو
 تازجعملاب هديأ لب «ملاعلا فرشأ وه يذلا لوسرلا ةوعد

 . تانيبلا تايآلاب هب ءاج ام قدص ىلع مكّلدو

 : يأ 4تب تاء ءويَبَع ىلع لري ىلا ره :لاق اذهلف
 هنأو هب ءاج ام لك قدص ىلع لوقعلا لهآ لدت تارهاظ

 .نيقيلا قح
 هدي ىلع هللا هلزنأ امو ءمكيلإ لوسرلا لاسرإب 4ری

 كسلا اا
 رفكلاو لهجلا تاملظ نم :يأ دوئل ىلإ تملأ نم

 .ناميالاو ملعلا رون ىلإ

 نم هدابعب محرأ ناك ثيح هتفأرو مكب هتمحر نم اذهو

eحر فورا  . 

 4 َنْرالاَو تولا فريم و هلأ ليس يف اوقفت الأ کل اول
 قرط وهو e امو ا

 . اولخبت نأ مكل بجويو ءاهلك ريخلا
 توسل تيم هلل لب ءيش مكل سيل هنأ لاحلا 5)

 ءاهنع نولقنت وأ مكيديأ نم لقتنتس لاومألا عيمجف ضرار
 . ىلاعتو كرابت هكلام ىلإ كلملا دوعي مث

 اوزهتناو مكيديأ يف لاومألا تماد ام قافنالا اومنتغاف

 . ةصرفلا

 ةمكحلاو ير ا ل و

 لو تلا أ ٍلبَم نم قق ْنَم کنم یوسي ال :لاقف ةيهلإلا

 حتفلاب دارملا «ًأوَُمدََو دعب نم اون 7-5-0 ُمطَعأ كأ

 نيبو لوسرلا نيب حلصلا نم ىرج نيح ةيبيدحلا حتف وه انه
 مالسإلا رشن اهب لصح يتلا تاحوتفلا مظعأ وه امم شيرق

 ريغ نم نيدلا ىلإ ةوعدلاو نيرفاكلاب نيملسملا طالتخاو

 سانلا لخدف «ضراعم

 . اًميظع اًّزع مالسالا زتعاو

 ىلإ ةوعدلا ىلع نوردقي ال حتفلا اذه لبق نوملسملا ناكو

 . اهعباوتو ةنيدملاك اهلهأ ملسأ يتلا ةعقبلا ريغ يف نيدلا

 نيكرشملا رايد نم اهريغو ةكم لهأ نم ملسأ نم ناكو
 لتاقو قفنأو حتفلا لبق ملسأ نم ناك كلذلف «فاخيو ىدؤي

 اًجاوفأ هللا نيد ىف تقولا كلذ نم

 ١7-١6 :تايآلا ءديدحلا ةروس ريسفت -۷ ۹۸۹

 دعب الإ قفنيو لتاقيو ملسي مل نمم اًباوثو اًرجأو ةجرد مظعأ
 ءالضفو نوقباسلا ناك كلذلو ءةمكحلا ىضتقم وه امك «كلذ
 . حتفلا لبق ملسأ مهبلاغ ةباحصلا

 يف حدقو صقن هنم مهوتي دق رومألا نيب ليضفتلا ناك املو

 ىس هلا دعو رل : هلوقب اذه نم ىلاعت زرتحا ءلوضفملا .
 مهلك .هدعبو حتفلا لبق نم اوقفنأو اولتاقو اوملسأ نيذلا : يأ

 يضر [مهلك] ةباحصلا لضف ىلع لدي اذهو «ةنجلا هللا هدعو

 .ةنجلا مهدعوو ناميالاب مهل هللا دهش ثيح «مهنع هللا

 هملعي ام ىلع مكنم الك يزاجيف دج نون ام ل
 . هلمع نم

 ىلع فقوتم داهجلا نأل «هليبس يف ةقفنلا ىلع ثح مث

 ىلا اد نم :لاقف هل زهجتلا ىف لاومألا لذبو «هيف ةقفنلا

 ةصلاخ نوكت يتلا [ةبيطلا] ةقفنلا يهو 4اَكَسَح اسر هلأ شرف
 هب ةبيط «بيط لالح لام نم هللا ةاضرمل ةقفاوم هللا هجول

 لاملاو ءاّضرق هامس [ثيح] ىلاعت هللا مرک نم اذهو «هسفن

 وهو ةريثك افاعضأ هيلع ةفعاضملاب دعوو «هدبع دبعلاو هلام
 / . باهولا ميركلا

 نيبتي لك موي ةمايقلا موي اهعضومو اهلحم ةفعاضملا كلتو

 :لاق كلذلو «نسحلا ءازجلا نم ءيش لقأ ىلإ جاتحيو «هرقف

 مهد نيب مرو يني تتمؤملاو َتِمؤمْلا ىر یی )١5-١5(

 ره کیک اف یریک ربا یک ني یر ُتَنَج لا كرنب يي

 انورظنأ ايم تدلل ُتَقِقَتْلاَو وقفكملا لوق م و 0 ا

 م روثب ماني ضم او ویا کو اطجتأ لق و نم

 ہک کک ملا مودا © ُتاَدَعْلا لبق نم ٠ ذَا هيف مطا

 نح امالا ْمكََرَعَو رثنيزأو عشر مكتشف ا
Eيل کس طخ ل مع + قيل لأ کت  
 - ىلاعت لوقي 4لا نیوکو یه الآ كوم أ اک

 ىَر مي :- ةمايقلا موي هب هلهأ طابتغاو ناميالا لضفل اتيبم

 موي ناك اذإ : يأ رهيا ميِد ب مهرون نعني تتم َنيِصْومْل
 يف سانلا راصو «رمقلا فسخو «سمشلا تروكو «ةمايقلا

 ىرت ذئنيحف «منهج نتم ىلع طارصلا بصنو «ةملظلا

 ءمهناميأبو مهيديأ نيب مهرون ىعسي تانمؤملاو نينمؤملا

 ء«بعصلا لئاهلا فقوملا كلذ يف مهرونو مهناميأب نوشميف
 :لاقيف ةراشب مظعأب كلذ دنع نورشبيو اعلا

 رح رے حرم
 هيما ذقن | ا

 .هب ءاج ام عيمج ةحص ىلع : ب يف )١(



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 ءمهسوفنل اهذلأو «مهبولقب ةراشبلا هذه ىلحأ ام هّللف

 رش لك نم اوجنو [بوبحم] بولطم لك مهل لصح ثيح
 :بوهرمو

 دق مهو « "هب نوشمي نينمؤملا رون نوقفانملا ىأر اذإف

 : نينمؤملل اولاق «نيرئاح تاملظلا يف اوقبو «مهرون ءىفط

 يشمن ام مكرون نم لاننل انولهمأ : يأ كر ني سين اور
 . باذعلا نم وجننل هب

 ناك نإ : يأ او وسلا 38 اجرا : مهل 4ری ف

 نم وه لب ءنكمم ريغ كلذ نأ .لاحلاو .ءاّكمم كلذ
 . تالاحملا

 طئاح :يأ 4رب نيقفانملاو نينمؤملا نيب بَل
 `: نيصج نصخجو عم

 ٌمْرهظَو# نينمؤملا يلي يذلا وهو 4ُةَمَيلَا يي ماب اب ملل
 . نيقفانملا يلي يذلا وهو 4# ُباَرَملا يلب نِ

 : اًمحرتو اًعرضت مهل نولوقيف نوما نوففاتملا يداي
 يلصنو ««هللا الإ هلإ ال» :لوقن ايندلا يف كَم نكت رأل

 . ؟مكلمع لثم لمعنو دهاجنو موصنو

 لثم [رهاظلا يف] متلمعو ءايندلا يف انعم متنك ب اوال
 ةين الو ناميإ ريغ نم نيقفانملا لامعأ مكلامعأ نكلو ءانلمع

 . ةحلاص 000

 هللا ربخ يف متككش : يأ رر مسرو منا رن
 ا لبقي 0 0

 متينمت "”ثيح «ةلطابلا #خامألا ْمُكَتَرَعَو»

 . نينقوم ريغ متنأو نينمؤملا
 كلتب متنأو «توملا مكءاج ىتح : يأ ل أ هج نح

 ؛ةنيمذلا لاخلا

 رفكلا مكل نيز يذلا ناطيشلا وهو «ُرْوُرَمْلا هاب مَيَعَو#
 eS «بيرلاو

 متيدتفا ولو «أرزتك يأ ني الو ديني كب ال ميل
 .مكتم لبق امل عم لو اذ ضرألا لب

 وتت يتلا )دَر د مكرقتسم : يأ 4اا كوبا
 .رانلا بِما سيو اهيلإ مكمضتو
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 ©3 برگر جا هلو دهل فعاد هلآ

 «ةرخآلار ادلا يف تاقفانملاو نيقفانملاو تانمؤملاو نينمؤملا

 ةناكتسالاو ءاهبرل عوشخلا ىلإ بولقلا وعدي امم كلذ ناك

 نأ لأ :لاقف [كلذ مدع ىلع] نينمؤملا هللا بتاعف «هتمظعل

 . يَا َنِم لر امو ونا رڪِزل مو مَ نأ انماء َندَبِل

 عشختو «(* هبولق هب نيلت يذلا تقولا "”ءىجي ملأ : يأ

 لزن امو «هرجاوزو هرماوأل داقنتو «نآرقلا وه يذلا هللا ركذل

 ؟245 دمحم هب ءاج يذلا قحلا نم

 هلل بلقلا عوشخ ىلع داهتجالا ىلع ثحلا هيف اذهو

 نونمؤملا ركذتي نأو «ةمكحلاو باتكلا نم هلزنأ املو «ىلاعت

 اوبساحيو «تقو لك ةيعرشلا ماكحألاو ةيهلالا ظعاوملا
 . كلذ ىلع مهسفنأ

 دلا هلع لاف ل نم بتلا أوو ذلک اکی الو

 بجوملا باتكلا مهيلع هللا لزنأ نيذلاك اونوكي الو :يأ

 ءاوتبث الو هيلع اومودي مل مث «ماتلا دايقنالاو بلقلا عوشخل

 لحمضاف «ةلفغلا مهب ترمتساو نامزلا مهيلع لاط لب

ETيتلا :أ يفو «ب يف اذك (۲)  . 

 . مكبولق نيلت هب يذلا :ب يف () .تأي ملأ :ب

5 

 هلا رڪ

 يف (۳)



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 . مهناقيإ لازو مهناميإ

 لك يف جاتحت بولقلاف (توشي منم کو يوم تس
 يغبني الو «ةمكحلاب قطانتو هللا هلزنأ امب ركذت نأ ىلإ تقو

 درجو تقلا ةر تس كلذ ناف فلا نع هللا
 .نيعلا

 کنم تلا مک ا دم هيوم دعب الا يي هلأ أ امتع ونا

 «ةيهلالا بلاطملاب ملعلا ىلع لوقعلا لدت تايآلا نإف قمت
 تاومألا ىيحي نأ ىلع رداق ءاهتوم دعب ضرألا ايحأ يذلاو

 دعب ضرألا ايحأ يذلاو «مهلامعأب مهيزاجيف مهتوم دعب

 هلزنأ امب ةتيملا بولقلا ييحي نأ ىلع رداق ءرطملا ءامب اهتوم
 مل نمل لقع ال هنأ ىلع لدت ةيآلا هذهو .هلوسر ىلع قحلا نم

 . هللا عئارشل دقني [مل]و هللا تايآب دتهي

 اح امم هلآ اْضَقأَو ٍتدْيَّصْمْلَم َنوَيَّصُمْلا ل ۹0

 كيلوا دسرو هاب اونم َندَلاَو ه م جل هَ هَل ثم ص

 رك ملو و e نمل ع دنهل درشل شه

 َنِوَدَّصُمْلا ل 4ر د َكِيلْرأ اتيا ْأوَدَكَو
 ةيعرشلا تاقدصلا نم اورثكأ نيذلا : يأ ديدشتلاب *ِتدْيَّصُمْلَ
 . ةيضرملا تاقفنلاو

 قرط يف مهلاومأ نم اومدق نأب (اسَح ار هلآ سَو
 * رمل فعل مهبر دنع مهل ر ٌرخدم نوكي ام تاريخلا

 . ةريثك فاعضأ ىلإ فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةنسحلا
 ال امم ةنجلا يف مهل هللا هدعأ ام وهو 4 ُريِرَك رجا َرُهَلَول

 . سوفنلا هملعت
 ام وه ةنسلا لهأ دنع ناميالاو دلسو أب أوما يلو

 لمعو «ناسللاو بلقلا لوق وه «ةنسلاو باتكلا هيلع لد
 . حراوجلاو ناسللاو بلقلا

 . ةنطابلاو ةرهاظلا نيدلا عئارش عيمج كلذ لمشيف
 نيذلا :يأ نوقيّدصلا مه رومألا هذه نيب اوعمج نيذلاف

 . ءايينألا ةبترم نودو نينمؤملا مومع ةبترم قوف مهتبترم

 درو انك 4بقتوي قرع هل نير دن ادب [ : هلوقو]

 نيب ام ةجرد ةئام ةنجلا يف نإ :حيحصلا ثيدحلا يف

 نيدهاجملل هللا اهدعأ ءضرألاو ءامسلا نيب امك "”نيتجردلا

 . (هليبس يف

 يا ا

 ريل بما َكِيَلُو اياك انكم أوُرنك تّدار»
 نيقيدصلاو «نيقدصتملا : قلخلا فانصأ تعمج تايآلا هذهف

 لج ناك نيذلا :نوقدصتملاف . ميحجلا باحصأو «ءادهشلاو

 مهنكمي ام ةياغب مهيلإ عفنلا لذبو «قلخلا ىلإ ناسحالا مهلمع

 ۱۸-۲۱ :تايآلا ءديدحلا ةروس ريسفت -۷ ۹۹۱

 . هللا ليبس يف لاملاب عفنلاب اًصوصخ

 لمعلاو ناميالا بتارم اولمك نيذلا مه :نوقيدصلاو

 . قداصلا نيقيلاو عفانلا ملعلاو حلاصلا

 ةملك ءالعال] هللا ليبس يف اولتاق نيذلا مه :ءادهشلاو

 . اولتقف [مهلاومأو مهسفنأ اولذبو «هللا

 . هللا تايآب اوبذك نيذلا رافكلا مه : ميحجلا باحصأو

 نودصتقملا مهو ءرطاف ةروس يف هللا مهركذ مسق يقبو

 مهنم لصح مهنأ الإ تامرحملا اوكرتو تابجاولا اودأ نيذلا

 «ةنجلا مهلآم ءالؤهف «هدابع قوقحو هللا قوقح ضعبب ريصقت

 . لعف ام ضعبب ةبوقع مهل لصح نإو

 راق هيرو وقد بيل ايدل ويل انآ اوم )1(
 و وو رر ر سج أ با يع لنک رْذَوَلاَو لون ریال يف ڈاکتو کتب

Aaو  

AT 

 غ ملا راف

 9 د ولم ذي نع نک نر الخ أرك م انشا ےک ب

 ورقم لإ وقياس ه رورشلا عم الإ ايدل ةو و ناوُضِرَو ها

 انما دلل تّدمأ ِضْيَالاَو املا ضرك اشر جو , ر ن
 ُلْضَمْلا 5 او 0 نم ِهَتْوُي هس لصف كل 3 للاب
 ت 7
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 نيبيو «هيلع يه امو ايندلا ةقيقح نع ىلاعت ربخي ويم

 وهلتو نادبألا اهب بعلت وهلو بعل اهنأب ءاهلهأ ةياغو اهتياغ
 ءانبأ نم عقاوو دوجوم وه ام هقادصم اذهو «بولقلا اهب

 برلقلا وهلب مهرامعأ تاقوأ ان ءايندلا

 «ديعولاو دعولا نم مهمامأ او 6 هنا ركذ نع ةلفغلاو

 . اًوهلو اّبعل مهنيد اوذختا دق مهارتو

 ةرومعم مهبولق نإف «ةرخآلا لاّمُعو ةظقيلا لهأ فالخب

 لامعألاب مهتاقوأ اولغشأ دقو «هتبحمو هتفرعمو « هللا ركذب

 . يدعتملاو رصاقلا عفنلا نم هللا ىلإ مهبرقت يتلا

 ماعطلاو سابللا يف ٌنّيْرَت :يأ 4 ٌةَيِزَول [ :هلوقو]

 O يقول ةاضلاو رسفلاو وردلاو تكا لاو تارخلاو

 ةرخافم ديرب اهلهأ م دو لك يا کک كلود
 ةرهشلا هل يذلاو ءاهرومأ يف بلاغلا وه نوكي نأو ءرخآلا

 . اهلاوحأ يف

 وه نوكي نأ ديري لڪ : يأ «ِرّْوألاَو لولا يف اکو
 نم هعوقو .هقادصم اذهو «دلولاو لاملا ىف هريغل رثاكلا

 A اهذلا كف
 ملو اًربعم اهلعجف ءاهتقيقحو ايندلا فرع نم فالخب

 لئاسولا ذختاو هللا ىلإ هبرقي يي ءارقتسم اهلعجي

 لاومألاب هسفانيو هرئاكي نم ىأر اذإو «“ 3 هللا ىلإ هلصوت يتلا

 لك نيب ام :ب يف (۳)  اًرخذ :ب يف (0) . هنإف :ب يف )١(

 . كلذ ىلإ :ب يف (2) .مهتلفغو مهبولق وهلب : ب يف )٤( .نيتجرد



 نورشعلاو عباسلا ءزجلا

 . ةحلاصلا لامعألاب هسفان دالوألاو

 هب طلتخاف «ضرألا ىلع لزن ثيغب اثم ايندلل برض مث

 تذخأ اذإ ىتح «ماعنألاو سانلا لكأي امم ضرألا تابن

 مهممه اورصق نيذلا رافكلا هتابن بجعأو ءاهفرخز ضرألا

 تجاهف [اهفلتأ ام] هللا رمأ نم اهءاج «2'يندلا ىلإ مهرظنو

 اهيف تبني مل هنأك ءىلوألا اهلاح ىلع تداعف «تسبيو

 . قينأ ىأرم اهل يور الو «ءارضخ

 دارأ امهم «ةرهاز اهبحاصل ةيهاز يه امني ءايندلا كلذك

 هطلست لازأو «هدي نم ©" ””اهيهذأ امب ردقلا اهباصأ ذإ «ةحتفم

 دوزتي ملو «نيديلا رفص اهنم لحرف ءاهنع هب بهذ وأ ءاهيلع
 هلمع اهلو هتينمأ ةياغ ىه تحضأ نمل اًّيتف ,نفكلا ىوس اهنم

 . ةيعسو

 ءهبحاصل رخديو «عفني يذلا وهف ةرخآلل لمعلا امأو

 S1 ينو : یلاعت لاق اذهلو ءدبآلا ىلع دبعلا بحصيو

 ولخي ام ةرخآلا لاح : يأ 4 ٌنَوُضرَو هلأ نس ٌةَرْفْغَمَو ديد

 هباوبأ دجو اهرومأ نم

 ةرفغمو ديس ُباَذَع

 نيزعألا نيكل نب
 اهلسالسو اهلالغأو منهج ران يف ديدشلا باذعلا امإ

 ىلع أرجتف «هبلطم ىهتنمو هتياغ يه ايندلا تناك نمل اهلاوهأو

 . هللا معنأب رفكو « هللا تايآب بذكو هللا يصاعم

 نم ناوضرو «تابوقعلل ةلازإو تائيسلل هللا نم ةرفغم امإو
 ىعسو «ايندلا فرع نمل ناوضرلا راد هب "”هلحأ نم لحي هللا

 . اهيعس ةرخآلل

 يف ةبغرلاو ءايندلا يف دهزلا ىلإ وعدي امم هلك اذهف

 : يأ «روُرُمْلا منسم الإ ايدل ُهرَحْلا امو :لاق اذهلو ةرخآلا

 eS تي عاتم الإ

 هللاب مهرغي نيذلا ةفيعضلا لوقعلا لهأ الإ هيلإ نئمطيو

 .رورغلا

 فلو ججو هارو هلا ةر ىلإ ةقباسملاب رمأ مث

 رافغتسالاو «حوصنلا ةبوتلا نم ةرفغملا بابسأب يعسلاب نوكي
 ناوضر ىلإ ةقباسملاو ءاهناظمو بونذلا نع دعبلاو «عفانلا
 ماودلا ىلع هللا يضري ام ىلع صرحلاو .حلاصلا لمعلاب هللا
 عيمجب قلخلا ىلإ ناسحالاو ءقلاخلا ةدابع يف ناسحالا نم

 :لاقف «كلذل ةبجوملا لامعألا هللا ركذ اذهلو «عفنلا هوجو

 هاب اوما تدلل تدا ٍضيْلاَو املا ضرك اًهْصْرَع وَ نو

 نيدلا لوصأ هيف لخدي «“هلسرو هللاب ناميالاو 9 هلشيرَو

 هانيب يذلا اذه : يأ Es نَم هِتْوُب هلا لصف َكِلَدأ# اهعورفو

 قرطلاو ءةنجلا ىلإ ةلصوملا قرطلا هيف مكل انركذو ءمكل
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 کک مهرونو مشال مدن

 هوي انآ ومما € ريحا بص كيلوا آَناَسِ
 م وکر دع د دے ص

 لوألا ىف“ 5 رخاقتوةتيزو لو بول ايتدلآ

 ار ہن ص جرو ر > 6 حصر و بو

 ةليرتف جيه مش هئابر دخلا بغا نعل تك لوألا

 رفع و ديوس ادعوا ینو ام طح نوک م اًرهضُم
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 ام سلا ضرعك تا - رفعم م لاو قياس
 ACE gsr PPL 4ے ے اص ی حمر
 لطف كلذ ل کک ارتدوا زالو
 2276 ع و 2 2 هر ص |

 2 ميظعل ےس

 هار ےگ ا ءامی رقت کتنا یا

 2 رولا © ٍرْغَس لَ

 ها لوس نمو لاي سالا

 رجألاو ليزجلا باوثلاب هللا لضف نأو «رانلا ىلإ ةلصوملا

 . هلضفو هدابع ىلع هتنم مظعأ نم “ميظعلا

 لب «هيلع ءانث ىصحي ال يذلا «ِميَِمْلا ٍلْسَعْلا ود هاو

 ©"'ةدابع هيلع ينثي ام قوفو «هسفن ىلع ىنثأ امك وه

 کک جالو ضرألا ف و ببم نم باس ا )-۲٤(

 هلا ىلع تلد َّنِإ امار أ لج دي يڪ ف

 ا

 رو

 9 ديم ا يعْلاوه

 ر و وردم يد صرع "هو
 د اورق الو ب داف ام م

 كس وس > 00

 ار أو مكدتا< ان مب

o 7 5د ا سالا وابو تولي رَ  

 ا مومع نع اًربخم ىلاعت لوقي هديا يعل وه هلآ ن
 اذهو کشا حف الو ٍضَرَألا يف

 ءرشو ريخ نم قلخلا بيصت يتلا بئاصملا مومعل لماش

 . اهريبكو اهريغص ظوفحملا حوللا يف تبتك دق اهلكف
 ةدئفأ هدنع لهذت لب ءلوقعلا هب طيحت ال ميظع رمأ اذهو

 .ريسي هللا ىلع هنكلو «بابلألا يلوأ

 ف َةَبيِصُم نم َباَمَأ اي :هردقو

 .اهبهذأف :ب يف (۲) .مهرظنو مهمه :ب يف )١(

 :أ يفو «ب يف اذك (:) .هيلع هلحأ

 . ليمجلا باوثلاو ليزجلا رجألاب هللا

 نم :ب يف (۳)

 باوث نأو :ب يف )2( .هلوسرو

 . هقلخ نم ٌدحأ :ب يف (>)



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 ‹مهدنع ةدعاقلا هذه ررقتت نأ لجأل كلذب هدابع هللا ربخأو

 اونزحيو اوسأي الف ءرشلاو ريخلا نم مهباصأ ام اهيلع اونبيو
 مهملعل هيلإ اوفوشتو «مهسفن د ىلع نأ هيلإ اوفوشت نأ هل تحمط امم مهتاف ام

 هذوفن نم دب ال .ظوفحملا حوللا يف اًبوتكم كلذ نوكي

 حرف هللا مهاتآ امب اوحرفي الو .هعفد ىلإ ليبس الف .هعوقوو

 امنإو .مهتوقو مهلوحب هوكردأ ام مهنأ مهملعل ءرشأو رطب
 عفدو معنلا ىلوأ نم ركشب اولغتشيف هَّنَمو هللا لضفب هوكردأ

 «ظيلغ ظف ربكتم :يأ «ِرْخَس لاَ لک بي ال اول
 هيغطتو «هسفن ىلإ اهبسني «هللا معنب روخف «هسفنب بجعم
 لاق اي َّدَمَعِي َهنأَّوَح اَدِإ مط :ىلاعتو كرابت لاق امك هيهلتو

 نوعمجي :يأ 4ٍلَمُمبلِ ئاتلأ وأبو دولي نا
 لخبلا ءرشلا يف فاك امهنم لك نيذللا نيميمذلا نيرمألا نيب

 مهفكي ملف «كلذب سانلا نورمأيو ةبجاولا قوقحلا عنم وهو
 قلخلا اذه ىلع مهوثحو «كلذب سانلا اورمأ ىتح «مهلخب

 مهبر ةعاط نع مهضارعإ نم اذهو «مهلعفو مهلوقب ميمذلا

 . اهنع مهيلوتو

 هللا رضي نلو ءهسفن الإ رضي الف هللا ةعاط نع لوب نمو

 ءهتاذ مزاول نم هانغ يذلا ُديِلَأ نمل ٌرْه هَ نه

 هدابع ىنغأ يذلا وهو «ضرألاو تاوامسلا كلم هل يذلا

 «لماك فصوو «نسح مسا لك هل يذلا ديمحلا ,مهانقأو

 . مظعيو ىنثيو هيلع دمحي نأ قحتسي « ليمج لعفو
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 بتكلا ٌمُهَعَم الراو تيل اتكسر اَنَلَسْرَأ دق )۲۷-۲١(
 ی مر ,e E e مح هيام سالما سس عمر 0 5 دم

 دييس ساب هيف ديرحلا انازنأو طفلا سالا موقيل َناَريِمْلَأَو
 مے ريم ے ع ےہ وتوو ووو م وهم ار e رع يس

 ىو هللا نإ بيلا ملسرو مصيب نم هللا ملعيلو ساتلل عقلتمو
 ا 0 ا 7 a 4 E ا م
 وبلا امھترد ىف انلعجو مهاراو احن انلسرا دقلو © ريرع

 لمنال كتا ميم نأ یی انو الي مھرگا۶
 ام اودا َُيَبعرَو هو ةأر هوسا تذل بوف ىف اتام
 ياك اار نح امور اف ا نور اِ لإ مھل هك
 ا نر ی اح و ا ا و
 دهاوشلاو ةلدألا يهو 4 تسيب انكسر ا 6

 . هتيقحو هب اوءاج ام قدص ىلع ةلادلا تامالعلاو

 بتكلا رئاس لمشي سج مسا وهو « بتكلا مع راو

 مهنيد يف مهعفني ام مهداشرإو قلخلا ةيادهل هللا اهلزنأ يتلا

 . مهايندو

 ۲١-۲۷ :تايآلا «دیدحلا ةروس ريسفت -۷ ۹۳

 .لاعفألاو لاوقألا يف لدعلا وهو ناَريمْلَأو

 يف طسقو لدع هلك «لسرلا هب تءاج يذلا نيدلاو

 تايانجلا يفو «قلخلا تالماعم يفو يهاونلاو رماوألا

 ت وا ا در دحلاو نفاع

 اليصحتو هللا نيدب اًمايق طفلا شالا مول كلذو
 . اهدعو اهرصح نكمي ال يتلا مهحلاصمل

 وهو «عرشلا ةدعاق يف نوقفتم لسرلا نأ ىلع ليلد اذهو

 ةنمزألا بسحب لدعلا عاونأ تفلتخا نإو .طسقلاب مايقلا

 .لاوحألاو

 «برحلا تالآ نم ڈی ناب هذ کیلا اتر
 . كلذ ريغو عوردلاو حالسلاك

 عاونأ يف هعفن نم دهاشي ام وهو سال ممول

 نأ َّلَق هنإ ىتح «ثرحلا تالآو يناوألاو فرحلاو تاعانصلا

 .ديدحلا ىلإ جاتحي وهو الإ ءيش دجوي
 قوس ىلاعت ميقيل : يأ 4مل مو مصب نم هلأ معي

 «هرصني نم نيبتيف «ديدحلاو باتكلا نم هلزنأ امب ناحتمالا

 لبق ناميالا اهيف عفني يتلا بيغلا لاح يف هلسر رصنيو

 نوكي ذئنيح هنأل ءاهيف ناميالا دوجوب ةدئاف ال يتلا ةداهشلا

 . اًيرورض

 . براه هتوفي الو ءيش هزجعي ال : يأ 4 ٌريِرَع یوق هَل نھ

 ةيوقلا تالآلا هنم يذلا ديدحلا لزنأ نأ هتزعو هتوق نمو

 هنكلو ادعا نم ناصتنالا ىلع رداق هلأ هتزغو فرق فو

 .بيغلاب هرصني نم ملعيل «هئادعأب هءايلوأ يلتبي
 نأل ءديدحلاو باتكلا نيب عضوملا اذه يف ىلاعت نرقو

 هيف يذلا باتكلاب هتملك يلعيو «هنيد هللا رصني نيرمألا نيذهب
 همايق امهالكو هللا نذإب رصانلا فيسلاو «ناهربلاو ةجحلا

 ءهلامكو يرابلا ةمكح ىلع هب لدتسي يذلا طسقلاو لدعلاب

 . هلسر ةنسلأ ىلع اهعرش يتلا هتعيرش لامكو
 نييبنلا مهصاوخ نم ركذ ءاّمومع ءايبنألا ةوبن ركذ املو

 يف باتكلاو ةوبنلا هللا لعج نيذللا ميهاربإو اًحون نيميركلا

 مهيد ىف المو مهو او السر دقو :لاقف ءامهتيرذ
 نم مهلك نيرخأتملاو نيمدقتملا ءايبنألا : يأ كلو َهّوْبُتلآ

 .مالسلا:امهبلع عارب حوت ةيرذ

 نييبنلا نيذه ةيرذ ىلع تلزن اهلك بتكلا كلذكو
 . نيميركلا

 يم لسرلا مهيلإ انلسرأ نمم :يأ مَ

 )١( اذهب : ب يف .



 نورشعلاو عباسلا ءزحلا

 ةعاط[و هللا ةعاط[ نع نرجراخ : يأ توفر مم م ٤ رکو

 ولو سائلا كأ امَو# :ىلاعت لاق امك “'ءایبنألاو لسرلا

 . 4َنمّؤْمِب تصرح
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 TY ا

 ةلضافلا هللا بتك نم وه يذلا 4ٌلِجإْلا ُهَسَيَتاَدَو
 لا ر اچ

 : ىلاعت لاق امك درو ٌهَقْأَر وعيا تلا بوف ىف اًَنَلَعَحِو

 رش أ حلاو دوُهَمْلا انما دلل ودع سالا دشا دجلال

 رصف انإ اراق ترذلا اوما نبذل دوم فهما دلو

 4 نور ر و انارو تست دهن 31 تليد

 .تايآلا

 ىلع اوناك نيح ءاّبولق مهريغ نم نيلأ ىراصنلا ناك اذهلو

 . مالسلا هيلع ىسيع ةعيرش

 نم اوعدتبا مهف «ةدابعلا :ةينابهرلاو اهو

 ام مزاول اومزتلاو .مهسفنأ ىلع اهوفظوو «ةدابع مهسفنأ دنع

 ءاقلت نم اهب اومزتلا نيذلا مه لب ءاهضرف الو مهيلع هللا اهبتك

 اَْوَعَر اف كلذ عمو «ىلاعت هللا اضر كلذب مهدصق «مهسفنأ

 نم اورصقف ءاهقوقح اودأ الو اهب اوماق ام : يأ امار َّنَع
 هوضرف امب مهمايق مدع ةهج نمو «مهعادتبا ةهج نم : نيهجو

 مهسفنأ ىلع
 .مهلاوحأ نم بلاغلا يه لاحلا هذهف

 :لاق اذهلو هللا را ىلع ملكسم رم نم و
 yT : يأ 4 ٌرْهَرَج مم اما َنِذْلَ

 مم رکو هناميإ بسح ىلع هللا هاطعأ لک «یسیعب مهنامي
 اس م

 ےس ر ور

 | ةّينابهرو

 50 ف

 اوسر اوما هلأ رشتا اوشا ىلا م15
A> 7ور ا  

 رفْفَيَو هي دوش او ڪل ليو هيَ نم نفك يوب
 2 رعد وت
 نموت لع دریل الآ كلا أ له عَ الإ © میک ر هاو

 * يملا قتلا رهو هاب نم يب أ دب لَآ ١ ناو هلأ لش

 اونمآ نيذلا باتكلا لهأل [باطخ] هنأ لمتحي باطخلا اذهو

 ىضتقمب اولمعي نأ مهرمأي «مالسلا امهيلع ىسيعو ىسومب

 es ءهيصاعم اوكرتيف هللا اوقتي نأب «مهناميإ

 مت نم نیک #9 هللا مهاطعأ كلذ اولعف نإ مهنأو ءاي

LEB 

 رايو دمحمب مهناميإ ىلع بيصنو

 باتكلا لهآ هيف لخدي اًماع رمألا نوكي نأ لمتحيو

 ۲۹۰۲۸ :ناتيآلا ءديدحلا ةروس ريسفت هبس ب ٤

 ل نزلا ۱ A ع
 ص و و رر ٣ ر رمت نم ل مە و

 م
 يع نيكد رم دك ع ت ا ص 2

 وا و د ا
 SE EST ف 206

 ا مهتم قلو © سَ هل

 هد وے وح < انلعحو

 رهف منيف ب ڪلا وبلا هڏ فام

 رکات ءا امف دع 2 @ شرک ان نكسر

 لخالد ا مصياف
5 
 كا 2

 تن ناه وةكو ةفأر وعما تاو ف هاَنَلَعَحَو

 د ا رها ھت اماھوع اًَهوعَدَبأ
 كونوا بوم SE ص ر در

 ِذْلآ ان ر

5 

 ےس واک رسا و وع |

 | ارت راک هيو فلسا
 هاو .As سل ر يع جس و

 (9ْمِحَن روعه أر فيعدو -هينوشمت ارون
 ا س <

 | ا هى َلَعَورَقِباَلا يك ڪلا لَها

 ۰ © طلا لارڈ واک ءا نمد بتوي هللا دب لصقل
EET 

 يذلا ىوقتلاو ناميالاب مهرمأ هللا نأو ءرهاظلا اذهو مهريغو

 «هعورفو هلوصأ «هنطابو هرهاظ «نيدلا عيمج هيف لخدي
 نم نل هللا مهاطعأ ءميظعلا رمألا اذه اولثتما نإ مهنأو

 . ىلاعت هللا الإ امهردقو امهفصو ملعي ال هيمي

 لاثتما ىلع رجأ وأ «ىوقتلا ىلع رجأو ناميالا ىلع رجأ
 اهب دارملا ةينثتلا نأ وأ «يهاونلا بانتجا ىلع رجأو رماوألا

 . ىرخأ دعب ةرم ءاتيالا راركت

 ٌىدهو اًملع مكيطعي : يأ «.ِهب َنوُشْنَت ارو كَل لكي لو

 . تائيسلا مكل رفغيو «لهجلا تاملظ يف هب نوشمت اًرونو

 ىلع باوثلا اذه رثكتسي الف ( ريل ٍلْضَمْلا وذ ةر
 تاوامسلا لهأ هلضف مع يذلا ميظعلا لضفلا يذ لضف

 نم لقأ الو نيع ةفرط هلضف نم قولخم ولخي الف «ضرألاو
 .كلذ

 )١( ةرثك برغتسي الف :ب يف (7) .هلسر ةعاط :ب يف .



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 مهيدل نوكي باتكلا لهأ نأ لجأل «هلوسرب نمآو هللا ىقتاو

 ال :يأ هللا لضف نم ءيش ىلع نوردقي ال مهنأب ''ملع

 «ةدسافلا مهلوقعو ما بسحب هللا ىلع لورجحی

 ئر وأ اًدوه ناک س اَّلِإ َدّنَجْلا حدی نکل,

 .ةدسافلا ينامألا هللا ىلع نونمتيو.

 نيقتملا هيلو دمحم هلوسرب نينمؤملا نأ ىلاعت هللا ربخأف

 فونأ ىلع اًمغر «ةرفغمو «رونو «هتمحر نم نالفك مهل هلل

 . باتكلا لهأ

 ريما ٍلّضَمْلا وذ ُهَّنأَو# هلضف نم هيتؤي نأ ىلاعت هتمكح

 .[هردق رداقي ال يذلا]

 .هلل دمحلاو «ةنملاو دمحلا هللو ءديدحلا ةروس ريسفت مت

 هللا عمس دق ةروس ريسفت

 ةيندم يهو

 2 یا ی

 ارواح عسي .هلل هللاو 4 هلآ

7 

 3 ُماَيِصَف دي 00 ريح َن نوم انب

 ل اكسب ےہ قب 3 التل لق س تیک

 تلون 4آ ب ٌباَذَع َنيَِْكلِلَو هلأ ُدوُدُح تكَلأيَو یلوسرو ها اونو

 هتجوز هتكتشا راصنألا نم لجر يف تاميركلا تايآلا هذه

 ءهسفن ىلع اهمرح امل ةي هللا لوسر ىلإ [هتلداجو هللا ىلإ]

 . اًريبك اًحيش الجر وه ناكو ءدالوألاو «ةليوطلا ةبحصلا دعب

 ترركو ال هللا لوسر ىلإو هللا ىلإ هلاحو اهلاح تكشف
 . تداعأو هيف تدبأو كلذ

 کتنو اًَهِجْيَر ىف كلي لآ لوق هلآ حمس دق رق :ىلاعت لاقف

 .امكنيب اميف امكبطاخت : يأ 4 اروا مسي هلا و هللا لإ
 ىلع تاقوألا عيمج يف تاوصألا عيمجل عي هلأ هلل

 . تاجاحلا ننفت

 ءامصلا ةرخصلا ىلع.ءادوسلا ةلمنلا بيبد رصبي # رضب

 . ءاملظلا ةليللا يف

 رومألاب امهتطاحإو «هرصبو هعمس لامك نع رابخإ اذهو

 ١-: :تايآلا هللا عمس دق ةروس ريسفت - 144

 2 الدو

 O ااا ےک ا

Eكا  
 مس و وا oS سمع

 2 7 عي هللاذإ نورهظي نيذلا ريب نإ
 وأ 1-0220 ع ر رھ 2 E 7 2ے

0 5 
 200 مف E TE دل وي در یے

 قرر ا نزار لور وقس
 8 ر 4 مم ريع هع هاهم هد او عد

 نووي ينوه( ] روفعو
Eکر ل رار راسل ا  

 تعور کلامی نال ٍلَبقْنَمِةَبقَرربرحسسْأولاَقاَمِل

Eو مر م >2 رق رس حسم  

Eننک ماذا 7  

 هم ر کا 2 < م

 ا یاب یکتا تاتا نأ ٍلبَكنِم ِنيَعب 3 دس

 أ ةو ودل دلوشرو فأي ثمل كلام

 ر د ره ا کلو

 اوجد اوسو نودا نذل ملا باع نیر

 ر ر ہر ٤ رک م لق 56

 نيرو تسنيم ارادو هلم ل 527

 9 2 0 وو

 اَمِبمُهُعَتِيِم اَعِيِمجَُ هلأ مهم مو )نهم ُباَذَع

 1 E و ص

 ©9 ایت وی کلم داو وو ھما دمخ اولی

 [ىلاعت] هللا نأب ةراشالا كلذ نمض يفو «ةليلجلاو ةقيقدلا
 مكحو ءاهمكح ركذ اذهلو ءاهاولب عفريو اهاوكش ليزيس

 :لاقف مومعلا هجو ىلع "”اهريغ

 زهثكتأ نإ ٌدهيمتأ کش ات مهي ني مكس توزهلكب لا
 لجرلا لوقي نأ ةجوزلا نم ةرهاظملا دهد ىلا الإ

 :وأ همراحم نم اهريغ وأ «يمأ رهظك يلع تنأ» :هتجوزل

 «رهظلا» ظفل اذه يف مهدنع داتعملا ناكو «مارح يلع تنأ»

 نم مکن َنوُرهظَي :E : لاقف «اًراهظ» هللا هامس اذهلو

 مالكلا اذهب نوملكتي فيك : يأ «ٌرهتاهتأ كرم ه ام مهين

 مهتاهمأب مهجاوزأ نوهبشيف «هل ةقيقح ال هنأ هد يذلا

 . ؟مهندلو يتاللا

 اڪ م نولو م و : لاقف هحبقو هرمأ هللا مع اذهلو

 . ابنك : يأ اورو اًعينش اًلوق : يأ 4ًارورو لوقا ني
 «تافلاخملا ضعب هنم ردص نمع 4 ُروُفَع وَقَعَ شم هلآ تِإو#

 شماه نم ةدايز (۲) . ملع باتكلا لهأ دنع نوكي نأ لجأل :ب يف )١(

 (4) .هريغ مكحو مكحلا اذه مكح ركذ :أ يفو «ب يف اذك ١"( .ب



 : ةيآلا «هللا عمس دق ةروس ريسفت -۸ ۹۹٩ نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 . مهب نبال . حوصنلا ةبوتلاب اهكرادتف

 ءاملعلا فلتخا أولا امل وذو م ملي نم دوره لول
 ءاهنم رهاظ نم عامج ىلع مزعلا هانعم : ليقف «دوعلا ىنعم يف
 ىلع لديو «ةروكذملا ةرافكلا هيلع بجت همزع درجمب هنأو

 «سيسملا لبق نوكت ''”اهنأ ةرافكلا يف ركذ ىلاعت هللا نأ اذه

 طولا ةقيقح هانعم :ليقو مزعلا درجمب نوكي امنإ كلذو
 اولاق يذلاو أولا امل وعي مثال :لاق هللا نأ كلذ ىلع لديو

 . ءطولا وه امنإ

 اذه ةرافك راص ءدوعلا دجو اذإ نيلوقلا نم لك ىلعو

 «"ىرخأ ةيآ يف تديق امك ةنمؤم 4 ِةَبَكَر رر ميرحتلا
 “ةرضملا بويعلا نم ةملاس نوكت نأ طرشب ء«ىثنأ وأ ركذ

 . لمعلاب
 هتجوز ءطو كرتي نأ جوزلا مزلي : يأ 4م نأ لَ نّي»

 . ةبقرب رفكي ىتح اهنم رهاظ يتلا
 :يأ دوب توظعوُتإ# مكل هانركذ يذلا مكحلا مكد

 ظعولا ىنعم نأل «هب نورقملا بيهرتلا عم همكح مكل نيبي
 اذإ ءرهاظي نأ ديري يذلاف «بيهرتلاو بيغرتلا عم مكحلا ركذ
 نع هيف هتك كر اع هيل بح مارا

 .هلمعب لماع لك يزاجيف ريح ولمس امي هلو
e E 

 4سب را نم اعاتب ل نِ نعام ِنّيَرْمَش ماَيِص هيلع

lL 
 ريثك لوق وه امك «مهيفكي ام هدلب توق نم مهمعطي نأب امإ

 عاص فصن وأ رب َّدُم نيكسم لك معطي نأب امإو «نيرسفملا نم

 . ىرخأ ةفئاط لوق وه امك ةرطفلا يف يزجي امم هريغ نم
 هلي وول مكل هانحضوو مكل هانيب يذلا مكحلا كلذ
 لمعلاو ماكحألا نم هريغو مكحلا اذه مازتلاب كلذو لوس

 .هب
 يه لب] ناميالا نم اهب لمعلاو هللا ماكحأ مازتلا نإف

 .ومنيو لمكيو '*”ناميالا هب ديزي اممو [ةدوصقملا

 ال نأ بجيف ءاهيف عوقولا نم عنمت يتلا 4هَّنأ دوُدُح كلت
 . اهنع رصقي الو ىدعتت

 . 42يا بارع بڪر
 :ماكحأ ةدع تايآلا هذه يفو

 ىوكش رکذ ثيح .مهب هؤانتعاو «هدابعب هللا فطل :اهنم

 عفر لب «ىولبلا اهنع عفرو اهلازأو «ةباصملا ةأرملا هذه ۰

 . ةيضقلا هذه لثمب يلتبا نم لكل «ماعلا همكحب ىولبلا

 :لاق هللا نأل «ةجوزلا ميرحتب صتخم راهظلا نأ :اهنمو

 سنج نم وه لب اًراهظ [كلذ] نكي مل ءهتمأ مرح ولف
 . طقف نيميلا ةرافك هيف بجت «بارشلاو ماعطلا ميرحت

 a نأ لبق ةارمأ ا حم ال هنأ 0

 ا ا

 [لوقلا نم] اًركنم هامس هللا نأل اا : اهنمو

 .اًدوزو

 . 4 رهنما ىش ان : لاق

 مساب '”اهيمسيو هتجوز يداني نأ لجرلل هرکی هنأ : اهنمو
 هبشي كلذ نأل ءهوحنو «ىتخأ اي» «ىمأ اي» :هلوقك همراحم

 ءرهاظملا لاق امل دوعلاب بجت امنإ ةرافكلا نأ :اهنمو

 .راهظلا درجمب ال نيقباسلا نيلوقلا فالتخا ىلع

 ركذلاو نيبكلاو ريغصلا ةيفرلا ةرافك يف «ىرجي هلآ + اهنمو

 . كلذ يف ةيآلا قالطال ىثنألاو

 لبق اًمايص وأ اًقتع تناك "نإ اهجارخإ بجي هنأ : اهنمو

 روجي هنإف «ماعطإلا ةرافك فالخب هللا هديق امك «سيسملا

 . اهئانثأ ىف ءطولاو سيسملا .

 «سيسملا لبق ةرافكلا بوجو يف ةمكحلا لعل هنأ : اهنمو

 ملعو «عامجلا ىلإ قاتشا اذإ هنإف ءاهجارخال ىعدأ كلذ نأ

 . اهجارخال رداب «ةرافكلا دعب الإ كلذ نم ُنَّكمُي ال هنأ

 ماعط عمج ولف ءاّنيكسم نيتس ماعطإ نم دب ال هنأ :اهنمو

 مل نيتسلا نود كلذ نم رثكأ وأ دحاول اهعفدو « اًئيكسم نيتس
 . 4 انكي يس ماعا :لاق هللا نأل كلذ زجي

 دهل AE موس أ نواح يرل ّنإ» (5)
 : هلوسرو هللا ةداحم نيم تاد َدَع فكل بيب اء الر دو

 O ونال ريق كراعح [يدعشر انيدلاكب
 . هللا ءايلوأ ةاداعمو رفكلاب هلوسرو هللا

 أ 4ل نم لا تک انك کو :هلوقو
 . اًقافو ءازج مهلبق نمب لعف امك

 ةغلابلا هتجح تماق دق هللا نإف «هللا ىلع ةجح مهل سيلو

 نيبي ام نيهاربلاو تانيبلا تايالا نم لزنأ دقو «قلخلا ىلع

 نم وهف اهيلع لمعو اهعبتا نمف قئاقحلا

 اونيهأو اولذأ :ي

 .لاتقلا ةيآ :ب يف (۲) .نأ :أ يفو ءب يف اذك )١(

 .ناميالا هب دادزيو :ب يف (6) .ةراضلا

 .اذإ : ب ىف

 : ب يف (۳)

 (5) .اهوعديو :ب يف (5)



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 نيزئافلا نيدتهملا
 . مهلذيو مهنيهي : يأ 4 ٌتيِهُم ادع اهب 4ك
 . مهلذأو مهناهأ هللا تايآ نع اوربكت امك

 ي

(VDد رهف ف اًعيِج هللا مهن م  Eةا  
 ا ا ريورمد ع
 ِتَوُمَسلَا ىف اَم مي هدأ و نأ ه ڈرگ ون نك لك قع هلل و 20
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 مد ورز 9 رو

 ةَ او هغي ره لا ةَ كوخ نم ٿوڪپ ام ضر ىف امو

 أنك اَم نأ ْرُهَحَم وه الإ رکا لو كلَ نع ىدا و مس هدا وه الإ

 لا لوقي ل ردت لپ هلل نإ زا مب ایت اني ره مث

 مهئادجأ نم نوموقيف ایج قلخلا هللا ثعبي موي : ىلاعت

 ءرشو ريخ نم أوم اب مّ مهم مهلامعأب مهيزاجيف اًعيرس
 ةكئالملا رمأو ءظوفحملا حوللا يف هبتكو كلذ ملع هنأل

 . هتباتكب ةظفحلا ماركلا

 . كلذ ىصحأ هللاو «هولمع ام اوسن دق نولماعلا «و# اذه

 ايابخلاو «رئارسلاو ''" رهاوظلاب يمس ویس لك لع لاو
 يف امب هتطاحإو هملع ةعس نع ربخأ اذهلو ءايافخلاو
 . ليلجو قيقد نم ضرألاو تاوامسلا

 لإ ٍةَسخ الو رعبا وه الإ ةَ یر نم بوحي اما هنأو

 4اف ام یا رهتم رھ الإ رکا ر كلَ نم دا ر مساس وه

 هورسأو هب اوجانت امب ةطاحالاو ملعلا ةيعم ةيعملا هذهب دارملاو

 : ىلاعت لاق مث يلع هوت لعب هلأ نإ :لاق اذهلو «مهنيب اميف

 هنع ا مَع م امل َنوُدوْعَي مث وجا نڪ أو ا ل رت ملأ (۹۸)

at4 هع  ol 

 3 ام كوح واج دلو لوسرلا تيصعمو ِناوُدُمْلاَو مثلَ نوجسو

 2 لوف امي هنأ ابدع اول مشا فَ َنوُلوُفيَو هنأ دب كي
 ًاوحتتلت الف وإ اا٢ بلا ا ©: لا نشف 3 امد کم ی 2

 ىل هلآ اواو 1 ريل وجو لولا ِتَيِصْحَمَو ودل ونال

 نوكت دقو ءرثكأف نينثا نيب يجانتلا يه : ىوجنلا ورع هل

 .رشلا يف نوكتو ريخلا يف

 لكل عماج مسا وهو «ربلاب اوجانتي نأ نينمؤملا ىلاعت رمأف

 [انه] يهو .ىوقتلاو 7 هدابعلو هلل قحب مايقو ا

 ا يحفر ىاحوس

 اًيجانم هدجت الف ءيهلالا رمألا اذه لثتمي نمؤملاف

 . هطخس نم هدعابيو هللا نم هبرقي امب الإ اًندحتمو

 ةيصعمو ناودعلاو مئالاب يجانيو هللا رمأب نواهتي رجافلاو

 يك لوسرلا عم مهلاحو مهبأد اذه نيذلا نيقفانملاك لوسرلا

 : يأ أ هب كيم رل اَمِب وح واج اًدِإَو# : ىلاعت لاق

 كلل حب ف كن دال رق

 هركذ ام "”مهسفنأ يف نورسي : يأ 4 حيض ف َنلوُعَيَو#
 امي هنأ رَ الو :مهلوق وهو «مهنع ةداهشلاو بيغلا ملاع

 كرسي فمر هو
 رج لص رغد دعا
 يعقل و دورو ا

 a کک

 nt وو ا ی ص روو

 ا وجان

 ل

Al 

 الاون و دم 4 ع ص
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 انيس مِهَر 200

 د

 ل نورس

 SS وو لا رک ررر ج ھو 2و4

 0 0 او

 ل
 ١ 5 ١

 .روذحم ريغ نولوقي ام نأ «مهيلع ةبوقعلا

 هج منحل . لمع لو لوطالا نا يف نلاعلا

 لك تعمج يتلا منهج مهيفكت :يأ يتلا نم يَ
 شي اهب نوبذعيو ءمهب طيحت [مهيلع] تال ءاقش

 . 4 ُرِصَمْلَ

 نورهظي نيقفانملا نم سانأ امإ نوروكذملا ءالؤهو

 نومهوي يذلا باطخلا اذهب ةي لوسرلا نوبطاخيو «ناميالا

 نم سانأ امإو «كلذ يف ةبذك مهو «“اًريخ هب اودارأ مهنأ
 ماسلا» :اولاق لَك يبنلا ىلع اوملس اذإ نيذلا باتكلا لهأ

 : . توملا كلذب نونعي «دمحم اي كيلع

 و ندا كوع نبل 3 نوبت نإ 00(

 لوقي *«تومْْمْلا يكوف هَل و هَل ِنْذِإب لل ایس مھراصب

 نق 00 دا قر هلا ندم ءاجاول 0 اا ىلع 4 نيف
 يذلا ةي لوسرلل باطخلاو :أ يفو «ب يف اذك )٤( .اهيف نورسي :ب
 . اًريخ اودارأ مهنأ هب نومهوي



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 نينمؤملاب نينمؤملا ءادعأ يجانت : يأ رجلا اَمَتِإ : ىلاعت

 فيعض هديك يذلا ناطيشلا نم ءوسلا بلطو ةعيدخلاو ركملاب

 .ديفم ريغ هركمو
 .هدوصقمو ركملا اذه ةياغ اذه أوما يذلا ترحل

 دعو ىلاعت هللا نإف وأ ِنْذِإب لإ ايم مهراب سيول
 الَر# : ىلاعت لاقو ءءادعألا ىلع رصنلاو «ةيافكلاب نينمؤملا

 . أب الإ مهلا زكملا نبي
SEG e as E 

 ءيش الإ نينمؤملا رضي الو «مهسفنأ ىلإ دئاع ر

 .هاضقو هللا هردق

 اوقثيو هيلع "”اودمتعيل : يأ «َنوُئْوُمْلا كوي هَل لل
 . "'هايندو هنيد رمأ ىلوتو هافك هللا ىلع لكوت نم نإف «هدعوب

 سللجَملا ف وحسم كل لق اإ اَوْنَماَء نیلا ااا )١١(
 انماء يلا مآ ر اوشا أوشن ل او کت ا سني خفا

 (نيدأت اذه ع اش اب کا ییہ يلا اذزأ ولو كب
 سلاجم نم سلجم يف اوعمتجا اذإ نينمؤملا هدابعل هللا نم
 يف هل حسفتلل نيمداقلا ضعب وأ مهضعب جاتحاو مهتاعمتجم

 اذهل اليصحت هل اوحسفي نأ بدألا نم نإف «سلجملا

 .دوصقملا

 هيخأ دوصقم لصحيف ءائيش “سلاجلل راضب كلذ سيلو
 نم نإف ءلمعلا سنج نم ءازجلاو ءوه هقحلي ررض ريغ نم
 . هيلع هللا عسو هيخأل عسو نمو «هل هللا حسف حسف

 مكسلاجم نع اوحنتو اوعفترا :يأ #أورشنأ لي اإل
 كلت ليصحتل مايقلل ارودابف :يأ أوشن ضرعت ةجاحل
 .ةحلصملا

 ااو ناار نا ن رر اة نايا ءاقلا نإف
 نم هب هللا مهصخ ام بسحب تاجرد ناميالاو ملعلا لهآ عفري

 .ناميالاو ملعلا

 اًريخ نإ «هلمعب لماع لك يزاجيف رح نوم ام هو

 .رشف ارش نإو ريخف
 هبادآي بدأتلا هترمثو هتنيز نأو «ملعلا ةليضف ةيآلا هذه يفو

 . هاضتقمب لمعلاو

 قدي نب مِ سرلا ميج اذإ أوما بیلا ايكيا ۳
LETE 

 اني ريح هاو وسو هللا اویو ةركرلا اونا واصلا اویا
 هلوسر ةاجانم مامأ ةقدصلاب نينمؤملا ىلاعت رمأي َنْْنَمَم

 اذه نإف ؤا لوسرلل اًميظعتو اًميلعتو « مهل اًبيدأت كي دمحم
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 ١١-٠١ :تايآلا « هللا عمس دق ةروس ريسفت -۸ ۹۹۸

 مكريخ رثكي كلذب :يأ رهطأو نينمؤملل ريخ .ميظعتلا
 اهتلمج نم يتلا ساندألا نم ةراهطلا مكل لصحتو «مكرجأو

 ال يتلا ةاجانملا ةرثكب هعم بدألاو ءال لوسرلا مارتحا كرت

 اذه راص «هتاجانم يدي نيب ةقدصلاب رمأ اذإ هنإف ءاهتحت ةرمث

 يلابي الف «ملعلاو ريخلا ىلع اًصيرح ناك نمل اًنازيم
 . ةقدصلاب

 هدوصقم امنإو ءريخلا يف ةبغر الو صرح هل نكي مل نمو

 ىلع قشي يذلا نع كلذب فكنيف «مالكلا ةرثك درجم
 . ةقدصلل دجاولا ىف اذه «لوسرلا

 ءرمألا هيلع قيضي مل هللا نإف «ةقدصلا دجي ال يذلا امأو

 ال ةقدص ميدقت نودب ةاجانملا هل حابأو ءهحماسو هنع افع لب

 . اهيلع ردقي

 تاقدصلا ةقشمو نينمؤملا ةقفش ىلاعتو كرابت ىأر امل مث

 مهذخاؤي ملو «مهيلع رمألا لهس ءةاجانم لك دنع مهيلع

 لوسرلل ميظعتلا يقبو ةاجانملا يدي نيب ةقدصلا كرتب

 عورشملا باب نم مكحلا اذه نأل ؛ خسني مل هلاحب مارتحالاو

 عم بدألا وه دوصقملا امنإو ءهسفنل اًدوصقم سيل «هريغل

 .هل ماركالاو لوسرلا

 ةدوصقملا رابكلا تارومأملاب اوموقي نأ ىلاعت مهرمأو

 ميدقت مكيلع نهي مل :يأ المن رل ذب :لاقف اهسفنب
 نوكي نأ رمألا طرش نم سيل هنإف ءاذه يفكي الو «ةقدصلا

 افع : يأ كَ هلأ َباَبَول : هلوقب هديق اذهلو «دبعلا ىلع اًئيه
 . كلذ نع مكل

 اهدودح عيمجو اهطورشو اهناكرأب 4لا اوما

 .اهمزاولو
 . اهيقحتسم ىلإ [مكلاومأ يف] ةضورفملا 4ةركرلا ااو

 نمف «ةيلاملاو ةيندبلا تادابعلا مأ امه ناتدابعلا ناتاهو

 قوقحو «هللا قوقحب ماق دقف «يعرشلا هجولا ىلع امهب ماق

 ام لمشأ اذهو وسر هلأ اوعيطأو# [ : هدعب لاق اذْهَلَو] هدابع

 .رماوألا نم نوكي

 لاثتماب هلوسر [ةعاطو] هللا ةعاط كلذ يف لخديو

 فوقولاو هب اربخأ ام قيدصتو ءامهيهاون بانتجاو امهرماوأ
 : . “للا دودح دنع

 :لاق اذهلو ءناسحالاو صالخالا ىلع كلذ يف ةربعلاو

 يأ ىلعو ءمهلامعأ ىلاعت ملعيف دونَ اَمي بح ُهَنَول
 :أ يفو «ب يف اذك (0) .مهررض نإف :أ يفو «ب يف اذك )١(

 .اودمتعي

 . عرشلا دودح : ب يف (5) . حسافلل : ب يف (5)

 .بدأ اذه :ب يف (5) .هايندو هنيد رمأ هافكو :ب يف (۳)



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 عج رودص يف اني هملع ينصب قاع ا «تردص هجو

 كني مهام موه فا بح اق أَ نب لا کل رت رکا (19-15)

 ايدك ادم يل أ دم © ولت مهو ِبِذَكْلا َلَع ولسو م اکو

eS e 
 ع چ ل هم بع ر

 م 0 رؤي اڅ اک بأ کو
 ا 9 أ نك ل م سقم کل ع اك
 برج نإ آلآ نطْيَنلا برج كيلو هلآ مو مهنا نیلا مهل
 نيذلا نيقفانملا لاح ةعانش نع ىلاعت ربخي دوريا لأ ھه م نطيل

 هك ل نولوتي
 نم اوسيل مهنأو «بيصن ىفوأ هللا ةنعل نم اولانو «مهيلع

 7000 ¶ قل و3 نيرفاكلا نم الو نيمؤملا

 . « اوك ّلِإ

 الو رافكلا عم مهنطاب نأل ؛اًنطابو اًرهاظ نينمؤم اوسيلف

 اذهو «نينمؤملا عم مهرهاظ نأل ؛اًنطابو اًرهاظ رافكلا عم

 هدض ىلع نوفلحي مهنأ لاحلاو «هب هللا مهتعن يذلا مهفصو

 “نوملعي مهو «نونمؤم مهنأ نوفلحيف «بذكلا وه يذلا
 .نينمؤم اوسيل مهنأ

 اًياذع مهل دعأ هللا نأ ةبذكلا ةرجفلا ةنوخلا ءالؤه ءازجف

 اوناك ام ءاس مهنإ ءهفصو ملعي الو هردق رداقي ال «اًدیدش

 ةبوقعلا مهيلع بجويو هللا طخسي امب اولمع ثيح «نولمعي
 . ةنعللاو

 مول نم اهب نوقتي ةياقوو اًسرت : يأ دج مهس سيل اودا
 مهريغو مهسفنأ اودص كلذ ببسبف «نينمؤملاو هلوسرو هللا

 ىلإ هب ىضفأ «هكلس نم يذلا طارصلا يهو هللا ليبس نع
 ىلإ لصوملا طارصلا الإ سيلف هنع دص نمو «ميعنلا تانج
| . 

 هللاب ناميالا نع اوربكتسا ثيح نيه باع
 مهنع َرَّثَمُي ال يذلا يدمرسلا باذعلاب مهناهأ «هتايآل دايقنالاو

e 

 لأ لو روما رهنع ونت نل
 ا «باذعلا نم اًئيش مهنع "”عفدت

 .باوثلا

 نوجرخي ال نيذلا ءاهل نومزالملا رال ْبَحْحَأ َكِتلْوْأل

 . اهنع
 امكف ءهيلع تام ءيش ىلع شاع نمو 4َنوُدِلَخ ايف ْمُه و

 مهل نوفلحيو «نينمؤملا ىلع نوهومي ايندلا يف نيقفانملا نأ
 اوفلح ءاًعيمج هللا مهثعبو ةمايقلا موي ناك اذإف «نونمؤم مهن
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 رو قرن رمزا يع انني
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 لت

 اوقات گیا
 70 e امم

 دما دع لاس

 اميري هلل و

 ًاواکام 3 اگ دلا دعأ

 هلام مرا 6 6 6 ا

 اک یر EOD ف مهر أدل! س ُبصَأكيوأ ا اتش
 51 اف اع ا ا

 0 2 19 ادار روتا هيكل: ر

 وريم نعيش نطلب ا هلآ نطيل بر کي

 © يللا فيا وسمو
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 ن ريزعىو هک تكرإّخسَرَو انا خا
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 9 سوک

 6١م

 ا ا دم
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 ىلع مهنأ اذه مهفلح يف نوبسحيو «نينمؤملل اوفلح امك هلل

 يف خسرت لزت مل ةلطابلا مهدئاقعو مهقافنو مهرفك نأل «ءيش

 دتعي ءيش ىلع مهنأ اونظو مهترغ ىتح ءائيشف ائیش مهناهذأ
 . كلذ يف نوبذاك مهو «باوثلا هيلع قلعيو «هب

 بيغلا ملاع ىلع جوري ال بذكلا نأ مولعملا نمو
 .ةداهشلاو

 يذلا ناطيشلا ذاوحتسا نم مهيلع ىرج يذلا اذهو

 وهو هللا ركذ مهاسنأو مهلامعأ مهل نيزو «مهيلع ىلوتسا
 ميرح وعدي اَمَنِإإ9 ءرشلا الإ مهب ديري ال يذلا نيبملا ودعلا

 . رسا يَا نم ووكيل

 نيذلا ورتل م نيا برج َّنِإ الأ َنطبَتلا ُبْرِم کوال
 . مهيلهأو مهسفنأو مهايندو مهنيد اورسخ

 ت ر
 ه َنيِلَدأْلا ىف َكِيَلْوأ هوشو هلآ وداع بلآ ل (۱۰۲۰)

 دعو اذه رع 3 ها ك سرو أنأ تَريتك هلأ بك

 هنأ ‹یصاعملاو رفكلاب هلوسرو هللا ٌّداح نمل ديعو «ديعوو

 طب .لاحلاو :ب يف )١(
 . عفدت ال : يأ

 :ب يف (۳) :أ يفو «ب يف اذك (۲)



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا
 . ةروصنم هل ةيار الو ةديمح هل ةبقاع ال .لولذم لوذخم

 «نولسرملا هب ءاج ام عبتاو «هلسربو هب نمآ نمل دعوو

 ةبلغلاو رصنلاو حتفلا مهل نأ «نيحلفملا هللا بزح نم راصف

 نم هنإف «رّيْعُي الو فّلْخُي ال دعو اذهو «ةرخآلاو ايندلا ىف

 مدرب يف وجب ال انلا برملا يوقلا قاتلا

 هو يومك ع 2
 نم تروذآوي رخآلا ٍوَوَْلاَو وشاب ومي امر دحي الا (۲۲)

 زكهتوخإ وأ مهءاأ وأ مهاب واڪ ولو ُهلوُسَرَو هلآ دا

 جورب ٍمُهَدَكَو نما o أ

 3 ًاهيف َنيِددَح ُردَهْتَألا امك نم ىِرجي تلج ريدي ةن
 مسد خيم و رر وو م4

 4 نوح لقا مشو 1 بح 9 الأ هللا ب ٌبْرَح EE هَنَعأ اوضرو مع هل

 نركي او اذه يحيل : يأ وسو هلآ اح س

 ىلع الماع ناك الإ «ةقيقح رخآلا مويلاو هللاب اًئمؤم دبعلا

 ناميالاب ماق نم ةبحم نم ءهمزاولو 2''ناميالا ىضتقم
 برقأ ناك ولو ءهتاداعمو هب مقي مل نم ضغبو «هتالاومو

 . هيلإ سانلا
 هترمث تدجو يذلا ةقيقحلا ىلع ناميإالا وه اذهو

 .هنم دوصقملاو

 ناميالا مهبولق يف هللا بتك نيذلا مه فصولا اذه لهأو

 هبشلا هيف رثؤت الو لزلزتي ال اًسرغ هسرغو هتّبثو همسر :يأ
 . كوكشلاو

 هددمو هتئوغمو هيحوب : يأ هنم حورب هللا مهاوق نيذلا مهو

 ينابرلا هناسحإو يهلالا

 تانج مهلو ءرادلا هذه يف ةبيطلا ةايحلا مهل نيذلا مهو

 ذلتو سفنألا هيهتشت ام لك نم اهيف يتلا ءرارقلا راد يف ميعنلا

 لحي هللا نأ وهو «هلضفأو ميعنلا ربكأ مهلو ءراتختو نيعألا

 امب مهبر نع نوضريو ءاّدبأ مهيلع طخسي الف هناوضر مهيلع

 تابهلا ليزجو تابوثملا رفاوو «تاماركلا عاونأ نم مهيطعي

 ةياغ مهالوم مهاطعأ ام قوف نوري ال ثيحب تاجردلا عيفرو

 . ةياهن "”هقوفالو
 عم وهو ءرخآلا مويلاو هللاب نمؤي هنأ معزي نم امأو

 ءهرهظ ءارو "ناميالا كرت نمل بحم « هللا ءادعأل ٌداَوُم كلذ

 نم هل دب ال رمأ لك نإف «هل ةقيقح ال ٌئِمْعَر ناميإ اذه نإف
 قدصي الو اًئيش ديفت ال ىوعدلا رف ءهقدصي ناهرب
 . اهبحاص

 هلل دمحلاو «هديدستو هنوعو هللا دمحب هللا عمس دق ريسفت مت

 . اًميلست ملسو دمحم ىلع هللا ىلصو نيملاعلا بر
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 م ا مهنا اوو أ نأ ٌمَشنَتَظ ام رثا

 هيث و كتل ایک ےک ےک : نم هنأ

 .ةصقلا رخآ ىلإ رسالا لوك اوریا َنيِنِمْؤُمْلا ىريأَو ما

 نم ةريبك ةفئاط مهو «ريضنلا ينب ةروس» ىمست ةروسلا هذه
 28 ىلا لعب تقو ةيدملا بنأج ىف دوهيلا

 ةلمج يف هب اورفك «ةنيدملا ىلإ رجاهو ةي يبنلا ثعب املف
 نداه ةنيدملا ىلإ 6 يبنلا رجاه املف ءدوهيلا نم رفك نم

 .ذبن نمل :ب يف (۳) .هءارو الو :ب يف (۲) .هناميإ :ب يف )١(



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 . ةنيدملا يف هناريج مه نيذلا دوهيلا فئاوط رئاس

 لإ جرخ ءاهوحن وأ رهشأ ةتسب ردب [ةعقو] دعب ناك املف
 مهلتق نيذلا نييبالكلا ةيد يف هونيعي نأ مهملكو هيب يبنلا

 اه سلجا «مساقلا ابأ اي لعفن :اولاقف يرمضلا ةيمأ نب ورمع

 مهل لّوسو «ضعبب مهضعب الخف كتجاح يضقن ىتح انه
 : اولاقو يب هلتقب اورمآتف «مهيلع بتك يذلا ءاقشلا ناطيشلا

 ؟اهب هخدشي هسأر ىلع اهيقليف دعصيف ىحرلا هذه ذخأي مكيأ

 نب مالس مهل لاقف ءانأ :شاحج نب ورمع مهاقشأ لاقف

 ضقنل هنإو «هب متممه امب َنَرَبْحُيل هللاوف ءاولعفت ال :مكشم

 هيلإ روفلا ىلع يحولا ءاجو «هنيبو اننيب يذلا دهعلا
 / داو

 : اولاقف ءهباحصأ هقحلو ةنيدملا ىلإ هجوتف اًعرسم ضهنف

 . هب دوهي تمه امب مهربخأف . كب رعشن ملو تضهن

 الو ةنيدملا نم اوجرخا نأ» كَ هللا لوسر مهيلإ ثعبو

 امينا احب تجر قد اشم و اوي وكانت
 . (هقنع تبرض

 نب هللا دبع قفانملا مهيلإ لسرأو «نوزهجتي اًمايأ اوماقأف

 نيفلأ يعم نإف «مكرايد نم اوجرخت ال نأ» : [لولس نبا] بَ

 ةظيرق مكرصنتو ءمكنود نوتوميف «مکنصح مكعم نولخدي
 اميف بطخأ نب يب مهسيئر عمطو .«نافطغ نم مكؤافلحو

 نم جرخن ال انإ :لوقي كب هللا لوسر ىلإ ثعبو «هل لاق
 . كل ادب ام عنصاف ءانرايد

 نب يلعو «مهيلإ اوضهنو هباحصأو ب هللا لوسر رّبكف

 .ءاوللا لمحي بلاط يبأ

 . ةراجحلاو لبنلاب نومري مهنوصح ىلع اوماقأف

 «نافطغ نم مهؤافلحو بأ نبا مهناخو «ةظيرق مهتلزتعاو

 اولسرأف «قّرحو مهلخن عطقو يب هللا لوسر مهرصاحف

 اهنم اوجرخي نأ ىلع مهلزنأف «ةنيدملا نم جرخن نحن :هيلإ
 «حالسلا الإ مهلبإ تلمح ام مهل نأو ءمهيرارذو مهسوفنب

 . حالسلاو لاومألا كي هللا لوسر ضبقو

 حلاصمو هبئاونل يم هللا لوسرل ةصلاخ ريضنلا ونب تناكو

 فجوي ملو «هيلع اهءافأ هللا نأل اهسمخي ملو «نيملسملا

 مهيفو ربيخ ىلإ مهالجأو «باكر الو ليخب اهيلع نوملسملا

 .مهرايدو مهضرأ ىلع ىلوتساو «مهريبك بطخأ نب ُنيُح
 ةضيب نيسمخو اًعرد نيسمخ حالسلا نم دجوف حالسلا ضبقو

 . افيس نيعبرأو ةئامثالثو

 .ريسلا لهأ اهركذ امك مهتصق لصاح اذه

 يف نم عيمج نأ رابخالاب ةروسلا هذه ىلاعت حتتفاف

 امب هيرب نم

 ١-۷ :تايآلا ءرشحلا ةروس ريسفت هه نحس ٠6٠6١١

 قيلي ال امع ههزنتو ءاهير دمحب حبست ضرألاو تاوامسلا

 رهق دق يذلا زيزعلا هنأل ”هلالجل عضختو هدبعتو «هلالجب
 هيلع يصعتسي الو ءيش هيلع عنتمي الف ءءيش لك
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 هتمكح ىضتقم وه ام الإ لعفي الو «هيف ةحلصم ال .
 لهآ نم اورفك نيذلا ىلع هلك ا

 نم مهجرخأف «هلوسرب اوردغ نيح ريضنلا ينب نم باتكلا
 .اهوبحأو اهوفلأ يتلا مهناطوأو مهرايد

 ىلع مهيلع هللا هبتك ءالجو رشح لوأ اهنم مهجارخإ ناكو
 نأ ةميركلا ةيآلا تلدو «ربيخ ىلإ اولجف ايب دمحم هلوسر دي
 . اذه ريغ ءالجو اًرشح مهل

 يفر رمع مث خيري نم لا اجا ويح عوق
 . [اهنم مهتيقب جرخأ] هنع هللا

 مهرايد نم أجرك نآ# نوملسملا اهيأ ثنا
 رمل اهتعتمو اهتناصحل

 اهب اوبجعا هدأ ني مرشح ہا رمل اثر
 ءدحأ اهيلع ردقي الو ءاهب َنوُنانُي ال 0 0 ء«مهترغو
 «عالقلاو نوصحلا هنع ينغت ال ءهلك كلذ ءارو ىلاعت هللا ردقو
 . عافدلاو ةوقلا مهيف يدْجُن الو

 نم :يأ ابيت رك ثب نم هلآ منا :لاق اذهلو
 TT يذلا بابلاو رمألا

 ديدشلا فوخلا وهو 4 َبَميلآ ميول يف َفَذَق# ىلاعت هنأ وهو
 الو َةَّدَع الو ْدَدَع هعم عفني ال يذلا ربكألا هللا دنج وه يذلا

 1 هه

 .ةدش الو ةوق

 هنم مهيلع لخدي للخلا نأ نونظيو هنوبستحي يذلا رمألاف

 مهسوفن تنأمطاو ءاهب اونصحت يتلا نوصحلا وه لخد نإ

 هللا ريغ ىلإ نكر نمو .لوذخم وهف هللا ريغب قثو نمو ءاهيلإ

 . لابو هيلع وهف
 تابثلا لحم يه يتلا مهبولق ىلع لزن يوامس رمأ مهاتأف

 ءاهتدشو اهتوق هللا لازأف «فعضلاو روخلا وأ ءربصلاو

 ل” هعم ةعنم الو مهل ةليح ال اًتبجو اًروخو اًمععض اهثروأو
 ميِد مبوب وخط :لاق اذهلو .مهيلع انوع كلذ راصف
 ام مهل نأ ىلع لكي يبنلا اوحلاص مهنأ كلذو 4َنيِِمرمْلا ىو

 :أ يفو «ب يف اذك (7) .(ريسع) :ب يف (1) .هتمظعل :ب يف )١(
 هعفد يف مهل ةليح ال :ب يف (5) .هيلع اًلابو ناك :ب يف(4) .ال
 اضف



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 اوطلسو ءاهونسحتسا يتلا مهفوقس نم اًريثك كلذل اوضقنف

 .مهنوصح مدهو مهرايد بارخإ ىلع مهيغب ببسب نينمؤملا
 . اهيلع نوع ربكأ نم اوراصو مهسفنأ ىلع اونج نيذلا مهف

 لوقعلاو ةذفانلا رئاصبلا :يأ 4ِرَصّيْأْلا يلؤأتي اريا
 يف ىلاعت هللا عنص هب فرعي اًربتعم اذه يف نإف «ةلماكلا

 «مهتزع مهعفنت مل نيذلا مهئاوهأل نيعبتملا «قحلل نيدناعملا

 رمأ مهءاج نيح «مهنوصح مهتتصح الو «مهتوق مهتعنم الو
 ال ©"'ظفللا مومعب ةربعلاو «مهبونذب لاكنلا مهيلإ لصوو «هللا

 . ببسلا صوصخب
 ريظنلا رابتعا وهو «رابتعالاب رمألا ىلع لدت ةيآلا هذه نإف

 هتنمضت اميف ركفتلاو «هلثم ىلع ءيشلا سايقو «هريظنب

 ءةركفلاو لقعلا لحم يه يتلا مكحلاو يناعملا نم ماكحألا

 لصحيو ناميإلا دادزيو ةريصبلا رونتتو لقعلا "'دادزي كلذبو

 . يقيقحلا مهفلا

 ام عيمج مهبصي مل دوهيلا ءالؤه نأ ىلاعت ربخأ مث

 . مهنع ففخ هللا نأو «ةبوقعلا نم نوقحتسي

 مهيلع هاضقو مهباصأ يذلا ءالجلا مهيلع بتك هنأ الولف

 نم رخآ نأش مهل ناكل «ريغي الو لدبي ال يذلا هردقب هردقو

 . اهلاكنو ايندلا باذع

 مهل نإف - يويندلا ديدشلا باذعلا مهتاف نإو - مهنكلو
 هللا الإ هتدش ملعي نأ نكمي ال يذلا رانلا باذع ةرخآلا يف

 .ىلاعت

 قبي ملو تغرفو تضقنا دق مهتبوقع نأ مهلابب رطخي الف

 مظعأ ةرخآلا يف باذعلا نم مهل هللا ّدعأ امف «ةيقب اهنم مهل

 .ّمطأو

 امهوبراحو امهوداعو هلوسرو هللا اوقاش مهنأل كلذو

 سو هقاش نميف هتنسو هتداع هذهو نهيب 0 0

EAS املو 

 اولصوتو «داسفلا نم كلذ نأ اومعزو ءراجشألاو ليخنلا

 نإ ليخنلا عطق نأ ىلاعت ربخأ «نيملسملاب نعطلا ىلإ "”كلذب
 َىِرْخْلَو# هرمأو ىلاعت هنذإي هنإ هوقبأ نإ «هايإ مهءاقبإ وأ هوعطق

 نوكيل < ءاهقيرحتو مهلخن عطق ىلع مكطلس ثيح ك َنَِِمْلَ
 ماتلا مهزجع هب فرعي الذو ءايندلا يف اًيزخو مهل لاکن كلذ

 «مهتوق ةدام وه يذلا مهلخت ذاقنتسا ىلع اوردق ام يذلا

 تالامتحالا حصأ ىلع ليخنلا رئاس لمشي مسا :ةنيللاو

 . ايندلا يف هللا مهبقاع فيكو «ريضنلا ينب لاح هذهف ءاهالوأو

 هلأ ار :لاقف مهتعتمأو مهلاومأ هيلإ تلقتنا نم ركذ مث

 «رشحلا ة ةروس ريسفت - :تايآلا ١-۷ 1۰۲

 . ريضنلا ونب مهو ةيرقلا هذه لهأ نم : يأ 4 مهتم هور ىع هلأ
 متبلجأ :يأ رفا ام نيملسملا رشعم اي مكنإ

 اوبعتت مل یا 4بار و ٍلّيَح نم هيڪ متدشحو متعرسأو

 يف هللا فذق لب «مکیشاومب الو مكسفنأب ال ءاهليصحتب

 .اًوُفَع اًوْفَص مكتتأف «بعرلا مهبولق
 ىلع لاو داي نم لع مشر طس هلآ نکیل :لاق اذهِلو

 نم ززعتي الو «عنتمم 'اهنم عنتمي ال هنأ هتردق مامت نم

 ذخأ ام وه :ءاهقفلا حالطصا يف ءيفلا فيرعتو «ٌيِوَق هنود

 اورق يذلا لاملا اذهك -«لانق ريغ نم نحب رافكلا لاف. نم

 رافكلا نم عجر هنأل ايف يمسو «نيملسملا نم اًفوخ هوكرتو

 قحلا مهل نيذلا نيملسملا ىلإ «هل نيقحتسم ريغ مه نيذلا

 .هيف رفوألا
 ءولوُسَو لع هنآ ءافآ آمل : هلوق يف هللا هركذ امك ماعلا همكحو

 هدعب وأ هلوسر تقو يف هللا ءافأ ءاوس ءاّمومع رمل ٍلْهَأ نِ

 . *'هتمأ هدعب نم ىلوتي نمل
 ليسا أَو ٍنيكَسْلَو ىسلاو فرقلا ىل لولو هليل

 :هلوق “يف لافنألا ةروس يف يتلا ةيآلا ريظن ةيآلا هذهو

 َقِرْفْل ىِذِلَو لوسرللو مسح ج هلل ناف کک اوملعو#

 . ليلا يرو نيكسملاو َيَسَملاَو
TT 

 :[ةماغلا] نيملسملا حلاضم يف فرضي :هلوسرلو هلل سمخ

 ثيح بلطملا ونبو مشاه ونب مهو «ىبرقلا يوذل سمخو
 . مهئانإو مهروكذ نيب [هيف] ىّرسُي اوناك

 اع ينم کلا يسع ىف هالا ودب لعد ااو
 يف مشاه ينب ب اوكراش مهنأل «فانم دبع ينب ةيقب لخدي ملو

 مهرجه ىلع شيرق تدقاعت نيح «بعشلا مهلوخد
 اذهلو «مهريغ فالخب ةَ هللا لوسر اورصنف ,”'ههتوادعو

 يف ينوقرافي مل مهنإ» :بلطملا دبع ينب يف ب يبنلا لاق
 .«مالسإ الو ةيلهاج

 . غلبي ملو هل بأ ال نم مهو «ىماتيلا ءارقفل سمڅو

 ريغ يف مهب عطقنملا ءابرغلا مهو «ليبسلا ءانبأل مهسو

 . مهناطوأ

 اذك (5) .لقعلا لمكي :ب يف (۲) . ىنعملا مومعب ةربعلا :ب يف )١(

 تقو يف ناك ءاوس : ب يف (5) . هيلع : ب يف )٤( .هب :أ يفو «ب يف

 (۷) . يهو :ب يف (5) .هتمأ نم هدعب نم ىلوت نم ىلع هدعب وأ لوسرلا

 . مهتوادعو شيرق مهرجه ىلع دقاعت نيح :أ يفو « ب يف اذك



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ءالؤه يف ءيفلا رصحو «ريدقتلا اذه هللا ردق امنإو

 يبل اًصاصتخاو ةلوادم : يأ 4ةلود كي ال ف د نينيعملا

 املو «ءايوقألا ءاينغألا هتلوادتل هردقي مل ول هنإف ك كَل

 ام داسفلا نم كلذ يفو «ءيش هنم نيزجاعلا نم مهريغل لصح
 . هللا الإ هملعي ال

 لغرب الاخ حلاستلا ييطوقو ها ربأ ابنا يانا انك

 ماعلا لصألاو ةيلكلا ةدعاقلاب هللا رمأ 00 «رصحلا تحت

 اذهلو أوين نع ےک لأ مکا ارا :لاقف
 هب ءاج ام نأو ءهنطابو هرهاظ «هعورفو - لوصأل لماش

 لحت الو «هعابتاو هب ذخألا دابعلا ىلع نيعتي لوسرلا
 هللا صنك ءيشلا مكح ىلع لوسرلا صن نأو «هتفلاخم

 ال «ىلاعت
 . هلوق ىلع دحأ لوق

 ايندلاو] حاورألاو بولقلا ةرامع اهب يتلا هاوقتب رمأ مث

 اهتعاضإبو ميظعلا زوفلاو ةمئادلا ةداعسلا اهبو ء[ةرخآلاو

 هللا نإ هلأ اوَُتاوأل :لاقف يدمرسلا باذعلاو يدبألا ءاقشلا
 . ىوهلا عابتا رثآو ىوقتلا كرت نم ىلع بام ُديِدَّس

 هلعجل بجوملا ببسلاو ةمكحلا ىلاعت ركذ مث (۹.۸)

 نوقيقح مهنأو «هل اهردق نمل ءيفلا لاومأ لاومألا ىلاعت

 نيرجاهم نيب ام مهنأو «مهل لعجت نأل نوقحتسم «ةناعالاب
 «ناطوألاو رايدلا نم تافولأملاو تابوبحملا اورجه دق

 هللا نيدل ةرصنو هللا يف ةبغر لاومألاو نالخلاو بابحألاو

 6 ع ا د د

 ميدقت زوجي الو «هكرت يف هل رذع الو دحأل ةصخر

 . هللا لوسرل ةبحمو
 «مهناميإ ىضتقمب اولمع نيذلا نوقداصلا مه ءالؤهف

 «ةقاشلا تادابعلاو ةحلاصلا مهلامعأب مهناميإ اوقدصو

 ةرجهلاو داهجلاب هقدصي مل وهو ناميالا ىعدا نم فالخب

 جرزخلاو سوألا مهو ٍراصنأ نيبو «تادابعلا نم امهريغو

 لوسر اووآو ءاّرايتخاو ةبحمو اًعوط هلوسرو هللاب اونمآ نيذلا
 ةرجهلا راد اوأوبتو ءدوسألاو رمحألا نم

 «نونمؤملا هيلإ عجري اًعجرمو اًلئوم تراص ىتح ناميالاو

 تناك ذإ نوملسملا هامحب نكسيو «نورجاهملا هيلإ أجليو

 .رشو كرشو برح نادلب اهلك نادلبلا

 رشتا یخ ا ىلإ يوأت نيدلا راصنأ لزي ملف

 ىتح اليلق اًليلق ومنيو اًئيشف اًئيش ديزي لعجو «يوقو مالسالا

 فيسلاب نادلبلاو «نآرقلاو ناميالاو ملعلاب بولقلا اوحتف
 .ناتسلاو

 راه نم نوع مهنأ ةليمجلا مهفاصوأ ةلمج نم نيذلا
 نم اوبحأو «هبابحأ اوبحأ ءهلوسرلو هلل مهتبحمل اذهو 4من

 هوعنمو ا هللا

 ۹۰۸ :ناتيآلا ءرشحلا ةروس ريسفت -۹ ۳
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 روحلقملا مه

 . هنيد رصن

 سباح ْمِهروُدُص ىف َتودحي اوا
a ال :يأ أا اَن 

 هب مهصخو هلضف نم هللا مهانآ ام ىلع نيرجاهملا نودسحي
 ةمالس ىلع لدي اذهو ءاهلهأ مه يتلا بقانملاو لئاضفلا نم

 . اهنع دسحلاو دقحلاو لغلا ءافتناو «مهرودص
 ةا راس ألا نم لسا ةيرجاهنلا نأ ىلع كلذ لدنو

 مهرودص يف نودجي ال راصنألا نأ ربخأو «ركذلاب مهمدق

 تؤي مل ام مهاتآ ىلاعت هللا نأ ىلع لدف ءاوتوأ امم ةجاح

 .ةرجهلاو ةرصنلا نيب اوعمج مهنألو «مهريغ الو راصنألا
 : يأ «ةَصاَصَح مهب نك وکو نشا لع َنوُرُئْؤْبَوأم : هلوقو

 ىلع اهب اوزيمتو «مهريغ اهب اوقاف يتلا راصنألا فاصوأ نمو

 راثيالا وهو «دوجلا عاونأ لمكأ وهو راثيالا «مهاوس نم
 ةجاحلا عم ريغلل اهلذبو ءاهريغو لاومألا نم سفنلا باحمب

 ااو ةرورضلا عم لب ءاهيلإ
 ةمدقم «ىلاعت هلل ٍةبحمو يكز قلخ نم الإ نوكي ال اذهو

 يراصنألا ةصق كلذ نمو ءاهتاذلو سفنلا تاوهش ةبحم ىلع

 هلهأ ماعطو هماعطب هفيض رثآ نيح هببسب ةيآلا تلزن يذلا



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 1 . اًعايج اوتايو هدالوأو

 «ةمومذم ةرثألاو «دومحم راثيالاف «ةرثألا سكع راثيالاو

 .حشلاو لخبلا لاصخ نم اهنأل

 ہدف مش قوت نول هسفن حش يقو دقف راثبالا قزز نمو

 5 اهتياقو لمشي سفنلا حش ةياقوو *4َنُحيْفُمْلا مه كيلو

 تحمس ءهسفن حش دبعلا يقو اذإ هنإف ا

 اهب اًحرشنم اًداقنم اًعئاط اهلعفف ءهلوسرو هللا رماوأب هسفن

 اًبوبحم ناك نإو «هنع هللا ىهن ام هكرتب هسفن تحمسو هردص

 . هيلإ علطتو هيلإ وعدت سفنلل
 «هتاضرم ءاغتباو هللا ليبس يف لاومألا لذبب هسفن تحمسو

 .زوفلاو حالفلا لصحي كلذبو

 «ريخلاب حشلاب يلتبا لب ءهسفن حش قوي مل نم فالخب
 .هتدامو رشلا لصأ وه يذلا

 ماركلا ةباحصلا مه نايكزلا نالضافلا نافنصلا 2'”ناذهف

 بقانملاو لئاضفلاو قباوسلا نم اوزاح نيذلا مالعألا ةمئألاو

 نايعأ اوراصف «مهلبق نم هب اوكردأو ‹مهدعب نم هب اوقبس ام

 . "”نيقتملا تاداقو نيملسملا تاداسو نينمؤملا

 متأيو مهفلخ ريسي نأ لضفلا نم مهدعب ْنَم ُبُْسَحو

 رئاسو مهب متؤم وه نم نيقحاللا نم هللا ركذ اذهلو «مهادهب
 :لاقف مهفلخ

 نيرجاهملا دعب نم :يأ 4 مِهِدَمب نم واج لاول )٠١(
 رئاسلو مهسفنأل حصنلا هجو ىلع #َنوُنوُني8## راصنألاو

 . # نيالا اوفس حرر اَندوخِحِلَو انأ َرِفْغَأ اَنَبَر» : نينمؤملا

 «ةباحصلا نم نيقباسلا نينمؤملا عيمجل لماش ءاعد اذهو

 نينمؤملا نأ ناميالا لئاضف نم اذهو «مهدعب نمو مهلبق نمو

 ةكراشملا ببسب ضعبل مهضعب وعديو «ضعبب مهضعب عفتني
 نم يتلا "”نينمؤملا نيب ةوخألا دقعل يضتقملا ناميالا يف

 . اًضعب مهضعب بحي نأو « ضعبل مهضعب وعدي نأ اهعورف
 ليلقل لماشلا بلقلا نع لغلا َيَْت ءاعدلا يف هللا ركذ اذهلو

 نيب ةبحملا وهو ءهدض تبث ىفتنا اذإ يذلا ““هريثكو لغلا
 قوقح نم وه امم كلذ وحنو «حصنلاو ةالاوملاو نينمؤملا

 : مهلوق «ناميالاب ةباحصلا دعب نم هللا فصوف

 مهنأو .' ,؟*ناميالا يف ةكراشملا ىلع ليلد نمل اوفس

 ةنسلا لهأ مه و ءهلوصأو ناميالا دئاقع ىف ةباحصلل نوعبات

 . مهيلع الإ ماتلا فصولا اذه قدصي ال نيذلا ةعامجلاو

 رافغتساو ءاهنم رافغتسالاو بونذلاب رارقالاب مهفصوو

 مهبولق نع دقحلاو لغلا ةلازإ يف مهداهتجاو «ضعبل مهضعب
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 ا رع م د وو

 ا 5 £۶ وور
 © نال ردا كل یس سرھ 7 واعي

 م راع

 ا رف زولنو لک

 کک 2 نكمل بشلل تكل

 ءانركذ امل مرام كلذب 2 نأل ؛نينمؤملا

 ام هيخأل مهدحأ بحي نأو ءاّضعب مهضعب ةبحمل نمضتمو

 .اًئيمو اّيح اًيئاغو اًرضاح هل حصني نأو ءهسفنل بحي

 قوقح ةلمج نم اذه نأ [ىلع] ةميركلا ةيآلا تلدو
 1 . ضعبل مهضعب نينمؤملا

 ةمحر لامك ىلع نيلاد نيميرك نيمساب مهءاعد اومتخ مث
 ءهلجأ نم لب «هتلمج نم يذلا مهب هناسحإو هتفأر ةدشو هللا

 مهتاؤتخال

 فانصألا ءالؤهف «هدابع قوقحو هللا قوقحب مايقلل مهقيفوت

 يذلا ءيفلل نوقحتسملا مهو «ةمألا هذه فانصأ مه ةثالثلا

 مه نيذلا هلهأ ءالؤهو «مالسالا حلاصم ىلإ عجار هفرصم

 . همركو هنمب مهنم هللا انلعج هلهأ

 نيذلا نيقفانملا لاح نم ىلاعت بجعت مث )١18-1١(

 0 قي مهترصن يف باتكلا لهأ نم مهئاوخإ اوعّمَط
 هم کرل رج نيل : مهل نولوقي مهنأو ءنينمؤملا

 .نينمؤملا :أ يفو «ب يف اذك (۲)

 يف (0) .هريثكو هليلقل :ب يف )٤(

 .ءالؤهف :أ يفو «ب ىف اذك )1(

 . هيف ةكراشملا : ب



 نورشعلاو نماثلا ءزحلا

 اًدحأ مكترصن مدع يف عيطن ال :يأ ادب اًدحأ كيف ٌعيِظ الو

 .انفوخي وأ انلذعي

 كنا دهس هو كسل ريو نإو#

 مهل وع باورغ ىلا علا

 رورغلاو ءمهفصو بذكلا نإف «مهيلع اذه رثكتسي الو

 مهبذك اذهلو «مهبحصي نبجلاو قافنلاو «مهنراقم عادخلاو

 ام قبط عقوو ا لا و

 نر الل اًيفنو ءالج مهرايد نم كار نيل :لاقف لاق
 مدعو «لاتقلا ىلع مهربص مدعو ناطوألل مهتبحمل مهم

 اذه يف نوک

 . ”مهدعوب مهئافو

 مهكلميو نبجلا مهيلع يلوتسي لب تورص ال ونيف نيِلَو#
 . مهيلإ اوناك ام جوحأ مهن ناوخإ نولذخيو «لشفلا

 ول ریدقتلاو ضرفلا ىلع ك4 َمُهِوُرَسَت نيلو#
 لاتقلا نع رابدالا مهنم لصحيل : يأ تورص ال رش ردا

 . هللا نم رصن مهل لصحي الو «ةرصنلاو

 نونمؤملا اهيأ - مكنأ < ء كلذ مهل بجوأ يذلا ببسلاو

 امم مظعأ مكنم اوفاخف يآ نع ىرود ف ةن دَعَا -

 الو هسفنل كلمي ال يذلا قولخملا ةفاخم اومدقو «هللا نوفاخي

 عفنلاو رضلا هديب يذلا قلاخلا ةفاخم ىلع اًرض الو اًعفن هريغل

 . عنملاو ءاطعلاو

 نوفرعي الو ءرومألا بتارم درهَقْي ال مو مناي َكِلَذل
 «هقفلا لك هقفلا امنإو «بقاوعلا نوروصتي الو ءايشألا قئاقح

 ءاهريغ ىلع ةمدقم هتبحمو «هؤاجرو قلاخلا فوخ نوكي نأ

 . اهل اًعبت اهريغو
 الإ عامتجالا لاح يف :يأ ايي نلت ك8 (15)

 الو  مکلاتقل نوتبثي ال : يأ ردح ءا نم وأ ةت یر ىف
 ءارو نم وأ «ىرقلا يف نينصحتم اوناك اذإ الإ هيلع نومزعي

 .راوسألاو ردجلا

 [ىلع] اًدامتعا ؛عانتما مهنم لصحي امبر كاذ ذإ مهنإف

 مظعأ نم اذهو ءمهسفنأب ةعاجش ال ءمهردجو مهنوصح

 .مذلا

 ال ءديدش مهنيب اميف مهسأب : يأ ڈبو رب رهشأب»
 مهناميإ فعض يف ةفالا امنإو ‹مهتوق يف الو مهنادبأ يف ةفآ

 نيح «اعيج ٌمُهْبَسَحَح## :لاق اذهلو «مهتملك عامتجا مدعو

 نيرهاظتمو نيعمتجم مهارت
 ا رك < ول نکل «و»

 . ةتتشتم ةقرفتم ةضغابتم : يأ 6ّس
E 

 ال دك رتا ركذ امب مهفاصتا مهل بجوأ يذلا (كلذ»
 مهل تناك ول مهنإف «بل الو مهدنع لقع ال : يأ + نوقع

 ١١-١١۷ :تايآلا ءرشحلا ةروس ريسفت - 4ه ١ ٠١

 مهسفنأل اوضر املو «لوضفملا ىلع لضافلا اورثآل «لوقع

 «ةفلتؤم مهبولقو «ةعمتجم مهتملك تناكلو « نيتطخلا سخبأب

 مهحلاصم ىلع نونواعتيو نودضاعتيو نورصانتي كلذبف
 لهأ نم نيلوذخملا ءالؤه لثم «ةيويندلاو ةينيدلا مهعفانمو

 يف يزخلا مهقاذأو «مهنم هلوسرل هللا رصتنا نيذلا باتكلا

 ايندلا ةايحلا

 نم نَا لمك ةنواعملاب مهدعو نم رصن مدعو )10(

 ES LR و بي َرِهِلْيَ

 ّمُكَل راج فو سائلا تی ولأ مك َبِئاَع ال :لاقو
 يف

 نإ ممڪن *مىرب نإ َّلاََو ِهْيَبمَع لع صحت ِنكَئِفْلا تارت اَن

 . ةيآلا ورت ل ام یر

 ملو مهوعفني مل نيذلا «مهرغ نم مهرغو «مهسفنأ مهترخف
 «مهئاليخو مهرخفب «اًّرذَب» اوتأ ىتح باذعلا مهنع اوعفدي

 . مهينامأ نينمؤملاو هللا لوسرب نوكردم مهنأ نيناظ

 مهرابك اولتقف «مهيلع نينمؤملاو هلوسر هللا رصنف

 .رف نم ٌرفو مهنم اورسأ نم اورسأو مهديدانصو

 . مهيغبو مهكرش ةبقاعو مهرمأ لابو كلذب اوقاذو

 .رانلا باذع ةرخآلا يف مملو ايندلا يف اذهل

 و ل ل ا ءالؤه لثمو )١5(

 هل نيز :يأ ةٌرْثَكأ ننال لاق ْذِإ نَا لک باتكلا

 .هيلإ هاعدو هنسحو رفكلا

 ناطيشلا هعفني مل ءءاقشلا هل لصحو ءرفكو هب رتغا املف

 بنيِإ َلاَق# و هنم أربت لب «هيلإ هاعد ام ىلإ هاعدو هالوت يذلا

 ىلع ةردق يل سيل : يأ بعل بر هلأ أ فا نإ قلت نر

 .ريخلا نم ةرذ لاقثم كنع نغمب تسلو «كنع باذعلا عفد

 «ناطيشلا وه يذلا يعادلا : يأ آَتبقَع ناكل ۷

 نخ ٍراّثلَأ يف اسا هعاطأ نيح ناسنالا وه يذلا وعدملاو

 يأ ني وكيل میرج وعدي اإ :ىلاعت لاق امك 4أَيف
 .« ريل

 ءرفكلاو ملظلا يف اوكرتشا نيذلا 4َنِمَِظلأ ارج كلَ

 . هتوقو باذعلا ةدش ىف اوفلتخا نإو

 مهيلديو مهوعدي هنإف ؛هئايلوأ لك عم ناطيشلا بأد اذهو

 تقاحو «كابشلا يف اوعقو اذإ ىتح ءرورغب مهرضي ام ىلإ

 . مهنع ىلختو مهنم أربت «كالهلا بابسأ مهب
 هنم رذح دق هللا نإف ءهعاطأ نم ىلع موللا لك موللاو

 هتعاط ىلع مدقملاف «هتياهنو هتياغو هدصاقمب ربخأو ردنا

 () .لثملا برض ىلع :أ يفو «ب يف اذك () .دعولاب :ب يف )١(

 . مكلاتق ىلع :ب يف (4) .كلذ ىلع مهلمح : ب يف



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 هل رذع ال ةريصب ىلع صاع

 ات سش رطل هلآ وقنا انما تذل ماكي )10-5١(

 يك اك لو اتت ا ب راح هنأ نإ هلل اوقئاو دل تمد

 بف نرتب ال + ةرثيتلا مش هبت يشل مهلا هلل اذ

 اه ارا ول ه َنوُرِياَمْلا مه َةَنَجْلا ُبَحَسَأ َةَنَجْلا باو ِداَّنلَ
 لس عسر

 كاتو أ بش ن اتش امدح مرآ لج ل ارث

 هدابع ىلاعت رمأي 4توٌوَدَتي دلل سال اهيِرْثَت لَا
 اًرس «هاوقت موزل نم هيضتقيو ناميالا هبجوي امب لا

 نم هب هللا مهرمأ ام اوعاري نأو لسا E يف ةينالعو

 اذامو «مهيلع امو مهل ام اورظنيو «هدودحو هعئارشو هرماوأ

 موي يف مهرضت وأ مهعفنت يتلا لامعألا نم هيلع اولصح

 . ةمايقلا

 «مهبولق ةلبقو ءمهنيعأ بصن ةرخآلا اولعج اذإ مهنإف
 ةلصوملا لامعألا ةرثك يف .اودهتجا ءاهب ماقملاب اومتهاو

 ريسلا نع مهفقوت يتلا قئاوعلاو عطاوقلا نم اهتيفصتو ءاهيلإ

 . مهفرصت وأ مهقوعت وأ
 هيلع ىفخت ال «ءنولمعي امب ريبخ هللا نأ اًضيأ اوملع اذإو

 دجلا مهل بجوأ ءاهلمهي الو هيدل عيضت الو «مهلامعأ

 .داهتجالاو

 هنأو «هسفن دبعلا ةبساحم ىف لصأ ةميركلا ةيآلا هذهو

 «هنع عالقالاب هكرادت الز أو نإف ءاهدقفتي نأ هل يغبني

 نإو ءهيلإ ةلصوملا بابسألا نع ضارعالاو ءحوصنلا ةبوتلاو

 ناعتساو هدهج لذب « هللا رماوأ نم رمأ ىف اًرصقم هسفن ىأر

 تاهو ميمو هلكت يدبر

 كلذ ناف «هریصقت نيبو هناسحإو هيلع هللا ننم نيب سياقيو
 . ةلاحم الب ءايحلا هل بجوي

 ءرمألا اذه نع دبعلا لفغي نأ «نامرحلا لك نامرحلاو

 اولبقأو «هقحب مايقلاو هركذ نع اولفغو هللا اوسن اًموق هباشيو

 اولصحي ملو اوحجني ملف ءاهتاوهشو مهسفنأ ظوظح ىلع
 . لئاط ىلع

 اهعفانم نع مهلفغأو «مهسفنأ حلاصم هللا مهاسنأ لب

 «نيرادلا ةراسخب اوعجرف ءاطرف مهرمأ راصف ءاهدئاوفو

 مه مهنأل «هرسک ربجي الو «هکرادت مهنكمي ال اتبغ اونبغو
 .هيصاعم يف اوعضوأو مهبر ةعاط نع اوجرخ نيذلا نوقسافلا

 «هدغل مدق امل رظنو هللا ىوقت ىلع ظفاح نم يوتسي لهف

 هللا معنأ نيذلا عم - ميلسلا شيعلاو «ميعنلا تانج قحتساف

 نمو - نيحلاصلاو ءادهشلاو نيقيدصلاو نييبنلا نم مهيلع

 قحتساو «ايندلا يف يقشف هقوقح يسنو هللا ركذ نع لفغ

۱۰۰٦ 

 )١( مهاهنو هدابع رمأو : ب يف .
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 زل مكلا سودقل

 هه 2 هذ لس حو ا و 1 هامة

 00 يأن حبس كس 0

 ج 4 وا A aA 2 سس

 یسحل الار صملا رالا قلا هداه
 لآ هلق هس ق کوت

 درعْلا وهو ا أو توما فام حسم

 .ةرخآلا يف باذعلا

 .نورساخلا مه نورخآلاو نوزئافلا مه نولوألاف

 هباتك يف مهاهنو '''مهرمأو «نيب ام هدابعل ىلاعت نيب املو

 مهثحو هيلإ مهاعد ام ىلإ اوردابي نآل اًبجوم اذه ناك ءزيزعلا
 لابجلاك بولقلا ةبالصو ةوسقلا يف اوناك ولو «هيلع

 اًعشاخ هتيأرل لبج ىلع هلزنأ ول نآرقلا اذه نإف ءىساورلا

 نإف «بولقلا يف هريثأت لامكل :يأ هللا ةيشخ نم امد

 . قالطإلا ىلع ظعاوملا مظعأ نآرقلا ظعاوم

 ةنورقملا حلاصملاو مكحلا ىلع ةيوتحم هيهاونو هرماوأو

 ىلع اهرسيأو «سوفنلا ىلع ءيش لهسأ نم يهو ءاهب
 ءفالتخا الو اهيف ضقانت ال "”فلكتلا نم ةيلاخ «نادبألا

 ةيلتو ناكمو نامز لكل حلصت «فاستعا الو اهيف ةبوعص الو

 .دحأ لكل

 هدابعل حضويو «لاثمألا سانلل برضي هنأ ىلاعت ربخأ مث

 هتايآ يف اوركفتي نأ لجأل «مارحلاو لالحلا هباتك يف

 . اًملكت اهلقأو :أ يفو «ب يف اذك (؟)



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 هل نيبيو «ملعلا نئازخ دبعلل حتفي اهيف ركفتلا نإف ءاهوربدتيو

 نساحمو قالخألا مراكم ىلع هثحيو ءرشلاو ريخلا قرط
 نم دبعلل عفنأ الف «قالخألا ءىواسم نع هرجزيو «ميشلا

 .هيناعمل ربدتلاو نآرقلا يف ركفتلا
 يملأ ٌمِلِع 2 ٍَإ َهَلِإ 3 یر 20 وه )4-۲(

 ٌروَعْل وهو رال تمس ىف ام م 2 ا ا ل ٌدوصملا ئرابْل قليلا سَ ره O نوڪر ا لآ ا ڪش ڈالا ُرِرَمْلا ِمَيَهمْلَا ُنِمْوُمْلا خللا شوُدْتْلا كلما ره الإ هلإ ل ىلا هلآ رھ ه ےن نلا ر ہما

 نم ريثك ىلع تلمتشا دق تاميركلا تايآلا هذه 4 ٌرِيكْلَأ

 ةعيدبو نأشلا ةميظع ءىلعلا هفاصوأو ىنسحلا هللا ءامسأ

 وهلا هلإ ال يتلا دويعملا لاما هللا هنأ ريخاف '«ناهربلا
 . ماعلا هريبدتو لماشلا هناسحإو ميظعلا هلامكل كلذو

 لاقثم ةدابعلا نم قحتسي ال لطاب هنإف "هاوس هّلِإ لكو
 مث ءاّئيش هريغل الو هسفنل كلمي ال صقان زجاع ريقف هنأل ءةرذ

 امو قلخلا نع باغ امل «لماشلا ملعلا مومعب هسفن فصو

 تلصوو «ءيش لك تعسو يتلا هتمحر مومعبو «هنودهاشي

 هنأو ءاهب هدارفناو هتيهلإ مومع [ركذ] ررك مث «يح لك ىلإ
 ءهلهأو يلفسلاو يولعلا ملاعلاف «كلامملا عيمجل كلاملا

 .نوربدم ءارقف .هلل كيلامم عيمجلا

 ٍةفآو بيع لك نم ملاسلا سدقملا : يأ 4ْمَلََلا ٌسوُدُنْلا»
 نع هيزنتلا ىلع لدي سودقلا نأل ؛دجمملا مظعملا «صقنو

 .هلالجو هفاصؤأ يف هلل ميظعتلاو «صقن لك

 هب اوءاج امب هئايبنأو هلسرل قدصملا :يأ 4ُنِِؤْمْل

 . .تاحضاولا ججحلاو تاعطاقلا نيهاربلاو تانيبلا تايآلاب

 ءيش لك رهق دق لب «عنامي الو بلاغي ال يذلا ملال
 .ءيش لك هل عضخو

 قلخلا رئاس هل نعذأو «دابعلا عيمج رهق يذلا راجل

 ر ا ينو رجلا رجا يذلا

 عيمج نع هزنتملا «ةمظعلاو ءايربكلا هل يذلا 4ٌريَكَتمْلا»

 .روجلاو ملظلاو بويعلا
 هب هفصو ام لك نع ماع هيزنت اذهو نورتي ام هنأ َنَحِبْس

 .هدناعو هب كرشأ نم

 «اعرابآ» تاقولخملا عيمجل « ُنِيَحْل هدأ ره

 ةقلعتم ءامسألا هذهو «تاروصملل « ٌدرَصْمْلا» تاءوربملل

 مل هب هللا درفنا دق هلك كلذ نأو «ريدقتلاو ريبدتلاو قلخلاب

 . كراشم هيف هكراشي

 ال يتلا اًّدج ةريثكلا ءامسألا هل : يأ 4َّىَسُلَل ْءَمْسَدْلا هلل

 ١-۹ :تايآلا ءةنحتمملا -50و ۲۲-۲١ :تابآلا «رشحلا هو - ۷

 ىنسح اهلكف «كلذ عمو «وه هللا الإ دحأ اهملعي الو اهيصحي
 ال ءاهمظعأو تافصلا لمكأ ىلع لدت لب «لامك تافص : يأ

 .هوجولا نم هجوب اهنم ءيش يف صقن
 نم بحيو اهبحي نم بحيو اهبحي هللا نأ اهنسح نمو

 ءامسألا هل نأو «هلامك نمو .اهب هولأسيو هوعدي نأ هدابع

 تاوامسلا يف نم عيمج نأ ءايلعلا تافصلاو ىنسحلا

 «هدمحب نوحبسي «ماودلا ىلع هيلإ نورقتفم ضرألاو
 هيضتقت ام همركو هلضف نم 'مهيطعيف «مهجئاوح هنولأسيو
 . هتمكحو هتمحر

 «نوكيو الإ اًئيش ديري ال يذلا «ْمِكَحْلا ُرِبِزَمْلا وهو
 .ةحلصمو ةمكحل الإ اًئيش نوكي الو

 ةنملاو كلذ ىلع دمحلا هللف ءرشحلا ةروس ريسفت مت

 .ناسحالاو

 يعكر مسا ع يع ا رع
 وقلت الو مدعو ىودع ْاوُدِجَنَت ال اوما نیلا ااا )١-4(

 ل مايو شا نع لا ن اهات دقو كمل مهل
 8 نإ کیر د هلأ امو

 هع اي دل أنو ةدومْلاِب مهلا ور
 رتی هدم خل اوي حرقت نإ ه لیلا س لَ دق
 0 قا 6 نأ ٥ َنوُرْفْكَم ول 0 وسلا نأ ی

 ا 6 اصب تولت امب اني أو مکن لصق متل مَ كل
 يع

 0 2 يريح رج ع طرت ت رر 2+
 انو مكي ا“ رب اَنِإ مَع أوناَك ذإ عةعم نذلاو د ف هس وس

eےک ا ا مرور  
 ادب ااو هوما کتو e 1 نود نم ودی
 كَل كلما امو كل نرفَعَسأل هي , ر ص ر و و ر يس
 ال اير ٠ صَل ل إو انكي َكَيلَع ايي يع ني هَل نم

 ر ع 9

 مهب 57 3 هدو هلا ونموت ي

  eر  € 1 r e Eم ب م 5
 ذَقل ه ركل ُريِرَعْلا تأ 000 َتِذلَل هنو الع
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 مكوليفي مل نزلا نع هلآ کل 5 مڃ روض لاو ري ھاو دوم
f 1ل سو  ARIEمدع سد هوه عر  

 بحي هللا نإ ملل أوطِسْعتَو مهورت نأ ربو ني وجر رکو ندا يف
 سا عير عبوكم 7 مسوس ل ص ر وی وص ريع ی وم
 نم مڪوجرخاو نيدلأ يف ولف نيئلا نع هنآ كدبتي ال © َنيِطَِقَمْل



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ریشم ت كلوا موكب سو هَل نأ کچرا ع اورھظو کریو .
 هذه لوزن ببس نأ [هللا مهمحر] نيرسفملا نم ريثك ركذ

 يبنلا ازغ نيح ةعتلب يب أ نب بطاح ةصق يف تاميركلا تايآلا

 . حتفلا ةوزغ ةي
 كو هللا لوسر ريسمب مهربخي شرق ىلإ بطاح بتكف

 عم هلسرأو ءافافنآو اًكش ال] مهدنع ادي كلذب ذختيل < «مهيلإ

 .ةأرما

 اهلوصو لبق ةأرملا ىلإ لسرأف .هنأشب ةي يبنلا ربخأف
 .باتكلا اهنم ذخأو

 . ال يبنلا هلبق رذعب هنع هللا يضر رذتعاف اًبطاح بتاعو

 نم رافكلا ةالاوم نع ديدشلا يهنلا اهيف تايآلا هذهو

 فانم كلذ نأو «مهيلإ ةدوملا ءاقلإو «مهريغو نيكرشملا
 «مالسلاو ةالصلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ةلمل فلاخمو ناميإلل
 ءودعلا نم رذحلا لك رذحلا بجوي يذلا لقعلل ضقانمو

 يف ةصرفلا زهتنيو ءاًئيش ةوادعلا يف هدوهجم نم يقبي ال يذلا

 اما نرل ماي :ىلاعت لاقف ءهودع ىلإ ررضلا لاصيإ

 ةاداعمو «ناميالاب ماق نم ةيالو نم مكناميإ ىضتقمب اولمعا

 .نينمؤملل ودعو هلل ودع هنإف ءهاداع نم
 4ودوملاب متل ترق وأ ودعوا هللا ودع اوذختت الف

 ةدوملا نإف ءاهبابسأب يعسلا يفو مهتدوم يف نوعراست :يأ

 نم دبعلا جرخف «ةالاوملاو ةرصنلا اهتعبت تلصح اذإ

 لهأ نع لصفناو نارفكلا لهأ ةلمج نم راصو «ناميالا

 .ناميإلا

 فيك هنإف ءاًصيأ ةءورملا مداع ءاّيلو رفاكلل ذختملا اذهو

 هبر فلاخيو ءرشلا الإ هل ديري ال يذلا هئادعأ ىدعأ يلاوي

 وعدي اممو ؟هيلع هثحيو هب هرمأيو ءريخلا هب ديري يذلا هيلوو
 ءاج امب اورفك دق مهنأ ءرافكلا ةاداعم ىلإ اًضيأ نمؤملا

 ءةقاشملاو ةفلاخملا هذه نم مظعأ الو «قحلا نم نينمؤملا

 ريغ ىلع لاّلُض مكّنأ اومعزو «مكنيد لصأب اورفك دق مهنإف
 . ىده

 نمو «ةيرم الو هيف كش ال يذلا قحلاب اورفك مهنأ لاحلاو

 ةحص ىلع لدت ةجح وأ ليلد هل دجوي نأ لاحمف قحلا در

 هدر نم لوق نالطب ىلع لدي '"”قحلاب ملعلا درجم لب «هلوق
 .هداسفو

 اهيأ كارو لولا ع مهنأ ةغيلبلا مهتوادع نمو
 . مكناطوأ نم مكنودرشيو مكرايد نم نونمؤملا

 مكبر هللاب نونمؤت مكنأ الإ مهدنع كلذ يف مكل بنذ الو
 مهابر هنأل «هتيدوبعب مايقلا مهلك قلخلا ىلع نيعتي يذلا

 ١ :تايآلا ءةنحتمملا ةروس ريسفت ١- 4م١٠٠8

 ل ءال ا دعو ىَودعأو دخل اومالا اما هس وور سر 0000 9
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 نم هلا 00 و سر ص
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 ذم
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 .ىلاعت هللا وهو ةنطابلاو ةرهاظلا معنلاب مهيلع معنأو

 «تابجاولا بجوأ وه يذلا رمألا اذه نع اوضرعأ املف

 . مكرايد نم - هلجأ نم - مکوجرخأو مكوداع «هب متمقو

 رافكلا ىلاو اذإ دبعلا عم ىقبي لقعو ةءورم ّيأو نيد ياف

 الإ هنم مهعنمي الو ؟ناكم وأ نامز لك يف مهفصو اذه نيذلا

 يوت علام واور

 ناك نإ : يأ 4 ِقاَصْرَم َةَمِباَو لس ىف اًدنهج رح مُک نإ#
 هللا ةملك ءالعال هللا ليبس يف داهجلا هب مكدوصقم مكجورخ

 ءايلوأ ةالاوم نم اذه ىضتقمب اولمعاف "هلا ةاضرم ءاغتباو

 نم وهو «“هليبس يف داهجلا وه اذه نإف «هئادعأ ةاداعمو هللا

 ا مهر ىلإ ةورشلا و رک ا

 يأ مما ار و مَ آمي را اتو دوما مهتلإ تورش

 نأ مكملع عم م نيرفاكلل ةدوملا نورست فيك

 نينمؤملا ىلع يفخ نإو وهف !؟نونلعت امو نوفخت امب ملاع

 . ةكم لهأ نم نيكرشملا ىلإ :ب يف )١(
 .هاضر ءاغتباو :ب يف (۳) .قحلا در

 . هليبس يف داهجلا

 درجم :أ يفو «ب يف اذك (۲)

 مظعأ نم اذه ب يف )4(



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 نم مهنم هملعي امب دابعلا يزاجيسو «ىلاعت هللا ىلع ىفخي الف
 .رشلاو ريخلا

 هللا مكرذح امدعب نيرفاكلا ةالاوم : يأ كنو ُهلَمْفَي نر

 عرشلل اًقلاخم اًكلسم كلس هنأل «ٍليِبَسلَأ َآَوَس لص دم اهنم

 .ةيناسنالا ةءورملاو لقعللو

 ىلع نينمؤملل اًجييهت ءمهتوادع ةدش ىلاعت نيب مث
 يف ةصرفلا مهل حنستو «مكودجي : يأ رفق نإ مهتوادع
 . مكاذأ

 لتقلاب أ كيل اطير نيرهاظ ادع كل اویو
 . كلذ وحنو برضلاو

 .هريغو متش نم ءوسي يذلا لوقلاب : يأ ساب ميلاد
 . مكنم نوديري ام ةياغ اذه نإف 4 َتورْمَكَم ول أُدَوَو

 لاومألاو ةبارقلا لجأل رافكلا يلاون : متلقو متججتحا نإف

 امي هنو ایش هللا نم مكدالوأ الو مكلاومأ مكنع ينغت نلف

 . 4 ريب ولم
 عكرصت' يذلا نيرفاكلا ةالاومت نم: جكرتخ :كلذلف

 .مهتالاوم

 ةودق : يأ سک ةومأ# نينمؤملا رشعم اي مكل ا

 . مكعفني مامتئاو ةحلاص

 نأ مترمأ دق مكنأل «نينمؤملا نم س ناو مهنا فل
 . افينح ميهاربإ ةلم اوعبتت

 : يأ لا نود نم وديع اَمر 6 و َنِإ ممول أولا ذم

 مهموق نم «نينمؤملا نم هعم نمو مالسلا هيلع ميهاربإ أربت ذإ

 . هللا نود نم نودبعي اممو نيكرشملا

 ب کو اف عورتا ةياغ راب احر مف
 : يأ 4لو ودم كتبو اتيا نابو رهظ : يأ هادو
 سيلو «نادبألاب ةوادعلاو اهتدوم لاوزو بولقلاب ضغبلا

 متمد ام األ كلذ لب ءّدح الو تقو ءاضغبلاو ةوادعلا كلتل

 متنمآ اذإف : يأ 4ك واي ومو ىح مكر فك ىلع نيرمتسم
 .ةيالوو ةدوم تبلقناو «ءاضغبلاو ةوادعلا تلاز هدحو هللاب

 يف هعم نمو ميهاربإ يف [ةنسح] ةوسأ نونمؤملا اهيأ مكلف
 .هتايضتقمو كلذ مزاولب مايقلاو ءديحوتلاو ناميالاب مايقلا

 .هدحو هلل هب اودبعت ءيش لك يفو

{j}رزآ هيل مها لوق يهو ةدحاو ةلصخ يف  

 ىديحوتلاو ناميالا ىلإ هاعد نيح دناعملا رفاكلا كرشملا

 كلما ال ينأ لاحلا 4و كَل َّرْمَتَسْأَل آل : ميهاربإ لاقف عنتماف

 ءاعدب نوكأ ال نأ ىسع يبر وعدأ ينكل 4َى ني هلأ َّنِم َك

 ٠- :تايآلا «ةنحتمملا ةروس ريسفت ١-4 ١١84

 اهب اعد يتلا ةلاحلا هذه يف ميهاربإب اودتقت نأ مكل سيلف

 .كرشملل

 كلذ يف انإ :اولوقتو نيكرشملل اوعدت نأ مكل سيلف
 : هلوقب كلذ يف مهاربإ رذع ركذ هللا نإف «ميهاربإ ةلمل نوعبتم

 آَهَدَعَو ودوم نع لإ ديل ميه رانيا تاگ امر
arl a 4ي أل بها إذن ات هن دع ھئآ هن[ ی الف اکا . 

 هللا اوعد نيح هعم نمؤ ميهاربإ يف ةنسح ةوسأ مكلو

 : اولاقف ريصقتلاو زجعلاب اوفرتعاو «هيلإ اوبانأو هيلع اولكوتو

 عفدو انعفني ام بلج يف كيلع اندمتعا : يأ كاك كَ ارل
 . كلذ يف انبر اي كب انقثوو ءانرضي ام

 عيمجو كتاضرمو كتعاط ىلإ انعجر :يأ كانَ يول
 تاريخلا لعفبو «نوعاس كلذ يف نحنف .كيلإ برقي ام

 «كيلع مودقلل دعتسنسف ءريصن كيلإ انآ ملعنو «نودهتجم

 . "”كيلإ ىفلزلا انبرقي ام لمعنو
 انيلع مهطلست ال :يأ 4#اوُرَتُك يل هَ المع ال ارل

 «ناميالا رومأ نم هيلع نوردقي امم انوعنميو انونتفيف ءانبونذب
 مهنأ اونظ «ةبلغلا مهل اوأر اذإ مهنإف مهسفنأب اًضيأ نونتفيو
 . انايغطو اًرفك اودادزاف «لطابلا ىلع انأو «قحلا ىلع

 انرصق امو «تائيسلاو بونذلا نم انفرتقا ام ا ٌرْفَغَو#

 .تارومأملا نم هب

 .ءيش لكل رهاقلا 4 رمل تأ نإ ابر
 "كتزعبف اهعضاوم ءايشألا عضي يذلا مكا

 حلصأو انبونذ انل رفغاو ءانئادعأ ىلع انرصنا كتمكحو

 . انبويع
 2 كل نك قلل :لاقف مهب ءادتقالا ىلع [مهل] ثحلا ررك مث

 ع ر

 ىلع لهست امنإو «ةوسألا هذه هيلع لهست دحأ لك سيلو

 رجألا باستحاو ناميالا نإف * َرْفآْلا موو هَل اجري ناك نم
 «ريثك لك هيدل للقيو «ريسع لك دبعلا ىلع لهسي باوثلاو

 ءايبنألاو «نيحلاصلا هللا دابعب ءادتقالا نم راثكإلا هل بجويو

 اغ كلذ ىلإ طبت | صم هيل" ىر ةا سلاو
 .رارطضالا

 هلم سرع

 الإ رضي نلف «هللا لسرب يسأتلاو هللا ةعاط نع لوني نمو
 . اًئيش هللا رضي الو ءهسفن

 نم [قلطملا] ماتلا ىنغلا هل يذلا يَا ره هلأ َّنَِي#

 . [هجوب] هقلخ نم دحأ ىلإ جاتحي الف «هوجولا عيمج
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 دومحم هنإف «هلاعفأو هتافصو هئامسأو هتاذ ىف 4ٌدِيِمَحْلا#

 ل
 نينمؤملا اهب هللا رمأ يتلا ةوادعلا هذه نأ ىلاعت ربخأ مث

 مهكرش ىلع اوماد ام مهنأ اهب مايقلاب مهفصوو «نيكرشملل
 عم رودي مكحلا نإف «ناميالا ىلإ اراك أ منيا أو «مهرفكو

 . عجرت ةيناميالا '' هد هتلع

 .ناميالا ىلإ مهعوجر نم نونمؤملا اهيأ اوسأيت الف

N N RT CNR E 

 .ناميالا ىلإ مهعوجر

 «بولقلا ةياده كلذ نمو «ءيش لك ىلع 4دي لاول
 . لاح ىلإ لاح نم اهبيلقتو

 ربكي الو «هرفغي نأ بنذ همظاعتي ال 4 ميت ٌرْوُمَع هنو
 ل مهسا لع اورم َنلا یوا لفل هرتسي نأ بيع هيلع
 کا نحت[ ا لوي هلأ َّنإ هلأ دَ نم ْاطَنَقَ

 . # ميج
 نيدرعتلا نفع عالسإ ىلإ ةراشبو ةراشإ ةيآلا هذه يفو

 هللو كلذ عقو دقو «نينمؤملل ءادعأ كاذ ذإ اوناك نيذلا

 .ةنملاو دمحلا

 ةوادع ىلع ةجيهملا تاميركلا تايآلا هذه تلزن املو

 مايقلا متأ اهب اوماقو «عقوم لك نينمؤملا نم تعقو «نيرفاكلا

 لخاد كلذ نأ اونظو نيكرشملا مهبراقأ ضعب ةلص نم اومثأتو

 . هنع هللا ىهن اميف

 لل :لاقف مرحملا يف لخدي ال كلذ نأ هللا مهربخأف
 م دي ل ےک ا فة م اهلك كك

 هللا مكاهني ال : يأ #َنيِطِيَتَمْلا بِ رع هلآ َّنِإ ملل أوُطِسَقَْو رور

 نيكرشملل طسقلاو «فورعملاب ةأفاكملاو «ةلصلاو ربلا نع

 يف مكلاتقل اوبصتني مل لاحب اوناك ثيح «مهريغو مكبراقأ نم

 . مكرايد نم جارخالاو نيدلا

 هذه يف مهتلص نإف «مهولصت نأ حانج مكيلع سيلف

 نع ىلاعت لاق امك “ةدسفم الو اهيف روذحم ال ةلاحلا

 جلع كاَدهَج نإو# : اًملسم امهدلو ناك اذإ نيكرشملا نيوبألا

 يدل أ يف اهب امهم الك مع هي كل ی ام ب رت نأ

 . 4 اورم

 : يأ 4ِنّيلأ يف مولف نبيا نع لآ مکن ات [:هلوقو]
 هربا ی نيد رافع کو لجأ

 لعل مهريغ اونواع : يأ «أورهظو رد ن ڪرو

 . مسارح
 . لعفلاو لوقلاب رصنلاو ةدوملاب مهوب نأ هللا مكاهن

 ٠- :ناتيآلا .ةنحتمملا ةروس ريسفت ١١١١٠١ ا ا

 ریا اچن نکی دک وت مینگل ناقل 665 نال

 لحنا

 و

 ىع # 9€ ديلا كَل
 000 ےس a و

 6 اورو امل نوک 2

 ويقيم نزلا نک اک نھن 2 ©
 ولر اراق شرت خرب
 ہویا كتي ات

0 

 رصاص رس يا 0 کو نيل[ ف

 دبوس
 ا هوما e S's 9 ف

 تنِهدم نش ومس نا َ ع

 و ا

 ا 2وک یک

 7 آو مهالو الح

 شوج شوش مسد اذ نه وح كت نا 1 Î اوقفت ١
 ا أ ا 1

 رنا ا لو اَقفنأآَمأ 1 اواو اوکلاوصويأ وک 5

 0 اريك 0 2 وو 21 رس حس وب و ل 3
 اا ى 1ك ر 00

 اَعقِراَْكَل ران ءس
 2 هو مرت وع

 200 جور

 ملف « نيكرشملل لوتب نسل يذلا مكناسحإو مكرب امأو

 ىلإ ناسحالاب رمألا مومع يف لخاد كلذ لب «هنع هللا مكهني

 . مهريغو نييمدآلا نم مهريغو براقألا

 بسحب نوكي ملظلا كلذو رشيد مم كِل كري نرل
 . يلوتلا

 ةرئاد نع اًجرخم اًرفك كلذ راص ءاّمات اًوت ناك نإف

 نود وه امو ظيلغ وه اتالم كلذ تحتو «مالسالا

 قفرهز

 .كلذ

 تروم ُتسِْؤُمْل ا اًمإ اوما نیلا باک 0۱ ۰)

 رخلا ىلإ فرحتي 5ك تکی ضيف نت کیپ نأ خواجا
 دع مح د الأ تفل لم تال خ١ شال
 ا م ْأوُنَعَسَو ٠ بس 00 00 نه ا آد 6
 تهد ا ا 0 ر ىلإ ا نم م 0 نو

 حلص ناک امل ورم ہو م ىلا هلأ أون اذار اتق ا للم

 . كلذ ناك ب يف(! -ةعبتالو نب يف( ' ؛ةدوملاو :ب'يف(1)
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 ىلإ مهنم ءاج نم نأ ىلع نيكرشملا ةي يبنلا حلاص ةيبيدحلا
 اًماع اًظفل اذه ناكو «نيكرشملا ىلإ دري هنأ ءاّملسم نيملسملا

 .لاجرلاو ءاسنلا همومع يف لخدي [اًقلطم]

 نيكرشملا ىلإ مهدر نع هلوسر هني مل هللا نإف لاجرلا امأف
 . حلاصملا ربكأ نم وه يذلا حلصلل اًميمتتو طرشلاب ءافو

 هللا رمأ «ةريثك دسافم هيف نهدر ناك املف ءاسنلا امأو

 قدص يف اوكشو «تارجاهم تانمؤملا مهءاج اذإ نينمؤملا

 نم نهقدص هب رهظي امب نهوربتخيو نهونحتمي نأ «نهناميإ
 قداص ريغ اهناميإ نوكي نأ لمتحي هنإف ءاهريغو ةظلغم ناميأ
 . ةيويندلا دصاقملا نم كلذ ريغ وأ دلب وأ جوز يف ةبغر لب

 ريغ ني طلاب ءاقو نشر نيف فضولا اذهب نك ناف
 اوملع وأ «تاقداص ندجوف نهونحتما نإو «ةدسفم لوصح

 . رافكلا ىلإ نهوعجري الف «ناحتما ريغ نم نهنم كلذ

 نهدر يف ةريبك ةدسفم هذهف 4ًَ ني مه ا م ل نم الإ
 رافكلا اوطعي نأب طرشلاب ءافولا اًضيأ ىعارو «عراشلا اهاعار

 . نهنع اًضوع هعباوتو رهملا نم نهيلع اوقفنأ ام نهجاوزأ
 نهل ناك ولو نهوحكني نأ نيملسملا ىلع ذئنيح حانجالو

 نم نهروجأ نهوتؤي نأ طرشب نكلو «كرشلا راد يف جاوزأ
 . ةقفنلاو رهملا

 لحت ال ةرفاكلا كلذكف ءرفاكلل لحت ال ةملسملا نأ امكو
 «باتكلا لهأ ريغ ءاهرفك ىلع تماد ام اهكسمي نأ ملسملل

 نع ىهن اذإو #ٍاَرَكلا مصوب ًاکینت الو :ىلاعت لاق اذهلو
 . ىلوأ اهجيوزت ءادتبا نع يهنلاف « '”اهتمصعب كاسمالا

 مكتاجوز عجرت نيح «نونمؤملا اهيأ قا ا آم اوتو
 نيملسملا نم نوذخأي ا ناك اذإف 0 0 تاني

 اوذخأي نأ نوملسملا قحتس

 . رافكلا ىلإ e نم بهذ ام ةلباقم
 اذإف «موقتم جوزلا نم عضبلا جورخ نأ ىلع ليلد اذه يفو

 نامض هيلع ناك «هريغ وأ عاضرب لجر ةأرما حاكن دسفم دسفأ

 .رهملا

 هب مكحي مكل يبو هللا هركذ يذلا مكحلا مكلذ :هلوقو
 فرقا

 نم مكل حلصي ام ىلاعت ملعيف 4ميكَح ٌمِيِلَع لاول
a 

 نبهذ نأب رال َلِإ ک نت کتا نإو## :هلوقو
 امك 4 ارش ا آم لني مُهْحنوْرَأ تبعد ےک اات مقام تادترم 5

E جورا ني 

 مهجاوزأ نم توفي ام لدب نوذخأي اوناك اذإ رافكلا نأ مدقت

 . نيملسملا ىلإ

۰۹۱ 

 )١( اهمصعب :أ يقو «ب يف اذك .

 ٠١١١١۲ :نانيآلا ءةنحتمملا ةروس ريسفت 5"ه-ل

 «هيلع تتافو رافكلا ىلإ نيملسملا نم هتجوز تبهذ نمف

 . *”قفنأ ام لدب ةمينغلا نم نوملسملا هيطعي نأ مزل

 يضتقي هللاب مكناميإف *َتوُئِمْؤُم وپ رك ىلا هَل اوفا

 ا ا سم

 تكرم ال نأ ع كمي ُتكِْؤمْلا كج اد یا ياب (1)

 ESE نفي الو ني و فر الو ایس لاب

 نهم ٍفوُرْعَم يف تيش الو یهو ىدا ب یری

 يف ةروكذملا طورشلا هذه « محض روع َهَلأ نإ هلا ىه ٌرفْعَتْسَأَو

 ةماقإ ىلع نعيابي [نك] ىتاللا «ءاسنلا ةعيابم» ىمست ةيآلا هذه

 عيمج يف ءاسنلاو روكذلا ىلع بجت يتلا ةكرتشملا تابجاولا
 .تاقوألا

 مهبتارمو مهلاوحأ بسحب مهمزلي ام توافتيف لاجرلا امأو
 . هب هللا هرمأ ام لثتمي يب يبنلا ناكف «مهيلع نيعتي امو

 طورشلا هذهب نمزتلاو «هنعيابي ءاسنلا هتءاج اذإ ناكف

 نهنم لصحي اميف « هللا نهل رفغتساو «نهبولق ربجو «نهعياب
 فرش اَّل» نأب نينمؤملا ةلمج يف نهلخدأو «ريصقتلا نم
 . ةدابعلاب [هدحو] هللا ندرفي "ناب اً لأب

 ءالهجلا ةيلهاجلا ءاسنل يرجي امك 4َنْهَدَلْوَأ نل الو#

 تاوذو اياغبلا يف اًريثك اًدوجوم كلذ ناك امك نر ول

 .نادخألا

 :ناتهبلاو هلو ن نعد ب سري ٍنسْهَمِب نیب الو# ْ

 تقلعت ءاوس ءةلاح لكب نيرتفي ال : يأ ريغلا ىلع ءارتفالا

 . مهريغب كلذ قلعت ءاوس وأ “ ”نهجاوزأو نهب

 رمأ لك يف كنيصعي ال :يأ «ٍفوُرْعَم يف َكَسيِعَنِب اول
 كلذ مقرر 0: نوكر ال كازا نآل" دين هوما

 شمخو بايثلا قشو ةحاينلا نع يهنلا يف [كل] نهتعاط
 . ةيلهاجلا “ءاعدب ءاعدلاو هوجولا

 .ركذ ام عيمجب نمزتلا اذإ 4نه هه

 نهرطاوخل اًبيبطتو نهريصقت نع هَل لا نك رفتار
 ىلإ ناسحالاو نيصاعلل ةرفغملا ريثك : يأ * روع هلأ إلف

 . نيبئاتلا نيبنذملا

 . اياربلا هناسحإ معو ءيش لك هتمحر تعسو مير

 دَ هلع ها بضع امر اولو ال انماء نزلا ای )١1(

 : ب يق (۳) . مهتاجوز :ب يف (۲)

 هتمكح بسحب هعرشيف :ب يف )٤( .هحضوو مكل هنيب هللا مكح مكل هنيبو

 ام لدب ةمينغلا نم هوطعي نأ نيملسملا ىلعف :ب يف (0) .هتمحرو
 :ب يف (۷) .نهنم ريصقتلا نم لصحي :أ يفو ءب يف اذك (5) .قفنأ

 . ىوعدب :ب يف )٩( . نهجاوزأ عم : ب يف (۸) .لب
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 اهيأ اي : يأ * رولا با نم ٌراَتْكْلا سيب بي اك َوَرْحْلا نم اوسی

 نيبناجمو هاضرل نيعبتمو مكبرب نينمؤم متنك نإ «نونمؤملا
 . هطخسل

 مهيلع بضغ امنإو 4ته هلآ بيع اتر ارت ل»
 SR ف

 «ةرخآلا ريخ نم اومرح دق : يأ ةرخألا ّنِم اوسي َدَقل

 ىلع مهنوقفاوتف مهولوت نأ اورذحاف ء«بيصن اهنم مهل سيلف

 . اومرح امك ةرخآلا ريخ اومرحتف «'''مهرفكو مهرش

 اوضفأ نيح روما بأ نم ُراَدْكْلا سيب انك [: هلوقو]
 ملع اوملعو «""رمألا ةقيقح ىلع اوفقو «ةرخآلا رادلا ىلإ

 اهنم اهنم مهل بيصن ال مهنأ نيقيلا

 اهوركنأ دق :يأ ةرخآلا نم اوستي دق : ىنعملا نأ لمتحيو

 .اهب اورفكو

 هللا طخاسم ىلع مادقالا مهنم ذئنيح برغتسي الف

 رافكلا سئي امك ءةرخالا نم مهسايإو هباذع تابجومو

 هللا ىلإ روبقلا باحصأ عوجر نم ايندلا يف ثعبلل نوركنملا
 . یلاعت

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةنحتمملا ةروس ريسفت مت

 E ل

 نم عيمج نأو «ىلاعتو كرابت هل "”قلخلا عيمج 5 5
 هنولأسيو هنودبعيو هللا دمحب نوحبسي ضرألاو تاوامسلا يف

 . مهجئاوح
 هناطلسو هتزعب ءايشألا رهق يذلا «ٌرِبِرَمْلا وهل

 .هرمأو هقلخ يف مکا

 مل :يأ *وُلَمْفَت ال ام تولوق ملل أوُنَمأَ نذل ا

 هنولعفت ال متنأو هب متحدمت امبرو «هيلع نوثحتو ريخلا نولوقت

 هب نوثولتم متنأو هنع مكسفنأ متهزن امبرو ءرشلا نع نوهنتو

 .هب نوهصتم

 تقملا ربكأ نم مأ ؟ةميمذلا ةلاحلا هذه نينمؤملاب قيلت لهف

 . ؟لعفي ال ام دبعلا لوقي نأ هللا دنع

 ١~ :فصلا ةروس ريسفت -55 11۲

 تات هدا ا ك
 یک رشا نالعَكتْع اع كتعيا ُتَتِموُمْلأ اجالا مكي
 CRI رود ر و ا هم 2

 يادا زفر

 ور 2 >2

 َكَنِصَحْنالِوَكِهِلْجُز راو قر
 ووو م دق ل ھەس ے2
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 | ارقار زا
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 1 يبا ١ رو

 | عماس : 2 مب عر
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 ل عادت در 7 ال ک8 رو رو هت مجھ

 يوقلىما ! و ي صوصرَم نئيشب
 اک سيره اوسر نأ روُملَعَت دقو ىنتودوت ل 7

 ر رر ود او و دد و مب 6 هس

 © سلامی دامو مهبول عار اَوْعاَ

 ؛ةردابم هيلإ سانلا لوأ نوكي نأ ريخلاب رمآلل يغبني اذهلو
 :ىلاعت لاق «هنم مالا دعبأ نوكي نأ رشلا نع ىهانللو

 انآ بدلا نلت او يشأ وسن لاب سّدلا سال
 . دولق

 نأ درا امو :هموقل مالسلاو ةالصلا هيلع بيعش لاقو

 هذنع ا ا لب کفیل
 هنا اقص EN هلل نل (4)

 هليبس يف داهجلا ىلع هدابعل هللا نم ثح اذه € صوص كش

 يف اوفصي نأ مهل يغبني هنأو «نوعنصي فيك مهل ميلعتو

 وف “عقي للخ ريغ نم اًيواستم اًضارتم امص داهجلا
 0 هب «بيترتو ماظن ىلع مهفوفص نوكتو .فوفصلا
 طيشنتو ودعلا باهرإو دضاعتلاو نيدهاجملا نيب ةاواسملا

 ءهباحصأ فص لاتقلا رضح اذإ ب يبنلا ناك اذهلو

 ىلع مهضعب لاكتا لصحي ال ثيحب مهفقاوم يف مهبترو

eT eee 
 .لصحي :ب يف (5) .هل

 .اودهاشو :ب ىف (۲)



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ةمئاقو اهزكرمب ةمتهم مهنم ةفئاط لك نوكت لب «ضعب

 .لامكلا لصحيو لامعألا متت ةقيرطلا هذهبو ءاهتفيظوب

 وَعَن دقو ینو 2 روب -ِِمَوَفِل سوم لاق دو (0)

 ى ال ههو ا هَ عا ًاوعاَر اس ڪي هللا ُلوُسَر أ

 ىلع مهل اًخبوم #مْوَمِل یوم لق دَ [: يأ] قِسمْ موق

 : هللا لوسر هنأ نوملعي مهو هتيذأ ىلع مهل اًعرقمو مهعينص

 هللا ُلوُسَر يأ توسعت دَكَول لاعفألاو لاوقألاب «ىنَتوُدَوُت 3

 . 4 كحَِبإ
 ةرماؤأب © دايقتالاَو ماظعإلاو ماركالا هقح نم لوسرلاو

 .همكحل رادتبالاو

 ناسحإ لك قوف قلخلا ىلإ هناسحإ يذلا لوسرلا ةيذأ امأو

 نع غيزلاو ةءارجلاو ةحاقولا ةياغ يفف ءهللا ناسحإ دعب

 اَن : لاق اذُهلو ءهوكرتو ه هوملع دق يذلا ميقتسملا طارصلا

 يو هلل عَن مهدصقب قحلا نع اوفرصنا :يأ آرا
 ملو اهل هوضرو مهسفنأل هوراتخا يذلا مهغيز ىلع مهل ةبوقع
 الإ نوحلصي الو ريخلا مهب قيلي ال مهنأل «ىدهلل هللا مهقفوي

 .رشلل
 قسفلا لزي مل نيذلا :يأ #َنِقِيَقْلا مولا ىد ال لاول

 ىدهلا يف دصق مهل "ل ھل اًقفصو

 اًملظ سيل هدابعل هللا لالضإ نأ ديفت ةميركلا ةيآلا هذهو

 نيذلا مهنإف «مهنم ببسب كلذ امنإو «هيلع مهل ةجح الو «هنم
 دعب مهيزاجيف «هوفرع ام دعب ىدهلا باب مهسفنأ ىلع اوقلغأ
 بيلقتو هعفد يف مهل ةليح ال يذلا غيزلاو "”لالضاإلاب كلذ
 ُبرَقْتَو#© : ىلاعت لاق امك [مھب هنم الدعو مهل ةبوقع] بولقلا

 دهني يف ٌمُهْرَدَنَو قم وأ وپ اونو رک امك مشرد صیاد مفا
 ا

 . دوهمي
 ریا أ وشر یا ليءّرنإ نب مس نا ىسع ت ذيل (9-7)

 rr ر ور a 2 هس هي لم لعل ےک قَد

 امل دمحأ همنا ىدعب نم ياي لوس امو ةتروللا نم یدي نيب امل اقدِصَم
 هَل لع كرا نم ظا نمو © نم ر دك اولا تي ماج رع ع وو

 e وهو بذکلا

 لسا يلا رم © روكا هركح ڙو ورو متم كَ و مهوب هلأ رو

 لوقي رمل هك ولو ہیک نل لع ٌرهظِل 3 نوو اا ماوس
 مهاعد نيذلا نيمدقتملا ليئارسإ ينب دانع نع اًربخم ىلاعت

 ر مآ ُلوُسَر نإ لینا قبيل : مهل لاقو «ميرم نبا ىسيع
 رشلا نع مكاهنأو ريخلا ىلإ مكوعدأل هللا ينلسرأ

 ينوك «يقدص ىلع لدي اممو [ةرهاظلا نيهاربلاب ينديأر]

 : يأ #ِةيرَوتلا نم ىي نب امل اًكْيَصُم

 .ةيوامسلا عئارشلاو ةاروتلا
 نم ىسوم هب ءاج امب تئج
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 «نولسرملا هب تءاج ام ريغب تئجل ةوبنلل اًيعدم تنك ولو

 يب تربخأ اهنأ ءاّضيأ ةاروتلا نم ٌّيدي نيب امل اًقدصمو

 ىيْدب ْنِم ياب ٍلوُسَر اسو اهل اًقادصم تثعبو تئجف ءترشبو

 يبنلا بلطملا دبع نب هللا دبع نب دمحم وهو 4مل ا

 . يمشاهلا
 يبنلاب قدصي ٠ “*ءايبنألاك مالسلاو ةالصلا هيلع ىسيعف

 مهنإف «نيباذكلا فالخب قحاللا يبنلاب رشبيو «قباسلا

 فاصوألا يف مهنوفلاخيو «ةضقانم دشأ ءايبنألا نوضقاني

 . يهنلاو رمألاو قالخألاو

 ىسيع هب رشب يذلا ب دمحم 4مُهءآج اط
 هنأو ءوه هنأ ىلع ةلادلا ةحضاولا ةلدألا : يأ تيلي

 .[اًمح] هللا لوسر
 اذهو نيم رح اذهل :هل نيبذكم قحلل نيدناعم ارال

 . بئاجعلا بجعأ نم

 نم نَا تراصو «هتلاسر تحضو [دق] يذلا ا

 نالذخلا يف لهف «هرحس ايب اًرحاس لعجي «راهنلا سمش

 ءارتفالا اذه نم دنا ا ءارتفالا يف لهو ؟اذه نم مظعأ

 دعبأ ناك ام هل تبثأو هتلاسر نم اًمولعم ناك ام هنع ىفن يذلا

00 

 لاحلاو «هريغو اذهب 4 َبِذَكْلا وأ لع ردا نسم ٌرَلَطأ ّنَمَ

 4 رسالا َّلِإ تعدي هنأل هتجح تعطقنا دقو «هل رذع ال هنأ

 . هتانيبو هنيهاربب هل نيبيو
 ىلع نولازي ال نيذلا كيما َمْوَقْلا ىد ال هول

 الو نایب مهرجزي الو ةظعوم هنع مهدرت ال نيميقتسم مهملظ
 .ناهرب

 هودريل قحلا ةلباقمب نيمئاقلا ةملظلا ءالؤه اًصوصخ

 هلل رو افط َتوُجِرر## : مهنع هللا لاق اذهلو «لطابلا اورصنيلو
 يتلا ةدسافلا تالاقملا نم مهنم ردصي امب :يأ 4 يهوي

 ةفرعم ريصبلا ديزت لب ءاهل ةقيقح ال “يهو «قحلا اهب نوُدري
 : . لطابلا نم هيلع مه امب

 رصنب e : يأ #تورفكلا رك واو ورو متم او

 يلع ةو ةعاشإو «هلسر هب لسرأ يذلا قحلا مامتإو «هنيد

 - مهتهارك - ببسب اولذبو «نورفاكلا هرك ولو ءراطقألا رئاس

 .نوبولغم مهنإف هللا رون ءافطإ ىلإ هب ””نولصوتي ببس لك

 :أ يفو «ب يف اذك (۳) .سيل :ب يف (۲) .مايقلاو :ب يف )١(

 يف اذك (1) .غلبأ :ب يف (0) .ءايبنألا رئاسك : ب يف (5) .لالضلاب

 هيلع اوردق ام لك :ب يف (4) .راهظإو : ب ىف (۷) .يتلا :أ يفو «ب

 ١ .نولصوتي امم



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 الف ءاهئفطيل '''هيفب سمشلا نيع خفني نم ةلزنمب اوراصو
 حدقلاو صقنلا نم مهلوقع تملس الو ءاولصح مهدارم ىلع

 يسحلا «يمالسالا نيدلل راصتنالاو روهظلا ببس ركذ مث

 نيَو ىدا موس َلَسْرأ ىلا وهل :لاقف يونعملاو
 . حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلاب : يأ 4 ّنَحْلأ

 يدهيو «.هتمارك راد ىلإو هللا ىلإ يدهي يذلا ملعلاب

 ايندلا حلاصم ىلإ يدهيو «قالخألاو لامعألا نسحأل

 .ةرخالاو

 : يأ حلا نيول
 ءهيرتعي للخ الو هيف صقن ال «قدصو قح وه يذلا نيملاعلا
 .نادبألا ةحارو حاورألاو بولقلا ءاذغ هرماوأ لب

 يبنلا هب ثعب امف '''داسفلاو رشلا نم ةمالس هيهاون كرتو

 ءهقدص ىلع ناهربو ليلد ربكأ «قحلا نيدو ىدهلا نم كي

 اًركفت لقاعلا هب دادزا املك ءرهدلا ىقب ام قاب ناهرب وهو

 .اًرصبتو اًحرف هب دادزا

 نايدألا رئاس ىلع هيلعيل : يأ 4.رلُك ندا لَ مره
 .نانسلاو فيسلاب هب نيمئاقلا هلهأ رهظيو «ناهربلاو ةجحلاب

 الف «تقو لك يف هل مزالم فصولا اذهف «نيدلا سفن امأف

 ءهسلبو هجلف الإ مصاخم همصاخي وأ بلاغم هبلاغي نأ نكمي

 هب اوماق اذإ مهنإف هيلإ نوبستنملا امأو ءرهقلاو روهظلا هل راصو

 .مهايندو مهنيد حلاصم يف هيدهب اودتهاو هرونب اوراغشاو

 لهأ ىلع اورهظي نأ دب الو ءدحأ مهل موقي ال كلذكف

 .نايدألا

 مهعفني مل هيلإ باستنالا درجمب هنم اوفتكاو هوعيض اذإو
 . مهيلع ءادعألا طيلست ببس هل مهلامهإ راصو «كلذ

 نيملسملا لوأ يف رظنو لاوحألا أرقتسا نم ءاذه فرعيو

 . مهرخآو

a (4-1۰)ر لع کلا زم ثم ا  

 لد ر ا هلآ ليبس يف وهو -هلوُسرو هاب نومو © أ

 ابك نم كج لج كليو دب هود کل رفغب © نول مک نإ کل رک
 س ارش نزلو ه ملا وتلا َكِلَ ودع تج نة سو کلا

 اک ہا ٌراَصنأ اک أوما“ بلا 4

 زاص نع ورال لاق وأ َلِ
 لع أما“ لآ اا یا ى تإ توب ني

 محرأ نم داشرإو ةلالدو ةيصو هذه نره احیا ودع

 بولطم ٌلجأو ةراجت مظعأل «نينمؤملا هدابعل نيمحارلا
 زوفلاو ميلألا باذعلا نم ةاجنلا اهب لصحي بوغرم ىلعأو

 برل دبعتيو هب نادي يذلا نيدلا

 ادع ني و

 د يمول 0 0

 € ررر کا مبرر رب ن

 ر ا رر لور. عدو
 54 نم ٌةَمِياَط تنماف هلآ
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 . ميقملا ميعنلاب

 لك هيف بغري رمأ اذه نأ ىلع ةلادلا ضرعلا ةادأب ىتأو

 يتلا ةراجتلا هذه ام : ليق هنأكف بيبل لك هيلإ ومسيو ءرصبتم

 . * يلوسرو هاب ومر : لاقف ؟اهردق اذه

 رمأ امب مزاجلا قيدصتلا وه ماتلا ناميالا نأ مولعملا نمو

 لامعأ لجأ نمو حراوجلا لامعأل مزلتسملا «هب قيدصتلاب هللا
 ليس يف وده # : لاق اذهلف « هلا ليبس يف داهجلا حراوجلا

 ةمداصمل مكجهمو مكسوفن اولذبت نأب کشا 5

 .هتملك ءالعإو هللا نيد رصن دصقلاو مالسالا ءادعأ

 كلذ نإف راما كلذ يف اوا نرسم و

 نإ كحل عو ناف الع اًناش سوغلل اًهيرك ناك رو
 ىادعألا ىلع رصنلا نم يويندلا ريخلا هيف نإف *َنوُمَتْمَت دسك
 .هحارشناو ردصلا ةعسو عساولا قزرلاو لذلل يفانملا زعلاو

 اذهلو ءهباقع نم ةاجنلاو هللا باوثب '””زوفلا ةرخآلا ىفو

 :لاقف ةرخآلا رجلا ف

 نإف رئابكلاو رئاغصلل لماش اذهو 4خيْوُد كل رفغي
 .رئابك تناك ولو بونذلل رفكم هليبس يف داهجلاو هللاب ناميالا

 اهنكاسم تحت نم : يأ رأل ام ني ىر تلج کلو ل
 راهنأو نسآ ريغ ءام نم راهنأ اهراجشأو اهفرغو [اهروصقو]

 نم راهنأو نيبراشلل ةذل رمخ نم راهنأو همعط ريغتي مل نبل نم

 .تارمثلا لك نم اهيف مهلو ىفصم لسع
 بيط لك تعمج :يأ 4ْوْنَع ِتَّنَج ف هيَ َنَسَمَو#

 . ةفرخزو ءانب نسحو عافتراو ولع نم

 ةنجلا لهأ مهاءارتي «نييلع لهأ نم فرغلا لهأ نإ ىتح

 يبرغلا وأ يقرشلا قفألا يف يردلا بكوكلا ىءارتي امك

 نبل [نم هضعبو] بهذ نبل نم هضعب ةنجلا ءانب نإ ىتحو

 نم لزانملا ضعبو «ناجرملاو ؤلؤللا نم اهمايخو ءةضف
 اهئافص نم اهنإ ىتح ناولألا نسحأب ةنولملا رهاوجلاو درمزلا
 بيطلا نم اهيفو ءاهرهاظ نم اهنطابو اهنطاب نم اهرهاظ یری
 ىلع رطخ الو «نيفصاولا فصو هيلع يتأي ال ام نسحلاو

 «هوري ىتح هوكردي نأ نكمي ال «نيملاعلا نم دحأ بلق
 .هب مهنيعأ ٌرقتو هنسحب اوعتمتيو

 مهأشنأو ةنجلا لهأ قلخ هللا نأ الول ءةلاحلا كلت يفف

 ءحرفلا نم «مدعلا لبقت ال ةلماك ةأشن

 لوم هلآ

 اوتومي نأ كشوأل

 :أ يفو «ب يف اذك () .سمشلا نيع خفني نم لثمك مهلثمو : ب يف )١(
 نم يتلا :ب يف (۳) .داسفلاو رشلا ببس اهيطاعت يتلا يهاونلل كرتو

 ريخلاو :ب يف (5) .ناك نإو :ب يف (4) .هليبس يف داهجلا اهلجأ

 .زوفلاب يورخألا



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 امك وه لب «هيلع ءانث هقلخ نم دحأ ىصحي ال نم ناحبسف

 : داع هيلع قي ام ق رفوف ىلع تأ

 اهيف لعجو «ميعنلا راد أشنأ يذلا ليمجلا ليلجلا كرابتو

 . مهتدئفأب ذخأيو قلخلا لوقع رهبي ام لامجلاو لالجلا نم
 ىرأ ول هللا نأ اهتلمج نم يتلا ةماتلا ةمكحلا هل نم ىلاعتو

 امل ميعنلا نم اهيف ام ىلإ اورظنو "اهقلخ نيح ةنجلا قئالخلا
 ةصغنملا رادلا هذه يف شيعلا مهأنه املو ءدحأ اهنع فلخت

 .اهحرتب "9اهزورسو اهملأب اهميعن بوشملا

 ال اهيف نوميقم اهلهأ نأل ندع ةنج ةنجلا تيمسو

 باوثلا كلذ ءالوح اهنع نوغبي الو ءاّدبأ اهتم نوجرخي
 ءهلثم زوف ال يذلا ميظعلا زوفلا «ليمجلا رجألاو ليزجلا

 .يورخأللا باوثلا اذهف

 ىر :هلوقب هركذف ةراجتلا هذهل يويندلا باوثلا امأو
 ٌرَصْن# يهو ءاهنوبحت ىرخأ ةلصخ مكل لصحيو : يأ 4 وم

 . حرفلاو زعلا هب لصحي و

 قزرلا هب لصحيو مالسالا ةرئاد هب عستت تت ر حو

 لا « عساولا

 مهريغ ماق اذإ] داهجلا لهأ ريغ نم نونمؤملا امأو

 لب «هناسحإو هلضف نم ىلاعت هللا مهسيؤي ملف “[داهجلاب

 لك «لجآلاو لجاعلا باوثلاب : يأ «تيؤمْلا رول :لاق
 يف نيدهاجملا غلبم نوغلبي ال اوناك نإو «هناميإ بسح ىلع

 نيب ام ةجرد ةئام ةنجلا يف نإ» : ايب ىبنلا لاق امك « هللا ليبس

 نيه ايلا هز انوع ر وكامل و ا رو لك
 م

 [: يأ]1 را راس اوك اوما َنِلأ اج :ىلاعت لاق مث

 ىلع صرحلاو «هللا نيدب مايقلاب كلذو «لاعفألاو 007

 نادبألاب «هذبانو هدناع نم داهجو ءريغلا ىلع هذيفنت هتماقإ

 «قحلا درو ملعلا نم همعزي امب لطابلا رصن نمو «لاومألاو

 .هنم ريذحتلاو «هيلع ةجحلا ةماقإو «هتجح ضحدب

 كسلا رسو كرف باك هلك اللا ند وع نمو
 . [ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاو] «كلذ ىلع

 نيحلاصلا نم مهلبق نمب ءادتقالاب نينمؤملا هللا جيه مث
 : يأ 0 هم ىلإ تراَصتأ نم يتراوح مَ نَا ىَسِع لا اک # : هلوقب

 يف يعم موقيو «يننواعي نم :"”اًضهنمو اًضراع مهل لاق
 . ؟يجرخم جرخيو «يلخدم لخديو هللا نيدل يترصن

 ىسيع ىضمف 4 ِهَّأ داصتأ ن :اولاقف نويراوحلا ردتباف

 نم هعم نمو وه «هنيد رصنو هللا رمأ ىلع مالسلا هيلع

 نييراوحلا
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 .نييراوحلاو

 دهاجف ‹مهتوعدل اوداقني ملف « مهنم e ترو

 نيرفاكلا نونمؤملا
 مهانرصنو «مهانیوق : يأ مودع لع اوما لآ 550

 .[مهل] نيرهاقو مهيلع رهط امَبَتَتال . مهيلع
 مكرصني « هنيد ةاعدو هللا راصنأ اونوك «ذمحم ةمأ اي متنأف

 . مكودع ىلع مكرهظيو مكلبق نم رصن امك هللا

 :* دملا هللو كمت

 )١( .ةنجلا دابعلا ىأر ول هنأ :ب يف (۲) .هقلخ نم دحأ :ب يف )7(
 .اهحرفو : :ب يف )٤( .ب شماه نم ةدايز )٥( نم الدب ءاج :ب يف

 اًئيد مالسالابو ابر هللاب يضر نم) : يي يبنلا لاق امك] : يلي ام ثيدحلا اذه

 يوار - يردخلا ديعس وبأ اهل بجعف (ةنجلا هل تبجو ءالوسر ٍدمحمبو

 ىرخأو) :لاق مث هيلع اهداعأف هلا لوسراي يلع اهدعأ :لاقف - ثيدحلا

 ءامسلا نيب نم اعل ينج کک یا ا اجب دقو

 داهجلا هللا ليبس يف داهجلا) : لاق هللا لوسراي يه امو :لاقف (ضرألاو

 لاق :ب يف (۷) . هذيفنت ىلع :ب يف (7) . ملسم هاور (هللا ليبس يف

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهريسفت مت :ب يف (۸) .اًهبنم مهل



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 عل سوُدُمْلا كيلا ٍضْرَألا ىف اَمَو ِتوْمَسلَأ ىف ام هَ مَ خيش )١(

 ءهدبعيو .ههلأتيو ءهرمأل داقنيو هلل حبسي ا * ركل
 يذلا .كلملا لماكلا هنأل ءضرألاو تاوامسلا يف ام عيمج

 تحتو هكيلامم عيمجلاف ءيلفسلاو يولعلا ملاعلا كلم هل
 . هريبدت

 # را ا «صقنو ةفآ لك نع ه هزتملا .مظعملا سومل

 .هرمأو هقلخ يف # ركل ل اهلك ءايشألل رهاقلا

 ال هدحو هللا ةدابع ىلإ وعدت امم «ةميظعلا فاصوألا هذهف

 .هل كيرش

 مولع اولش منم ور بلا ىف َتَعَب ىلا وه )۳-٤(

 لكَ یک لف یی اك دو کی ةكيلاو بنكْلا مهمو ميكرو هلي

 كو ه ل يتلا دقت غب اع ل ف تعا نيم
 :نييمألاب دارملا * ِيِظَعْلا ٍلَضَمْلا وذ ةللاو باك نم هيو هلآ لصف

 مهريغو برعلا نم ءةلاسر رثأ الو «مهدنع باتك ال نيذلا

 . باتكلا لهأ نم اوسيل نمم

 ىلع هتنم نم مظعأ «ةميظع ةنم مهيلع ىلاعت هللا نتماف

 لالض يف اوناكو ءريخلاو ملعلل نومداع مهنأل «مهريغ

 نوقلختيو «راجحألاو مانصألاو راجشألل نودبعتي «نيبم

 يف اوناك دقو .مهفيعض مهيوق لكأي «ةيراضلا عابسلا قالخأب
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 . ءايبنألا مولعب لهجلا ةياغ

 هفاصوأو «هبسن نوفرعي «مهنم الوسر مهيف هللا ثعبف
 .هقدصو ةليمجلا

 ةبجوملا ةعطاقلا © هنا مِيَلَع أولي هباتك هيلع لزنأو
 .نيقيلاو ناميإلل

 اهلصفيو ءةلضافلا قالخألا ىلع مهثحي نأب ميكرو
 . ةليذرلا قالخألا نع مهرجزيو « مهل

 ملعو “نآرقلا ملع :يأ 4ةَْكِلَو تكلا مهمل
 .نيرخآلاو نيلوألا مولع كلذ لمتشملا «ةنسلا

 اوناك لب «قلخلا ملعأ هنم ةيكزتلاو ميلعتلا اذه دعب اوناكف

 مهنسحأو ءاًقالخأ قلخلا لمكأو «نيدلاو ملعلا لهأ ةمئأ
 ةمئأ اوراصف مهريغ اودهو « مهسفنأب اودتها .اًئمسو اًيده

 لوسرلا اذه هثعبب «مهيلع هّللف «"نينمؤملا ةادهو «نيدتهملا

 n 2ا روس کل و
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 ضرألا ف
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 ع ب

 0 ر ورە ع2
 @ نولمعت من ایک

 .ةحنم ٌلجأو «ةمعن لمكأ ةي
 رم 5

 ىلع نتماو :يأ م اوب امل مم ناو :هلوقو

 «مهدعب يتأي نمم E : يأ «مهريغ نم نيرخآ
 "شاب نميف :يأ «مهب اوقحلي امل «باتكلا لهأ نمو

 .لوسرلا
 نأ لمتحيو لضفلا يف مهب اوقحلي امل مهنأ لمتحيو

 نيينعملا الكف لك ىلعو «نامزلا يف مهب اوقحلي امل اونوكي

e5  

 اورشابو «هودهاشو ءهلوسر مهيف هللا ثعب نيذلا نإف

 نكمي ال ام «لئاضفلاو صئاصخلا نم مهل لصح «هتوعد

 كرتي مل ثيح «هتمكحو هتزع نم اذهو ءاهيف مهقحلي نأ اًدحأ

 مهرمأو ءلسرلا مهيف ثعتبا لب «ىدس الو اًلمه هدابع

 نم ءاشي نم هيتؤي يذلا «ميظعلا هللا لضف نم كلذو «مهاهنو

 «قزرلا ةعسو ندبلا ةيفاعب مهيلع هتمعن نم لضفأ وهو « هدابع

 . ةيويندلا معنلا نم كلذ ريغو

 .نيقتملا ةداقو :ب يف )١( .باتكلا ملع :ب يف )١(

 .اورشاب :أ يفو

 ةوعد

 «ب يف اذك ()



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 ةداعسلاو «زوفلا ةدام يه يتلا نيدلا ةمعن نم مظعأ الف

 .ةيدبألا

 لمك اهواي كغ َدسَروتلا اولي َندَلا لم )٥-۸(

 هاو هنآ تيا 50 اا لكن ا اا

 e ردا تردلا اا لق ه ا ملا یہی ال

 و o قلص م نإ تولا اوتمتف اتم سال نود نم هلل لَو

 َتْوَمْلا نِ لق 0 نمل مع هاو ندا تف امي 56 ةنۇنمش

 ٍبْيَمْلا يلع لل نوي ّرث مڪيقکُم ا ىدا
 هذه ىلع هتتم هللا ركذ امل ولمس ولم ےک اب

 نم هب هللا مهصخ امو رنا م دج ا

 .دحأ اهيف مهقحلي ال يتلا «بقانملاو ايازملا

 ىتح «نيرخآلاو نيلوألا اوقاف نيذلا ةيمألا ةمألا مهو

 «نوينابرلا ءاملعلا مهنأ نومعزي نيذلا «باتكلا لهأ

 نم ةاروتلا هللا مهلمح نيذلا نأ ركذ .نومدقتملا رابحألاو

 امب اولمعيو ءاهوملعتي نأ مهرمأو «ىراصنلا اذكو دوهيلا

 ال مهنأ هب اولمح امب اوموقي ملو اهولمحي مل مهنأو '''اهيف
 هرهظ قوف لمحي يذلا رامحلا لثمك مهلثم نأو «مهل ةليضف

 كلت نم رامحلا كلذ ديفتسي لهف «ملعلا بتك نم اًرافسأ

 مآ ؟كلذ ببسب ةليضف هب قحلي لهو ؟هرهظ قوف يتلا بتكلا
 . ؟طقف اهلمح اهنم هظح

 «ةاروتلا يف امب اولمعي مل نيذلا ""دوهيلا ءاملع لثم اذهف

 «هب ةراشبلاو ل دمحم عابتاب رمألا همظعأو هّلجأ نم يذلا

 ‹«هفصو اذه نم دافتسا لهف «نآرقلا نم هب ءاج امب ناميالاو

 . ؟هيلع ةجحلا ةماقإو «نارسخلاو ةبيخلا الإ ةاروتلا نم

 . مهلاوحأل قباطم لثملا اذهف

 قدص ىلع ةلادلا 4لآ تيا ْأّذَك رَ يوقلا ُلََم سنب#
 .هب ءاج ام قدصو انلوسر

 ىلإ مهدشري ال :يأ «4َنيِمَِِطلا موما ىد ال هلو
 . اًنعن مهل دانعلاو ءاّفصو مهل ملظلا ماد ام «مهحلاصم

 «لطاب ىلع مهنأ نوملعي مهنأ «مهدانعو دوهيلا ملظ نمو

 . سائلا نود نم هللا ءايلوأ مهنأو «قح ىلع مهنأ نومعزيو

 يف نيقداص متنك نإ :مهل لوقي نأ هلوسر هللا رمأ اذهلو

 اذهو 4« َتوَمْلا أوم : هلل ءايلوأو ءقحلا ىلع مكنأ «مكمعز

 اذه نع اوفقوت امل قح ىلع مهنأ اوملع ول مهنإف «فيفخ رمأ
 ونمت نإ مهقدص ىلع اًليلد هللا هلعج يذلا يدحتلا
 :هوئمتي علاذإ "'؟مهبذكو

 مهنأ ملع «كلذب مهل نالعالا عم «مهنم عقي مل املو
 ومس الو : لاق اذهلو .هداسفو هيلع مه ام نالطبب نوملاع

 ١-١١ :تايآلا ءةعمحجلا ةروس ريسفت - 1۰1¥

 يتلا «يصاعملاو بونذلا نم 4ره َْتَمّدَع انب اَدَبأ

 . اهلجأ نم توملا نم نوشحوتسي
 مهملظ نم هيلع ىفخي نأ نكمي الف 4َنيدَطلاِب ٌميِلع ةو
 وش

 «مهيديأ تمدق امب توملا نونمتي ال اوناك نإو اذه

 نأ دب ال لب «مهيجني ال كلذ نإف [رارفلا ةياغ] هنم نورفيو
 . مهيلع هبتكو دابعلا ىلع هللا همتح دق يذلا توملا مهيقالي

 موي مهلك قلخلا دري «لاجآلا لامكتساو توملا دعب مث

 «نولمعي اوناك امب مهئبنيف «ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ «ةمايقلا

 .ريثكو ليلق «رشو ريخ نم
 نم َوْوَلَّصلل كورت ادل اَونَماَ نیلا اباي )9-١١(

 ا كلذ عيبا اردو هلآ رو لإ اوشا َدَمْمْجْل
 ٍلْضَف نم اونا ٍضْراْل يف اورا ٌةلَصلا تيم اإ © ومع

 ره وأ رحت أور ادو © وخلق کم ارك هلآ األ د

 0 نمو وهلا نم ريح هللا دنع ام لف املك كور الإ اوضقت
 الصل روضحلاب نينمؤملا هدابع ىلاعت رمأي نرل ريح لاو

 ا يعسلاو اهل ىداني نيح نم اهيلإ ةردابملاو «ةعمجلا
 مهأ اهلعجو ءاهل مامتهالاو اهيلإ ةردابملا انه يعسلاب دارملاو
 ىلإ يضملا دنع هنع يهن دق يذلا وّْذَعلا ال «لاغشألا
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 .ةالصلا

 يدون اذإ «عيبلا اوكرتا :يأ ملا اورو :هلوقو

 مكتيوفتو «عيبلاب مكلاغتشا نم *«5ل ربح کل5 نإف
 . ضورفلا دكآ نم يه يتلا «ةضيرفلا ةالصلا

 ا نم ناو یاو ری اغ امان 4 ةرتكك شك نإ
 نظ ثيح نم «ةيقيقحلا ةراسخلا رسخ دقف ءنيدلا ىلع ايندلا

 e كرك سال اذكر «عيوربلا

 بساكملا بلطل #ضّرَألا ف اشنا م دال تضف ا

 نع ةلفغلا ةنظم «ةراجتلا يف لاغتشالا ناك املو «تاراجتلاو

 :لاقف ءهركذ نم راثكالاب هللا رمأ هللا ركذ

 «مكدوعقو مكمايق لاح يف : يأ ايڪ هنأ أاورُكَداو»
 . مکبونج ىلعو

 بابسأ ربكأ هللا ركذ نم راثكالا نإف رخل كلل
 . حالفلا

 rT ےہ وے ےک ےک ع سد ےک ار
 نم اوجرخ : يا اإ ًاوضفنأ اوه وأ ةر أوأَر الو
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 اوكرتو «ةراجتلا [كلت]و ء.وهللا كلذ ىلع اًصرح «دجسملا

 يف اذك (") .باتكلا لهأ ءاملع : ب يف (۲) .اهب اولمعيو : ب يف )١(

 . مهبذك وأ :أ يفو «ب



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا
 ٍةعمج موي [يف] كلذو «سانلا بطخت 4 5 ج ولا ر

 نم اوضفنا «دجسملا يف مهو ءاهب سانلا عمس املف «ةراجت

 نأ يغبني ال امل اًلاجعتسا بطخي الب يبنلا اوكرتو .دجسملا
 . بدأ كرتو هل لجعتسي

 ءريخلا مزال نمل «باوئلاو رجألا نم هلأ دنع اَم له
 .هبر ةدابع ىلع هسفن ربصو

 ضعب اهنم لصح نإو «يتلا ةَرجَنلا نمو وهلا َّنْب ربح
 سيلو «ةرخآلا ريخل توفم «صغنم ليلق كلذ نإف .دصاقملا

 . قزرلل اًنوفم هللا ةعاط ىلع ربصلا

 ال ثيح نم هقزر هللا ىقتا نمف نيقزارلا ريخ هللا نإف

 : ةديدع دئاوف تايآلا هذه ىفو

 بجي «نينمؤملا عيمج ىلع ةضيرف ةعمجلا نأ :اهنم

 . اهنأشب مامتهالاو ةردابملاو ءاهل يعسلا مهيلع

 ابجي ن اتضیرف «ةعمجلا موي نيتبطخلا نأ :اهنمو

 ىضملاب هللا رمأف «نيتبطخلاب انه ركذلا رسف هنأل ءامهروضح

 هل فشلا ودبل
 .هب رمألاو ةعمجلا مويل ءادنلا ةيعورشم : اهنمو

 ميرحتو «ةعمجلا ءادن دعب ءارشلاو عيبلا نع يهنلا : اهنمو

 .هنع لغشيو بجاولا توفي هنأل الإ كاذ امو كلذ

 اذإ «لصألا ىف اًحابم ناك ولو مآ لک نا لغ كل لدن

 .لاحلا كلت ىف زوجي ال هنإف «بجاو تيوفت هنع أشني ناك

 نم مذو .ةعمجلا موي ° ءيتبطخلا روضحب رمألا :اهنمو

 ىعاود تقو «هللا ةدابع ىلع لبقملا دبعلل ىغبني هنأ : اهنمو

 امب اهركذي نأ تاوهشلاو [تاراجتلاو] وهللا روضحل سفنلا

 .هاوه ىلع هاضر رثؤمل امو «تاريخلا نم هللا دنع

 ©9 ءانثلاو دمحلا هللو .ةعمجلا ةروس ريسفت مت

 «9نيقفانملا ةروس ريسفت

 6 يم يوم لام توين

 هاو هلا لوسرل َكَنِإ دش أولا َنوقِفتمْلا كءاج اإل )١-5(

 وذل َيِقِمْلا َّنِإ م هاو ملوسرل َكّنِإ ملي
e 55 EEاسس 4  

 اب كلذ 0 َتوُلَمَمي أوك ام هس م هلآ ليس نع اودصف ةنج

 منا اودا 0

 ١-5 :تايآلا «نيقفانملا ةروس ريسفت -۳

o04اهلوتفاتلل  

 عمل زبن ةرلَصلل ىو كومان
 خخ مک لد عسل ورکو لإ اوعشأ
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TEE, 
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 ووی مر

 OES لار رو لاو 2 نيون

  EEا 51 5

 وس کک رت يش

 اتکا ركل
 ا

 مهما سجا ا لر چ رَ هةقالرهف
 م و تنام د كالا 32 2 رے 22 7
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 »جر هس 1

 د ل ا رقت قل افلا ےک : ع دعت لک

 ا مهتنأرو مسيو اوو ملأ ُلوُسَر هک َرِفْمَتَسي ولات 9 0 5
 2 ره َتَرَفْعَتَمأ هَ ءاَوَس 0 ورکس مهو نوصي

 امل 4َس َمْرَمَلأ ىد ا هل َنِ مه هلآ َرِفْمَب نآ م
 زتعاو ةنيدملا يف نوملسملا رثكو ءةنيدملا هيي يبنلا مدق

 «جرزخلاو سوألا نم ءاهلهأ نم سانأ راص “اهب مالسالا

 نقحتو «مههاج ىقبيل ءرفكلا نونطبيو «ناميالا نورهظي

 .مهلاومأ ملستو .مهؤامد

 دابعلا رذحي يكل «نوفرعي هب ام مهفاصوأ نم هللا ركذف

 : لاقف e ۰ مهنم

 َكّنِإ ُدَبْشَم# :بذكلا هجو ىلع #أولاَق َنوُفِفَسمْلا كاج اذ 3

 بذكلا هجو ىلع نيقفانملا نم ةداهشلا هذهو هنأ لوس

 ا
 رفعت

 .ةبطخلا : أ يفو «ب يف اذك )١( . ةضيرف : : ب يف (۱)

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو «هنوعو هللا

 .زعو اهيف مالسإلا رثكو : ب

 نمب : ب يف (۳)

 يف (5) .نيتخسنلا يف اذك (4)



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 . هلوسر دييأت يف مهتداهشل ةجاح ال هنأ عم «قافنلاو

 4توزَكْل نيِقفمْلا َّنِإ دس هاو موسي كل ملعب هللا# نإف
 . مهنم ةقيقحب سيل كلذ نأو .مهاوعدو مهلوق يف

 مهتبسن نم ءاهب نوسرتتي اًسرت : يأ «4ةَّنْج سیا اودا
 . قافنلا ىلإ

 ىفخي نمم مهريغ اودصو «مهسفنأب هليبس نع اودصف
 . مهلاح هيلع

 «ناميالا اورهظأ ثيح دوم اڪ ام ةس ملا

 . مهقدص اومهوأو «كلذ ىلع اومسقأو «رفكلا اونطبأو

 ل ا ببس «ب#قافنلا مهل نيز يذلا كيدل

 4 يرق لع حلت اک ف انا لب ءنامیالا ىلع نوتشي
 . اًدبَأ ريخلا اهلخدي ال ثيحب

 دوعي ام نوعي الو ءمهعفني ام *ترُهَتْنِب ال ره

0000 

 . اهتراضنو ءاهئاور نم 4 مهماَسْجَأ كيث مهار ادو
 اط وسم نم : أ هلا تا تا

 .هعامتسال

 نم كلذ ءارو سيل نكلو «ةبجعم مهلاوقأو مهماسجأف

 : لاق اذهلو ءءيش حلاصلا يدهلاو «ةلضافلا قالخألا

 الإ اهنم لاني الو ءاهيف ةعفنم ال 4 شخ شخ 8

 . ضحملا ررضلا

 فعضو مهعزفو مهنبجل كلذو مَع ٍةَحْيَص ٍةَحْيَص لک نویسی

 . مهيلع علطي نأ نوفاخي .0مهيولق يف يذلا بيرلاو مهبولق
 زرابلا ودعلا نأل ءةقيقحلا ىلع «ٌرُدَمْلا ٌرْما» ءالؤهف

 عداخم وهو «هب رعشي ال يذلا ءودعلا نم نوهأ ءزيمتملا

 «نيبعلا ودعلا وغو «ّيِلَو هنأ معزي «ركام

 فيك :يأ نوڪر نأ دا ردا

 تحضتاو «هتلدأ تنيبت ام دعب يمالسالا نيدلا نع نوفرصي

 5 الإ ءمهديفي ال يذلا رفكلا ىلإ «هملاعم

 كَل زفتي ات :نيقفانملا ءالؤؤل 4ْمُهَل لَم ایا
 لبقتو «مكلاوحأ نسحتل «مكنم ر امع 4َا ُلوُسَر
 . عانتمالا دشأ كلذ نم اوعنتما «مكلامعأ

 . لوسرلا نم ءاعدلا بلط نم اًعانتما حسو أي

 دورك مهو# هل اًضغب «قحلا نع 4َنوُدُصَي مهو
 . اًدانعو اًيغب هعايتا نع

 «لوسرلا نم ءاعدلا بلط ىلإ نوعدي امدنع «مهلاح هذهف

 ءهيلإ اوتأي مل ثيح ءهلوسرل هتماركو هللا فطل نم اذهو

 . مهل رفغتسيف

 ۸۷ :ناتيآلا ‹ نيقفانملا ةروس ريسفت -۳

o00 80 ايتو للة 2  

 مرادو ونا وشر EEE ذِإَو
76 2 76 

 0067 يح ب

 َمِهَيلَعْءاَوَس وكس ونود

 22 هنأ رفعي نأ ES هس مل م

 وینا © E ىِدَيال ها

 E O وفقنا

 نوه ل نيوکو ضال آر توکان یارک
 ا ةتیِدمل دملا اتمر نول ول وقي

 ر

 ل

 م ريم

 ر لآ جرف

 نکو تنشر دارو لارو لدحلان

 کھال اوما ء دلا اعا © توم عیال ِقفكُمْل

 لعق نمو و ارڪذ ن ڪک وآ لو نوم

 مكمن أو دریک امش کیو کرک د

 ل ولر کک
 ناو نج لدلك وف ف

 ٍِ 4 عروس کک

0 

E a 
 نورثؤم «هللا ةعاط نع نوجراخ «نوقساف موق مهنأل كلذو

4 a ا «ناميالا ىلع رفكلل 
 نإ مه َرِفْمَتْنَم ال وأ م َرِفْمَتَسنَا# : ىلاعت لاق امك مهل رفغتسا

 ىب ال هللا 1 4 هلآ رت نأ 12 یس رفت
 4َنيِقِسَمْلَا مَوَْل .

 ا مج مل
 ال َنيِقِفكَمْل ESF ٍِضْرَدْلاَو ِتوْمَّسلا نب

 کک ةئيدملا لإ اتت نيل ارب ه نرتب
 4ةرئلتي ال تيقن ى ييزو ولرو هلا هو لوألا
 اوأر امل r ل يبنلل مهتوادع ةدش نم اذهو

 لوسرلا ةاضرم يف مهتعراسمو « مهفالتئاو « هبياحصأ عامتجا

 لوُسَر دنع َنَم لع اوقف ال :دسافلا مهمعزب اولاق هل

 نيقفانملا لاومأ الول - مهمعزب - مهنإف اص یخ ہا
 . هللا نيد ةرصن يف اوعمتجا امل < مهيلع مهتاقفنو

 )١( اهبيرو مهبولق فعضو : ب يف .



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 «نوقفانملا ءالؤه ىعدي نأ «بجعلا بجعأ نم اذهو

 ةيذأو «نيدلا نالذخ ىلع سانلا صرحأ مه نيذلا

 ال نم ىلع الإ جورت ال يتلا «ىوعدلا هذه لثم «نيملسملا

 .©"”رومألا قئاقحب هل ملع

 ِتوْمَسلا ُنيآَرَح للو :مهلوقل اًدر هللا لاق اذهلو

 رسييو «ءاشي نم هعنميو «ءاشي نم قزرلا يتؤيف ضر

 . ءاشي نم ىلع اهرسعيو ءءاشي نمل بابسألا
 «ةلاقملا كلت اولاق كلذلف نوه ال َنيِقْفَنمْلا ّنكلو##

 . مهتئيشم تحتو هدا يف نا ئازخ نأ اهنومضم يتلا

CA LEA LS 
 نيرجاهملا ضعب نيب راص نيح «عيسيرملا ةوزغ يف كلذو
 قافن ذئنيح رهظ ءرطاوخلا ردك ءمالك ضعب راصنألاو

 مهسوفن يف ام اورهظأو «نيقفانملا '2.

 لثمو انلثم ام :لولس نبا بأ نب هللا دبع مهريبك لاقو

 كبلك "دَع) :لئاقلا لاق امك الإ - نيرجاهملا ينعي - ءالؤمل

 . (كلكأي

 4 لذا اني رأل جر ةكييَلآ لإ آئَْبَي نط : لاقو
 هللا لوسر نأو ءنوزعألا يش الخلا نقرا رفا وهنا ا دع

 . قفانملا اذه لاق ام سكعب رمألاو ءنولذألا مه '*”هعم نمو

 مهف دمشر -ولوُسَو ةا هلو :[ىلاعت] لاق اذهلف
 .ءالذألا [مه] ءرافكلا نم مهناوخإو نوقفانملاو ءءازعألا

 مهنأ اومعز كلذلف ء[كلذ] 4نْْمَلكي ال َنيِقِفتملا كلو
 . لطابلا نم هيلع مه امب اًرارتغا ءءازعألا

 : ىلاعت لاق مث

 0 و م ا كيل اك اشسا ی ياي 0 1- 1(

 أوقفَتَأَو ه توزيكلا ْمُه یوا کرک ُلَصْفَي نمو هلآ رك نع

 تدل لزل ّبَر لوقف توما کدحأ فأ
 7 ا

 فأي نأ لق

 نت يده ميلا يي او كلت ا یک

 نينمؤملا ةدابع ىلاعت نمآي وام اب رح هاو اهلجأ هج اإ
 تاريخلاو «حالفلاو حبرلا كلذ يف نإف «هرکذ نم راثكالاب

 «هركذ نع مهدالوأو مهلاومأ مهلغشت نأ مهاهنيو «ةريثكلا

 اهمدغف «سوفلا رثكأ اهيلع ةلوجم دالوألاو لاملا ةيحم نإف
 لاق اذهلو «ةميظعلا ةراسخلا كلذ يفو .هللا ةبحم ىلع
 : ىلاعت

 هللا ركذ نع هدلوو هلام ههلي :يأ 24َكِلَذ لَم نمو
 مهنأل «ميقملا ميعنلاو «ةيدبألا ةداعسلل كورلا ْمُه كيلوا
 . ىقبي ام ىلع ىنفي ام اورثآ

 و ك دنوأو کنون اإ :ىلاعت لاق
er 5 

 يك دنع هللأو ةنتف

 تابآلا «نباغتلا -514و ۹-١١ :تايآلا «نيقفانملا -۳ ۰

 .4ةيظع
 تاقفنلا اذه يف لخدي 4ُجكَشَيَر ام نم اوفو :هلوقو

 “تارافكلاو ةاكزلا نم «ةيجاولا

 يف لاملا لذبك ةبحتسملا تاقفنلاو «كلذ وحنو «كيلامملاو
 ْ . حلاصملا عيمج

 فلكي مل ىلاعت هنأ ىلع كلذ لديل ( متمرد اًمِمإ# :لاقو
 جارخإب مهرمأ لب ءمهيلع قشيو مهتنعي ام ةقفنلا نم دابعلا

 . هبابسأ مهل رسيو "مهل هرسي يذلا هللا مهقزر امم '"”ءزج

 «نيجاتحملا مهناوخإ ةاساومب ءمهاطعأ يذلا اوركشيلف

 يتأي نأ دبعلا نكمي مل «ءاج اذإ يذلا توملا كلذب اوردابيلو
 :لاق اذهلو «ريخلا نم ةرذ لاقثمب

 ام ىلع اًرسحتم لوقف توما مكدحأ فاي نأ لبق نتف
 بر :لاحم يه يتلا ةعجرلا اًلئاس «ناكمإللا تقو يف طّرف
 . هيف ٌتْطَيَف ام كرادتأل : يأ « بيرم لجأ لإ ت ى 1 وک

 قحتسأو «باذعلا نم وجنأ هب ام يلام نم 4دا

 . باوثلا ليزج هب
 بانتجاو ءاهلك تارومأملا ءادأب دلل نِي كأول

 .هريغو جحلا اذه يف لخديو «تايهنملا

 ءهكرادت نكمي الو ءهتقو تاف دق ينمتلاو لاؤسلا اذهو

 اهل موتحملا اهلا كج 5إ است هلأ ريري نو :لاق اذهلو

 ام ىلع مكيزاجيف ا ولم امی ری هاوو
 .لامعألاو تاينلا نم «مكنم هملع

 . دمحلا هللو <« نيقفانملا ةروس ريسفت مت

 «تاجوزلا ةقفنو ¢

 نباغتلا ةروس ريسفت

 هلو. كلما هل ٍضْرَأْلا ىف امر ِتَومَّسلَأ ىف ا ل حشو (۱ -٤(

 اڪ کف ق علا ره ٥ ی ونک لك لع ری تسلا
 يفي الار توما قلع © يب لمت اي ئاو موم أكس
 ضال وَلا ف ام لتپ ه یتا کو ويوم نقلت کی

 رز م تايآلا هذه «ٍروُدّصلأ ِتاَّد لع هَل ع اون
 نول امو نورس ام ٌُمَلعَبَو

 )١( ب يف (۳) . مهبولق يف ام نيبتو :ب يف (۲) . قئاقحلاب : ب يف :

 :أ[ يفو «ب يف اذك )٥( .هعبتا نمو :ب يف (4) .كبلك نّمس
 مهقزر امم :ب يف (۷) .ءزجب مهرمأ :أ يفو ءب يف اذك (1) .ةرافكلا

 . هبابسأ رسيو هرسيو



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 فاصوأ نم «ةعساو ةريثك ةلمج ىلع تالمتشم [تاميركلا]

 ءهانغ ةعسو ىلاعت هتيهولأ لامك ركذف «ةميظعلا يرابلا

 قولخم جرخي الف هلل هلك كلملا نأو ءاهبر دمحب ضرألاو

 «لامكلا. تافص نم هل ام ىلع دمح «هل هلك دمحلاو

 نم هعرش ام ىلع دمحو «ءايشألا نم هدجوأ ام ىلع دمحو
 .معنلا نم هادسأو «ماكحألا

 ءيش هزجعي الف «دوجوم اهنع جرخي ال «ةلماش هتردقو

 .هديري

 «رفاكلاو نمؤملا مهنم لعجو «دابعلا قلخ هنأ ركذو

 كلذ ءاش يذلا وهو «هردقو هللا ءاضقب هلك مهرفكو مهناميإف

 ام لك نم نونكمتي اهب «ةدارإو ةردق مهل لعج نأب «مهنم

 .( ُريِصَب ولحم امي هلو «يهنلاو رمألا نم نوديري
 قلخ ركذ م ا

 : يأ ضال ِتْوَمَّسلا قل :لاقف «تاقولخملا يقاب

 . امهقلخ نسحأف ءامهيف ام [عيمجو] < امهمارجأ

 .ىلاعت هل ةدوصقملا ةياغلاو «ةمكحلاب : يأ ؛4قَحْلآ ل

 اقل دل : ىلاعت لاق امك 4ةُكرَوْص َّنَسْحَآَد موصول

 . ريوق نسحأ هي ننال
 . اًرظنم اهاهبأو «ةروص تاقولخملا نسحأ ناسنالاف

 ىلع مكيزاجيف «ةمايقلا موي عجرملا : يأ * ٌريِصَمْلا هيلو

 يذلا ميعنلاو معنلا نع مكلأسيو ء«مكرفكو مكنامي
 ا هركشب متمق له ا

nلاقف «  : 

 تولمسلا ف ام ٌمَلَمي#

 lS ‹«رهاوظلاو

 امب : يأ «4روثشلآ تاب لح لَو نولي امو دوي ام دايو
 «ةحلاصلا تاينلاو « ةثيبخلا ايابخلاو «ةبيطلا رارسألا نم اهيف
 .ةدسافلا دصاقملاو

 «ريصبلا لقاعلا ىلع نيعت ءرودصلا تاذب اًميلع ناك اذإف

 «ةليذرلا قالخألا نم ءهنطاب ظفح يف دهتجيو صرحي نأ

 . ةليمجلا قالخألاب هفاصتاو

 هرم لايو افاده لبق ني اورق لآ اس کیا ولاا (505)
 رسب اولاقف کیلا رهذشو مهل دا تاک ماب كله ی ب اع كلو

 نم ىلاعت ركذ امل 4ڈی یک هار ذأ قرأ أوتو أورفكُف اتو

 ىف دهجلا لذبيو «دبعيو فرعي هب ام «ةميظعلا ةلماكلا هفاصوأ

 :فيقباتلا ممألاب لعف امب ربخأ .هطخاسم بنتجتو ءهتاضرم

 : يأ ك4 ِضنَألاَو رئارسلا نم

 ٤- :ناتيآلا «نباغتلا ةروس ريسفت ٠٠٠ ١

 لاکو كالا أل افا روما نا رع حاس عصا

 کک ر
 توسل € ب دوما ا
 ريل و دوس روض سخا روصو یاب ضرذل او

hdرا  Eم سس هس  

 هو نونلنامو نوری اَمُرلَعَيَو ضر او تولا ینام راعي
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AK 2لل مر  
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 ابونا بس ای کاکو ماع امو ن عنا
 هاوان رآح یر ىو لورو ور و ب 9 ما 2216 ھر 0 700

0-6 2000 
 اغ نو رحت تلج هح وایم ت هتعرف احلل

 0 ملا رولا كلل ES TEE "ينل

 اهب ثدحتي ءمهؤابنأ لزت مل نيذلا «نيضاملا نورقلاو

 مهتءاج نيح مهنأو «نوقداصلا اهب ربخيو .نورخأتملا
 . مهودناعو مهوبذك «قحلاب '"”لسرلا

 ملول اهيف مهازخأو ءايندلا يف مهرمأ لابو هللا مهقاذأف

 هذه يف ببسلا ركذ اذهلو «ةرخآلا [رادلا] يف هلأ بدع
 :لاقف «ةبوقعلا

 تيك مهنأب مهب هانللحأ يذلا «لابولاو لاكنلا كلل
 ىلع ةلادلا «تاحضاولا تايآلاب : يأ 4 ِتَسبلآِب مُهْلُسُو مِنَ
 : اولاقف «مهلسر ىلع اوربكتساو ءاوزأمشاف < ا

 ءيش يألو ءانيلع لضف مهل سيلف : يأ اتوب بأل
 . اننود هللا مهصخ

 لإ ن نإ َمُهْلْسُو هَل تقل :ىرخألا ةيآلا يف لاق امك

 مهف وداع ني هاتي نم ىلع نمي هلا نک ملن رس
 «قلخلل السر اونوكي نأ هئايبنأ ىلع هتنمو هللا لضف اورجح

 . مهل دايقنالا نع اوربكتساو

 .مكالوأ :ب ييف )١( . مهلسر :ب يف (؟)



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 لاب «ًاورَتَكَف# اهوحنو راجشألاو راجحألا ةدابعب اولتباف

 . هللا ةعاط نع أوو
 مهلالض هرضي الو «مهب يلابي الف ءمهنع 4لا نا ىع

 . اًئيش

 ماتلا ىنغلا هل يذلا« ينغلا وه : يأ دج ىع او

 هلاعفأو هلاوقأ يف ديمحلا .هوجولا عيمج نم قلطملا

 .هفاصوأو

 اني يل م نأ رو كب لف اربي ن ن اورفک نيب معز (۷)
 اک واک نع نا ی 4 2ك كلا لع قلق يي
 الو ىده الو «ملع ريغب ثعبلاب مهبيذكتو «لطابلا مهمعزو
 . رينم باتك

 مهئازجو ءمهثعب ىلع هبرب مسقي نأ هقلخ فرشأ رمأف
 . قحلاب مهبيذكتو «ةثيبخلا مهلامعأب

 ءارذعتم لب اًريسع ناك نإو هنإف هر 7 هَ لع كلو

 ءايحإ ىلع ”تعمتجا ول مهلك مهاوق نإف «قلخلا ىلإ ةبسنلاب
 . كلذ ىلع اوردق ام [دحاو] تيم

 .نوكيف نك : هل لوقي امنإف اًرمأ دارأ اذإ هنإف ىلاعت هللا امأو

 يف نو توکل ىف نم َقِعَصَم رولا ىف حيو : ىلاعت لاق
 0-0 م اك ىر ديف حیف مث هنآ هام نم الإ ضل

 َنوُلَمَت امی و ارا ییا رونلاو .ولوسرو ناب اياك (0)
 [مهنم] u «ثعبلا ركنأ نم راكنإ ىلاعت ركذ امل 4ر

 ءءاقشلاو ةكلهلا نم مصعي امب رمأ «هتايآو هللاب مهرفك بجوم

 .هباتکو هلوسرو هللاب ناميالا وهو

 باتكلا ىف امو ءةملظلا دض "”رونلا نإف ءاّرون هللا هامسو

 وا «رابخألاو عئارشلاو ماكحألا نم هللا هلزنأ يذلا

 ليللا سدنح يف اهب ىشميو «ةمهلدملا لهجلا تاملظ يف اهب

 . ميهبلا

 رثكأ اهررض «مولع يهف «هللا باتكب ءادتهالا ىوس امو

 :اهريخ ماركا اهرب اھت نت
 . لسرلا هب تءاج ام قفاو ام الإ « عفن الو اهيف ريخ ال لب

 نيقيلاو «ماتلا مزجلا يضتقي «هباتكو هلوسرو هللاب ناميالاو

 لاثتما نم «قيدصتلا كلذ ىضتقمب لمعلاو ءاهب قداصلا

 © يهانملا بانتجاو «رماوألا

 ةحلاصلا «مكلامعأب مكيزاجيف ر ولمس امي اول
 . ةئيسلاو

 هلي نمو نسو اقل موب كيد عل مول كَم میل )٠١9(
 رنا اَب نم یر تَنَ لو وس ُهَنَع رک اللص لمع

 ودر أوك داو 0 مدل رولا َك تلك دب أ آف تح

eT ٠١-۷ تايآلا «نباغتلا ةروس ريسفت: -٤ 

 4 ٌريِصَمْلا شو اف اخ ِراَّثلا بَحَصَأ کیتا با

 نيلوألا هب هللا عمجي يذلا عمجلا موي اوركذا :ينعي

 .اولمع امب مهئبنيو «ءاًميظع اًلئاه اًمقوم مهفقيو «نيرخآلاو

 ماوقأ عَقرُيو «قئالخلا نيب توافتلاو قرفلا رهظي ذئنيحف
 «تاعفترملا لزانملاو «تايلاعلا فرغلا ىف «نييلع ىلعأ ىلإ

 .تاوهشلاو تاذللا عيمج ىلع ةلمتشملا
 «مغلاو مهلا لحم «نيلفاس لفسأ ىلإ ماوقأ ضفخيو

 « مهسفنأل هومدق ام ةجيتن كلذو .ديدشلا باذعلاو نزحلاو

 . نالا موي كلذ : لاق اذهلو «مهتايح مايأ هوفلسأو

 نبغيو «قئالخلا نيب توافتلاو «نباغتلا هيف رهظي :يأ

 «ءيش ريغ ىلع مهنأ نومرجملا فرعيو «نيقسافلا نونمؤملا
 حالفلا لصحي ءيش يأب :ليق هنأكف «نورساخلا مه مهنأو

 . ؟باذعلاو ميعنلاو ءاقشلاو

 نمو# :هلوقب كلذ بابسأ ىلاعت ركذف

 "د اوفا را اذ عجل لدا انا اًناميإ

 هللا قوقح ءادأ نم «لفاونلاو ضئارفلا نم «اًسللَص لمعي

as 

 ام اهيف رده ا عب و نکی لجني

 هيلإ نحتو ؛حاورألا هراتختو «نيعألا ذلتو ا هيهتشت

 تلا كيك أ بف يلح بوغرم لك ةياهن نوكيو «بولقلا
 5 4 ممل

 ريغ نم [اهب] اورفك :يأ تيا اذكر أوف َنِدَلاَو»
 . يلقع الو يعرش دنتسم

 تلد ام ءاودناعو اهب اوبذكف «تانيبلاو ةلدآلا مهتءاج لب

 هيلع

TS 

 5 ند 0

 سرا اویو هَ اات ٠ شيع نک کب او ربل دہ نأ
 إ َهَلِإ آل هنآ ٠ نيل عبا ا اک - نإ

 ب e :ىلاعت لوقي (دونِموملَأ ٍلَكَوَبَبم هلا ىو
 O اذهو نأ ِنْذِإب الإ ٍةَبيِصَم
 .مهوحنو «بابحألاو ءدلولاو «لاملاو

 كلذب قبس دق «هردقو هللا ءاضقبف «دابعلا باصأ ام عيمجف

 هتضتقاو «هتئيشم هب تذفنو «هملق هب ىرجو [یلاعت] هللا ملع

 هيلع يتلا ةفيظولاب دبعلا موقي له «نأشلا لك نأشلاو «هتمكح

 «هلوسربو «هب ناميالا :ب يف (۲)
 )٤( يهاونلا : ب يف .

 .اوعمتجا

 .رونلا نأل : ب يف (۳)

 :أ يفو «ب يف اذك )١(

 . هباتكبو



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 . ؟اهب موقي ال مأ «ماقملا اذه يف

 يف ءليمجلا رجألاو «ليزجلا باوثلا هلف اهب ماق نإف

 .ةرخآلاو ايندلا

 هرمأل ملسو «كلذب يضرف «هللا دنع نم اهنأ نمآ اذإف

 يرجي امك «بئاصملا دنع جعزني ملو نأمطاف ءهبلق هللا ىده

 ©”)اهدورو دنع تابثلا هللا هقزري لب «هبلق هللا دهی مل “نمل

 ام عم «لجاع باوث كلذب هل لصحيف ربصلا بجومب مايقلاو
 لإ :ىلاعت لاق امك ””باوثلا نم ءازجلا موي هل هللا رخدي

 «بئاصملا دورو دنع هللاب نمؤي مل نم نأ اذه نم ملعو

 «بابسألا درجم عم فقو لب «هردقو هللا ءاضق ظحلي مل نأب

 .هسفن ىلإ هللا هلكيو «لذخي هنأ

 عزجلا الإ اهدنع سيل سفتلاف «هسفن ىلإ دبعلا لك اذإو
 ةبوقع لبق ءدبعلا ىلع ةلجاع ةبوقع وه يذلا «معلهلاو
 .ربصلا بجاو يف طرف ام ىلع «ةرخآلا

 ماقم يف 04مم دب هب نمو نو :هلوقب قلعتي ام اذه
 . صاخلا بئاصملا

 ربخأ هللا نإف «يظفللا مومعلا ثيح نم اهب قلعتي ام امأو

 هللاب ناميالا نم «هب رومأملا ناميإلا : يأ «نمآ نم لك نأ
 هريخ ردقلاو ءرخآلا مويلاو «هلسرو «هبتكو «هتكئالمو

 همزاولب مايقلا نم ناميالا هيضتقي امب «هناميإ قدصو «هرشو
 ةيادهل ببس ربكأ «دبعلا هب ماق يذلا ببسلا اذه نأ «هتابجاوو

 .هلمعو هملع يفو «هلاعفأو هلاوقأو هلاوحأ يف هل هللا

 ىلاعت لاق امك «ناميالا لهأل هللا هيطعي ءازج لضفأ اذهو

 يفو ءايندلا ةايحلا يف “هللا مهتبثي نينمؤملا نأ رابخألا يف

 .ةرخآلا

 لك دورو دنع هنيقيو «هربصو بلقلا تابث : تابثلا لصأو

 :لاقف «ةنتف

 فَ ايلا ةو يف تالا لولب أونَماَ تيا هَل تيب
 دنع مهتبثأو ءاّبولق سانلا ىدهأ ناميالا لهأف «4ةَرِْخآْلا
 .ناميالا نم مهعم امل كلذو «تاقلقُملاو تاجعزملا

 لاثتما يف :يأ .#َلوُسَرلا اوعي هلآ امي [ : هلوقو]
 ر مالو هللا ةعاط نإف ءامهيهن بانتجاو ءامهرمأ

 . حالفلا ناونعو «ةداعسلا

 امنه ءهلوسر ةعاطو هللا ةعاط نع [: يأ] دك نا

 «مكيلإ هب لسرأ ام مكغلبي :يأ :4ُنيِمْلَ كلا اتلوسر لع
 سيلو «ةجحلا مكيلع “هب موقتو «حضتيو مكل نيبي اًغالب
 .ءيش نم مكباسح نم الو  مكتياده نم هديب

 ٤- :ناتيآلا «نياغتلا ةروس ريسفت ١54.١6 ۳

 وأ ءهلوسر ةعاطو هللا ةعاطب مايقلا ىلع مكبساحي امنإو
 .ةداهشلاو بيغلا ملاع «كلذ مدع

 ةدابعلل قحتسملا وه : يأ وه لإ هک هَ[ ا

 . لطابف هاوس دوبعم لكف «ةيهولألاو

 يف هيلع “اودمتعيلف : يأ دوما كوت هلأ لعل
 . هب مايقلا نوديري اميفو «مهبان رمأ لك

 “كرل ىلإ ليبس الو للاب الإ رومألا نم رمأ سيتي ال هنإف
 ىتح هللا ىلع دامتعالا متي الو «هللا ىلع دامتعالاب الإ

 دمتعا يذلا ءرمألا هتيافك يف هب قثيو «هبرب هنظ دبعلا نسحي

 يرق الف ملكوت نري دیا قاميإ یو هيلع
 . '''”لكوتلا يوق ناميالا

 مڪرکراد كورا نم تر أَوئَماَء تأ ايأتيط ٠١9)
 هلأ كرك اوُرِفْفَتو اوُحَمْصتَو وقمت نإو مشرد مك د

 جاوزألاب رارتغالا نم «نينمؤملل هللا نم ريذحت اذه #ميظَع

 كل ديري يذلا وه ودعلاو «مكل ودع مهضعب نإف .دالوألاو

 ةلوبجم سفنلاو «' ”هفصو اذه نمم رذحلا كتفيظوو ءرشلا

 ش .دالوألاو جاوزألا ةبحم ىلع

 دايقنالا ءةبحملا هذه مهل بجوت نأ هدابع ىلاعت حصنف

 روذحملا نم اهيف ام اهيف ناك ولو ءدالوألاو جاوزألا بلاطمل

 امب هتاضرم ميدقتو «هرماوأ لاثتما يف مهبغرو 4 يعرتشلا

 ءةيلاعلا بلاطملا ىلع لمتشملا ميظعلا رجألا نم هدنع

 ةينافلا ايندلا ىلع ةرخآلا اورثؤي نأو «ةيلاغلا باحملاو

 . ةيضقنملا

 وه اميف ءدالوألاو جاوزألا ةعاط نع يهنلا ناك املو

 مهيلع ةظلغلا مهوي دق كلذ نم ريذحتلاو «دبعلا ىلع ررض

 ءوفعلاو مهنع حفصلاو «مهنم رذحلاب ىلاعت رمأ « مهباقعو

 :لاقف «هرصح نكمي ال ام حلاصملا نم كلذ يف نإف

 نال 4 عا كرو یک ر اتق رو
 حفص حفص نمو «هنع هللا افع افع نمف . لمعلا سنج نم ءازجلا

 «نوبحي امك هدابع لماعو «بحی اميف هللا لماع نمو «هنع هللا

 .هرمأ هل قثوتساو «هدابع ةبحمو «هللا ةبحم لان ءمهعفنيو

 نم :ب يف (۳) .اهدنع :أ يفو ءب يف اذك )١( .نمم :ب يف )١(

 هلاعفأو هلاوقأ يف :ب يف (2) .وهو :ب يف (5) .ميظعلا رجألا

 .نينمؤملا تبثي هنأ اًربخم ىلاعت لاق امك :ب يف (5) .هلاوحأ عيمجو

 :أ يفو ءب يف اذك (۸) .موقتف اًحضاو ايب اًعالب :ب يف (۷)
 هلكوت نوكي :ب يف 09١ .كلذل :أ يفو «ب يف اذك )٩( .اودمتعي

 روذحم اهيف يتلا :ب يف )١7( .هتفص هذه :ب يف )١١( . اًمععضو ةوق



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 أوُقِفنَأَو اوعيطأو أوعَمْسأَو مطا ام هلآ وقنا (18-17)
 4 ثلا مه کیا كل
 14 و کل رفق ر 21 ةني كح اهي هنآ اري

 ماب 4 ٠ روم 0 CT ميل
 «هيهاون بانتجاو «هرماوأ لاثتما يه يتلا «هاوقتب

 .ةردقلاو ةعاطتسالاب كلذ

 هنأ ءدبعلا هنع زجع بجاو لك نأ ىلع لدت ةيآلا هذهف

 نع زجعو ءرومأملا ضعب ىلع ردق اذإ هنأو «هنع طقسي

 امك «هنع زجعي ام هنع طقسيو ءهيلع ردقي امب يتأي هنإف ءهضعب
 . «متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإ» : اي يبنلا لاق

 ال ام «عورفلا نم ةيعرشلا ةدعاقلا هذه تحت لخديو

 .رصحلا تحت لخدي

 امو «هب هللا مكظعي ام اوعمسا :يأ «ًاوُمَمْسأَوط :هلوقو
 هل اوداقناو «كلذ اوملعاو «ماكحألا نم مكل هعرشي

 . مكرومأ عيمج يف هلوسرو هللا أ وُميِطأَو
 نكي «ةبحتسملاو ةبجاولا ةيعرشلا تاقفنلا نم #اوُفِفِنأَو#

 هلك ريخلا نإف «ةرخآلاو ايندلا يف مكل اًريخ مكنم لعفلا كلذ
 «هعرشل دايقنالاو «هحئاصن لوبقو «ىلاعت هللا رماوأ لاثتما يف

 . كلذ ةفلاخم يف هلك رشلاو
 ءاهب رومأملا ةقفنلا نم سانلا نم اًريثك عنمت ةفآ مّ نكلو

 «لاملاب حشت اهنإف ءسوفنلا رثكأ هيلع ةلوبجملا حشلا وهو
 . ةهاركلا ةياغ ديلا نم هجورخ هركتو «هدوجو بحتو

 قافنالاب هسفن تحمس نأب هسفن حش رش هللا هاقو نمف

 «بولطملا اوكردأ مهنآل درځي مم مه كيلوا اهل عفانلا

 ءدبعلا هب رمأ ام لكل لماش كلذ لعل لب «بوهرملا نم اوجنو
 . هنع يهنو

 الو ءهب ترمأ امل داقنت ال ,ةحيحش هسفن تناك نإ هنإف

 تناك نإو «ةرخآلاو ايندلا رسخ لب «حلفي مل ءاَهَلبِق ام جرخت
 ةاضرمل ةبلاط «هللا عرشل ةحرشنم ةنئمطم ةحمس اًسفن هسفن

 ندي ملعلا ES J o يحل E «هللا

 كلذبو «ىلاعت هلل ٍِضْرم هنأب «ةريصبلاو اهيلإ هتفرعم لوصوو

 .زوفلا لك زوفتو حجنتو حلفت
 او هلآ وق نإ :لاقف ءةقفنلا يف ىلاعت بّعر مث

 دبعلا اهب دصق اذإ «لالحلا نم تناك ةقفن لك وهو «اَنَسَح

 اهعضوم يف اهعضوو «هتاضرم بلطو ىلاعت هللا هجو

 ىلإ «فعض ةئامعبس ىلإ اهلاثمأ رشعب ةقفنلا كل ةي
 . ةريثك فاعضأ

 قافنإلا ببسب ةمكحآ رفعي اًضيأ ةفعاضملا عم ول

( 

 ٤- :تايآلا «نياغتلا ةروس ريسفت ١8-1١5 4
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 تاقدصلاب هللا اهرفكي بونذلا نإف «مكبونذ ةقدصلاو
 . تاسلا نهدي تسلا نإ :تانسحلاو

 هلهمي لب «هاصع نم لجاعي ال ميلح 4 ميل رش هو
 .هلمهي الو

 امره ىلع رت ام اوبس امي سان هَل دخاو ولو

 .4 سم لَا ل مشروب کلو اد نم
 «لمعلا نم ريسيلا هدابع نم لبقي كش ىلاعت هلال

 .رجألا نم ريثكلا هيلع مهيزاجيو
 «لاقثألاو قاشملا هلجأ نم لمحت نمل ىلاعت ركشيو

 اًريخ هللا هضوع هلل اًئيش كرت نمو «لاقثلا فيلاكتلاب '"”ءانو

 . هلم

 نم دابعلا نع باغ ام :يأ «4ةَدَهَّشلاَو ِبّيَمْلا ملت

 . تاقولخملا نم هنودهاشي امو ءوه الإ اهملعي ال ىتلا دونجلا

 لك رهق يذلا عنامي الو «بلاغي ال يذلا 4لال
 .ءايشألا

 )١( فيلاكتلا عاونأو :ب يف (۲) .دّيقو :ب يف .
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 . اهعضاوم ءايشألا عضي يذلا «هرمأو هقلخ يف «ميكحلا»

 .[دمحلا هللو] نباغتلا ةروس ريسفت مت

  eهو ريس( ب رر رقجت ص ب ي 0
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 E ظَعو مڪِلڌ هلل ةدلهش ارقا

 نمو تيت ال تح نم هرو © ايڪ, هل لحج هللا قي نمو خالا
 ٍوْئَش لكل هنأ َلَعَج د ورم مب هلآ نإ بح وهف ولآ لع لکو
 : - نينممللو ل هينل اًبطاخم - ىلاعت لوقي ادد

 اوسمتلا نهقالط متدرأ : يأ اسلا ٌمْثئَلَط اذل م يتلا اجا 7

 نيح نم «قالطلاب اوردابت الو ءعورشملا رمألا نهقالطل
 دي كام

 اهقلطي نأب .نهتدع لجأل :يأ «َّنِهِت َنُهوُقْلَط# لب

 قالطلا اذهف ءهيف E يهو ءاهجوز
 . ةنيب ةحضاو هيف ةدعلا نوكت يذلا وه

 كلتب بستحت ال اهنإف «ضئاح يهو اهقلط ول ام فالخب

 كلا ت ةدعلا اهيلع لوطتو «قالطلا اهيف عقو يتلا ةضيحلا

 ءاهلمح نمؤي ال هنإف «هیف ءىطو رهط يف اهقلط ول كلذكو
 . ؟دتعت ةدع يأب حضتي [ال]و «نيبتي الف

 تناك نإ ضيحلاب اهطبض : يأ «ةدعلا ءاصحإب ىلاعت رمأو

 . اًلماح تسيلو «ضيحت نكت مل نإ ءرهشألاب وأ « ضيحت

 ءقلطملا جوزلا قحو «هللا قحل ءادأ اهئاصحإ يف نإف

 .[اهوجنو ةقفنلا يف اهقحو] دعب اهجوزتيس نم قحو

 ام ملعو «ةريصب ىلع اهلاح تملع ءاهتدع تطبض اذإف

 . اهنم اهل امو «قوقحلا نم اهيلع بترتي
 نإ «ةأرمللو ''”[جوزلل] هجوتي ءةدعلا ءاصحإب رمألا اذهو

 . اهّيلَّوِلَف الإو ءةفلكم تناك

 .مكرومأ عيمج يف : يأ ڪير هلا اوُقَتَأَو© :هلوقو

 . تاقلطملا تاجوزلا قح يف هوفاخو
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 . اهيف يهو اهجوز اهقلط يذلا ”نهتويب
 . اهنم جورخلا نهل زوجي ال : يأ «4َنْجْرْخَي الو
 ىلع بجي نكسملا "”نألف ءاهجارخإ نع يهنلا امأ

 . هقوقخ نم قح يه يتلا اهتدع هيف لمكتل «ةجوزلل جوزلا

 و 0 7 دع

 وريا وی ظع

 م

 1 دو

 قح ةعاضإ نم ءاهجورخ يف املف اهجورخ نع يهنلا امأو
 .هنوص مدعو «جوزلا

 ىلإ جارخالاو «تويبلا نم جورخلا نع يهنلا اذه رمتسيو
 .ةدعلا مامت

 «حضاو حيبق رمأب :يأ 4م وَصِحَتي نب نأ ل
 نم ررضلا تيبلا لهأ ىلع لخدي ثيحب ءاهجارخال بجوم
 هذه يفف ءةشحافلا لاعفألاو لاوقألاب ىذألاك ءاهجارخإ مدع

 جارخال تببست يتلا يه اهنأل ءاهجارخإ مهل زوجي لاحلا

 يتلا يهف ءاهب قفرو ءاهرطاخل ربج هيف ناكسالاو ءاهسفن
 . ةيعجرلا ةدتعملا يف اذهو «اهسفن ىلع ررضلا تلخدأ

 )١( اهتيب مزلت لب :ب يف (۲) .ب شماه نم ةدايز .

 .هيلع ةجوزلل بجي :أ يفو «ب يف اذك (؛) .نإف :أ يفو

 . اهيلع

 «ب يف اذك (۳)
 : ب يف )٥(



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 عبت نكسلا نأل «ةبجاو ىنكس اهل سيلف «نئابلا امأو
 . نئابلا نود ةيعجرلل بجت ةقفنلاو «ةقفنلل

 «مهل اهعرشو هدابعل اهدح يتلا [: يأ] م دوخ كَل

 . اهنع رصق

 نم هبيصن عاضأو ءاهظح اهسخب :يأ 24ُمَسنن ملط دقه
 .ةرخالاو ايندلا يف حالصلا يه يتلا هللا دودح عابتا

 هللا عرش :يأ نأ لذ َدَنَب تحي هلآ لمل یرذ الا
 . ةميظع مكحل ءاهب قالطلا ددحو «ةدعلا

 ةمحرلا قلطملا بلق يف ثدحي هللا لعل هنأ :اهنمف

 EEE فنأتسيو ءاهقلط نم عجاريف ةدوملاو
 كلذ لوزيف ءاهنم ببسل اهقلطي هلعل وأ «ةدعلا ةدم كلذ

 . قالطلا ببس ءافتنال ءاهعجاريف «ةدعلا ةدم يف ببسلا

 نم اهمحر ةءارب ملعي «صبرتلا ةدم اهنأ :مكحلا نمو

 .اهجوز

 «ةدعلا ءاضقنا نبراق اذإ : يأ « 4 َنُهَلَجَأ عب ادق : هلوقو

 كاسمالا نيب اًريخم جوزلا نكي مل «ةدعلا نم نجرخ ول نهنأل

 .قارفلاو

 [ةنسحلا] ةرشاعملا هجو ىلع :يأ ضم شين

 رشلا ةدارإو ءرارضلا هجو ىلع ال «ةليمجلا ةبحصلاو

 .زوجي ال هجولا اذه ىلع اهكاسمإ نإف «سبحلاو
 ريغ نم ا ون ال ا و

 . اهلام نم ءيش ذخأ ىلع اهل رهق الو «مصاخت الو متاشت

 : يأ كن ٍلَدَع َقَرَد9 اهتعجرو اهقالط ىلع 4ا ھاو
 بابل ادس روكذملا داهشإلا يف نأل ء«نيلدع نيملسم نيلجر

 ناب نولي ام انك لك اکو مالا

 اهب اوتئا :يأ ب دملا ءادهشلا اهيأ أوُميقأرإ#

 . صقن الو ةدايز ريغ نم ءاههجو ىلع
 اًبيرق اهب اوعارت الو .2“"'دحو هللا هجو ءاهتماقإب اودصقاو

 . هتبحمل اًبحاص الو «هتبارقل
 دودحلاو ماكحألا نم مكل انركذ يذلا كسل

 هللاب نمؤي نم نإف 4 ٍزآلا ولاَ هب نوي ناك نم هب ظَعْو
 نأو ا ا ظعتي نأ كلذ هل بجوي ءرخآلا مويلاو

 . اهنم نكمت ام «ةحلاصلا لامعألا نم هترخآل مدقي

 مدقأ امب يلابي ال هنإف «هبلق نع ناميالا لحرت نم فالخب

 .كلذل بجوملا مدعل ء هللا ظعاوم مظعي الو. ءرشلا نم هيلع

 رمأ «مخلاو بركلاو قيضلا يف عقوي دق قالطلا ناك املو
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 لعجي هللا نإف هريغو قالطلا يف هاقتا نم "”نأو هاوقتب ىلاعت

 . اًجرخمو اجرف هل

 نأب ءيعرشلا هجولا ىلع هلعفف «قالطلا دبعلا دارأ اذإف

 «هيف “ءیطو دق رهط الو ضيح ريغ يف «ةدحاو ةقلط هعقوأ

 نكمتي «ةعسو اًجرف هل هللا لعج لب «رمألا هيلع قيضي ال هنإف
 . قالطلا ىلع مدن اذإ ‹«حاكنلا ةعجارم نم اهيف

 ةربعلا نإف «ةعجرلاو قالطلا قايس يف تناك نإو «ةيآلاو

 يف هللا ةاضرم مزالو «ىلاعت هللا ىقتا نم لكف .ظفللا مومعب

 .ةرخالاو ايندلا يف هبيثي هللا نإف «هلاوحأ عيمج

 ةدش لك نم اًجرخمو اًجرف هل لعجي نأ هباوث ةلمج نمو
 .ةقشمو

 قتي مل نمف ءاّجرخمو اًجرف هل لعج « هللا ىقتا نم نأ امكو
 ىلع ردقي ال يتلا «لالغألاو راصآلاو دئادشلا يف عقو «هللا

 ا
 لب ءهيف هللا قتي مل اذإ دبعلا نإف «قالطلاب كلذ ربتعاو

 نأ دب ال هنإف ءاهوحنو ثالثلاك مرحملا هجولا ىلع هعقوأ

 . اهنم جورخلاو «؟"اهکاردتسا هنكمي ال «ةمادن مدني
 8 3 3 2 5 جس 3

 هللا قوسي :يأ ۰ت ال ٌتَيَح ّنِم قرروا : هلوقو

 . هب رعشي الو «هبستحي ال هجو نم «يقتملل قزرلا
 ناب «هايندو هنيد رمأ يف :يأ 4و لع لكوني نسو

 يف هب قئيو ءهرضي ام عفدو ءهعفني ام بلج يف هللا ىلع دمتعي
 هيلع لكوت يذلا" سألا هيفاك# يأ 6 وتو كلذ: لبست
 «ميحرلا [زيزعلا] يوقلا ينغلا ةلافك يف رمألا ناك اذإو ءهب

 .ءيش لك نم دبعلا ىلإ برقأ وهف
 تقولا ىلإ هريخأت تضتقا ةيهلالا ةمكحلا نأ امير نكلو

 :ىلاعت لاق اذهلف «هل بسانملا

 . هردقو هئاضق ذوفن نم دب ال : يأ « 4م غب هلأ نإ
 اًرادقمو اتو : يأ ردم يَ لكل هنأ َلَعَج دق هنكلو

 . هنع رصقي الو «هادعتي ال

 نديم دبا نإ کیا نم ٍضمْلا نِ تیب یل (0:5)

 f 2+ A دع ب يع حا وک سوم ریا هل رع كي عدول
 ههلزنأ هلأ رمأ كلذ ه ارش .ورمأ نم هل لع هلأ قني نمو نها
 0-00 رر رر

 ركذ امل ارا ل ْمِظْمْيَو واكس هلع ر نَسَو کا
 ىلاعت ركذ ءءاسنلا ةدعل نوكي «هب رومأملا قالطلا نأ ىلاعت

 رع لع
 د هللا قلب

 رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا نإف : ب يف (۲) .ىلاعت هللا هجو :ب يف )١(

 اهباصأ رهط الو :ب يف )٤( .نم دعوو :ب يف (") .هبحاصل بجوي

 ال :ب يف (5) .حاكتلا ىلإ عوجرلا نم اهب نكمتي :ب يف (5)
 . اهكاردتسا نم نكمتي



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 نك نأب 4گیا نب ضل یم سیب تلو :لاقف ءةدعلا

 هعوجر َجْرُي ملو «هریغ وأ ربكل « نی عشرا مث « نضحي

 . ةضيح ةلباقم ءرهش لكل لعج 4ٍرْمَمَ ُةَنْلَت# اهتدع نإف
 ضيحلا نهتأي مل يئاللا راغصلا : يأ .4َنََّي رل لأول

 نهنإف «ةيلكلاب ضيح نهتأي مل يتاللا «"'”تاغلابلاو ءُّدْعَب
 رهشأ ةثالث نهتدع «تاسيالاك

 ٌتنَقْلطَمْلاَو # : ا ا و ياللا ار

 ءور هل نها ت بري
 َنْعَصَي نأ» نهتدع : يأ 4ّا لاما ُتَدْوَول [ : هلوقو]

 ءددعتمو «دحاو نم «نهنوطب يف ام عيمج : يأ قول

 . اهريغ الو رهشألاب ذئتيح ةربع الو
 نم :يأ اُ ورتا نم مل لج هلآ ئپ نمو

 . ريسع لك هيلع لّهسو ءرومألا هل رسي «ىلاعت
 دار هلآ رشا مكل هللا هنيب يذلا مكحلا [:يأ] 4« كلذ
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 دنع «نهوراضت ال : يأ نيل أوفي هراس اوو

 نم نجرخيف «نللمي نأ لجأل «لعفلا وأ لوقلاب نهانكس

 . نهل نيجرخملا متنأ اونوكتف «ةدعلا مامت لبق «تويبلا

 نع نهاهنو .ءنهجارخإ نع ىهن هنأ اذه لصاحو
 ررض نهيلع لصحي ال هجو ىلع «نهانكسب رمأو ‹جورخلا

 . فرعلا ىلإ عج

 ىح لع اوقاف لح تأ تاقلطملا : يأ 4ک ديل
 تناك نإ ءاهنطب يف يذلا لمحلا لجأل كلذو a هل عصي

 ىتح ةقفنلا ىهتنمو ءةيعجر تناك نإ ءاهلمحلو اهلو اتا
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 نيجوزلا نم دحاو لك رمأيل : يأ « ضرب نب أورَصأو#

 ةحلصمو ةعفنم هيف ام لك وهو «فورعملاب رخآلا امهريغ نمو
 ءفورعملاب رامتئالا نع ةلفغلا نإف «ةرخآلاو ايندلا ىف

 نوعا الإ هج او ا وم
 . ىوقتلاو ربلا ىلع نواعت رامتئالا

 تقو قارفلا دنع نيجوزلا نأ ءماقملا اذه بساني اممو

 نم لصحي بلاغلا يف ءدلو “*”امهل دلو اذإ اًصوصخ «ةدعلا

 «قارفلا عم دلولا ىلعو اهيلع ةقفنلا لجأل رجاشتلاو عزانتلا

 ضغبلا هنم رثأتيو «ضغب نع الإ ردصي ام بلاغلا يف يذلا
 ار

 مدعو «ةنسحلا ةرشاعملاو «فورعملاب رمؤي امهنم لكف

 كلذ ىلع موو "ةسماخملاو قالا

 . اهدلول اهعاضرإ ىلع "اوقفت مل نأب رسا نإَوإ#

 ىلإ :ب يف (۴) .نهناكسإ :ب يف (5) .تاغلابلا وأ :ب يف )١(

 :ب يف (5) .امهنيب :ب يف (0) .اهيف :ب يف (6) .لمحلا عضو

 .ريثك ءيش كلذ نم رثأتيف < «ضغبلاب اًثورقم الإ بلاغلا يف لصحي ال يذلا

 .ناجوزلا قفتي مل نأب :ب يف (۸) .ةعزانملاو : ب يف (۷)



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 آم مُثَدَّلَس اد کی حاج الكل اهريغ یا هَل ''”عضرتلف

 . فورا ميا

 الإ لبقي مل نإف هنأ دغ ا ليك ةلزلا ناك تيحماتمو

 نإ تربجأو ءاهيلع بجوو «هعاضرال تنيعت ءهمأ يدث

 . ىمسم ىلع اقفتي مل نإ ءلثملا ةرجأ اهل ناكو «تعنتما
 دلولا نإف «ىنعملا ثيح نم ةميركلا ةيآلا نم ذوخأم اذهو

 َنِّيَع 2" ”هنم جورخ هل سيل «لمحلا ةدم همأ نطب يف ناك امل
 . ةقفنلا هيلو ىلع ىلاعت

 ءاهريغ نمو .همأ نم توقتي نأ "”نكمي ناكو ءدلو املف
 نم الإ توقتي نأ نكمي ال ةلاحب ناك اذإف «نيرمألا ىلاعت حابأ

 .هتوقل اًقيرط همأ تنيعتو «لمحلا ةلزنمب ناك «همأ

 :لاقف «جوزلا لاح بسحب ةقفنلا ىلاعت ردق مث

 «هانغ نم ينغلا قفنيل : يأ 4َس ني َةَمَس وذ قفل
 . ءارقفلا ةقفن قفني الف

 2 امه ٌقفِيلفال هيلع قيض : يأ مقرر هلم رف نم نمو

 . قزرلا نم نأ

 ةمكحلل بسانم اذهو 4 اهداء آم الإ امك هك فلكي إل

 «رسعملا نع ففخو «هبسحب الك لعج ثيح ةيهلالا ةمحرلاو
”7 

 ار رس دعب هللا لعجيس# . اهريغو ةقفنلا باب
 مهنع عفريو «ةدشلا مهنع ليزيس اح هللا نأ «نيرسعملل

 . امج رسشلا مم نإ ه ارم رسل مم نيم ءةقشملا

 اباسج اَهَتبَماَحَم ولَسو اہ رمل نع تع ویر ني نیکو )8-١1١(
 + یو ع يك ےس 2 1 تى

 دما 0 تخ اا ةَبقلَع ناو اه اه لاو َتَقاَدَم 0 اک ادع اَهتيَّزَعَو اديس
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 ةراشب هذهو ¢

 هيأ لأ د أنما لآ ألا يلوي هلآ وقنا اديس اَهَدَع م ا ر م
 انماء نيل جيي تكتم هلأ ياا رکی أ تي الس ٥ ادد کا

 2 َكِإ تظل وفعلا اويو
 0 ا ی ذم ا َنْيِلَح 3 رمل اهتم نم یری تس لد

 ةيذكملا نورقلاو «ةيتاعلا م

 مهءاج نيح ءائيش ؟”مهعفنت مل «مهتوقو مهترثك نأ «لسرلل
 نم مهقاذأ هللا نأو ءميلألا باذعلاو ءديدشلا باسحلا

 . ةئيسلا مهلامعأ بجوم وه ام باذعلا

 اًباذع ةرخآلا يف مهل دعأ هللا نإف ءايندلا باذع عمو

 .اًديدش

 يتلا «لوقعلا يوذ اي :يأ .«يتبلآلا يلؤأكي ها اوُهّتأَمل

 ةيضاملا نورقلا كلهأ يذلا نأو «هربعو هتايآ هللا نع مهفت

 . نيتفئاطلا نيب قرف ال < « مهلثم مهدعب نم نأ «مهبيذكتب

 يذلا ءهباتك نم مهيلع لزنأ امب «نينمؤملا هدابع ركذ مث

 ه-١ :تايآلا «ميرحتلا -55و ۸-٠۲ :تايآلا «قالطلا -50- ۸

 رفكلا تاملظ نم قلخلا جرخيل ةي دمحم هلوسر ىلع هلزنأ

 .ةعاطلاو ناميالاو ملعلا رون ىلإ ءةيصعملاو لهجلاو
 .[هب] نمؤي مل نم مهنمو هب نمآ نم سانلا نمف

 . تابحتسملاو تابجاولا نم (اًحللَص ْلَمَسَيو هاب نيَو مول

Eeينتع  e Eنم اهيف ردن  

 رظخ الو «تعمس نذآ الو تار نيع لام قلا ميعنلا

 : رقاب لع
 نمؤي مل نمو [: يأ] 4 م هنأ سَ د ا ایف رخ

 .نودلاخ اهيف مه رانلا باحصأ كتلوأف ءهلوسرو هللاب
 لا لي نه ضل ی صو و تمس ع ىلا هناا )١١(

 2م

 يش ل طاحأ كف هنأ :نأو ردو 00 13 لع هلآ نأ اَومَعل نمد

iiعبسلا تاوامسلا نم قلخلا قلخ هنأ [ىلاعت] ربخأ [مث]  

 لزنأو «نهنيب امو «نهيف نمو عبسلا نيضرألاو «نهيف نمو
 هلسر ىلإ اهاحوأ يتلا ةينيدلا ماكحألاو عئارشلا :وهو رمألا
 ءةيردقلاو ةينوكلا رماوألا كلذكو «مهظعوو دابعلا ريكذتل

 اوملعيو دابعلا هفرعي نأ لجأل كلذ لك ءقلخلا اهب ربدي ىتلا

 :هايشألا منجي هملع اجاوب داال عردق ةطاعإ
 «ىنسحلا هئامسأو ءةسدقملا هفاصوأب هوفرع اذإف

 نم ةدوصقملا ةياغلا هذهف «هقحب اوماقو ءهوبحأو «هودبعو
 .هتدابعو هللا ةفرعم : رمألاو قلخلا

 نع ضرعأو «نيحلاصلا هللا دابع نم نوقفوملا كلذب ماقف
 .نوضرعملا نوملاظلا كلذ

 .[هلل دمحلاو اهريسفت مت]

 ةيندم [يهو]

et 
 يلا برقا ثا رعت 0

 2ث
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 کرا تام یب كل ها ل ا ل لا ا (ه-١)
E رور وص رہ یے مر < 

رف نوم هو كيب لک کل هلا س دک ہ می ولع لاو
 

 ب ا ی

 هب تاب املف اح ہوجورآ ضْعَب لإ 1 أ دلو © مك معلا

 aS A الا ريفر
 صا ےس سو ر رر

eْتَعَص َدَقَف هلآ لإ اوت  

 هَل ن هع رهت نو ا

 .هنم هل جورخ ال :ب يف (؟) .ىرخأ هل عضرتسف :ب يف )١(

 . مهنع نغت :ب يف (4) .نكمتي : ب

 عباس نك - كش عي خيم ع

 ريع د رک

 تنمو حليَصو لير ليربج و هلّلوَم وه

 يف (۳)



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 466 تبي تحس ٍتاديَع ټکي ټي ٍكمْؤُم تتم كَم
 هتيرس هسفن ىلع مرح نيح ایک دمحم هيبنل هللا نم باتع اذه
 يف «هتاجوز ضعب رطاخل ةاعارم «لسعلا برش وأ «ةيرام»

 . ةفورعم ةصق

 اهيأ اي : يأ «4ّنَنلَأ امي تايآلا هذه [ىلاعت] هللا لزنأف

 ّلَمَأ آم مر مل هدو ةوبنلاب هيلع هللا معنأ يذلا
 .كتمأ ىلعو كيلع اهب ا معنأ يتلا تايطلا نم أ ها

 . حر ُدوُفَح لاو كييوزأ تار ميرحتلا كلذب ىن ل
 «موللا هنع عفرو «هلوسرل رفغ دق هللا ناب حيرصت اذه

 ماع مكح عرشل اًببس هنم رداصلا ميرحتلا كلذ راصو «همحرو

 عيمج يف اًماع اًمكح اًمكاح ىلاعت لاقف ءةمألا عيمجل

 :ناميألا

 ردقو ءمكل عرش دق : يأ 4یم ل کک هلآ ضو دق

 دعب ةرافكلا هب امو «ثنحلا لبق مكناميأ لحنت هب ام

 .ثنحلا

 امر ال اثم نيا امال دما
 000 :لاق نأ ىلإ 4ع آو كل هنأ لمَ ا

 ا نوک وأ مكي نول ام سوا نم يكلم ةَرْكَع 2
 7 KE هس كلذ ماي ةت E EE ير

 . 4فع

 «ةيرس وأ «بارش وأ ماعط نم : هيلع اًلالح مرح نم لكف
 دارأ وأ «ثنح مث «كرت وأ لعف ىلع «هللاب اتيمي فلح وأ

 . ةروكذملا ةرافكلا هذه هيلعف «ثنحلا

 مكيبرمو «مكرومأ يلوتم :يأ رم هلو :هلوقو
 مكنع عفدني هب امو «مكايندو مكتيد رومأ ىف د ؛ةيبرت نسحأ

 . مكممذ أربتل ؛مكئاميأ ةلحت مكل ضرف كلذلف ءرشلا

 مكرهاوظب هملع طاحأ يذلا کا ملم هلآ وهو

 هدب شوا كمارو

 قفاوم هنأ ملعي ام ءماكحألا نم مكل عرش كلذلف

 Eas ا

 ريثك لاق انس وجور ضْعَب لِ تل رسا ةو [ :هلوقو]

 أ ءاهنع هللا يضر ل : نيرسفملا نم

 هب تثدحف ءاّدحأ هب ربخت ال نأ رمأو ءاًتيدح ةي يبنلا اهل

 هتعاذأ يذلا ربخلا كلذب هللا هربخأو يا ةشئاع

 كي هنم امرك هضعب نع ضرعأو «تلاق ام ضعبب لَ اهفّرَعَف
 اخو

 جرخي مل يذلا ربخلا «اَذَه َكَْبَأ نمل :هل 4تال ف
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 ه-١ :تايآلا «ميرحتلا ةروس ريسفت -5

 2 __ةنكاذ

2010 

000 

 1 او کیمیا ل كل هللآ ضف دق

 اکا تلر 9 كلاوشو

 م و و ص ياس روو <

Eضعب نعش عاود هضعب فرع هيلع هلل  
 ص

 وس م د دب جاد ک8

 م ماس

 م

ETE ETيع ارد :  

 ڪياني حصول ليراجو ا 95

 دة نر یش )طيلة حت

 م ت يت يكتف نعم ا ناوک

 لهاا أف أوم نراك ري

221101111001177 
 اياك © هم غرا کاوش
 ©9 لَ واش کام نوران موی اوز ٍعل اورفك نبذل

 . ؟انم
 ملعي «ةيفاخ هيلع ىفخت ال يذلا 4ُريَسْلا ُميلَمْلا ناب لاقل

 . ىفخأو رسلا

 باطخلا اكول تص دَ هلأ لإ و نإ [:هلوقو]
 هللا يضر ةصفحو ةشئاع يب هجاوزأ نم نيتميركلا نيتجوزلل
 .هبحي ام هسفن ىلع يب يبنلا ميرحتل اًببس اتناك ءامهنع

 ا او ولو ىلع ااو ر اا نهر
 دق ایا نأ

 ال نأو «همارتحاو الب لوسرلا عم بدألاو عرولا نم «نهل

 هيلع قشي ام ىلع '””انواعت :يأ وي اَرَهظَت نول
 1 .نكنم رمألا اذه رمتسيو

 كلذ َدَعَب ٌَكِيلمْلاَو مومل حصو يرجو هوم وه هَل ن
 ناك نمو «نورهاظم e ناوعأ عيمجلا : يأ 4 ٌريِهظ

 عيمج يف ماع اذهو 4یم هلي يل ا ضو دق : ىلاعت لاقف : ب يف (۱)
 .امكيولق نأ :ب يف (۳) .رفكتت هب امو :ب يف (۲) .نينمؤملا ناميأ

 . انواعتت :ب يف )٤(

 يغبني امع تفرحناو تلام :يأ «تغص



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 هئواني نمم هريغو ءروصنملا وهف «"هناوعأ ءالؤه

 لو ا

 ا و ورق درا اذه يفو
 لوسرلا اذهل اًناوعأ ءهقلخ صاوخو [ةميركلا] هسفن يرابلا

 . ميركلا

 0 ا ا

 و «ةقشملا ةياغ ءاسنلا ىلع قشت ةلاحب اًضيأ امهفوخ مث

 :لاقف « نهيلع ءيش ربكأ وه يذلا قالطلا

 يأ م اريح امن هلي نأ قل نإ ہر عال
 0 ءرمألا هيلع "قضي مل «نكقلط ول هنإف هيلع نعفرت
 « نكنم اًريخ اًجاوزأ هللا هلدبيو ی قلیس هنإف «نكيلإ اًرطضم
 مزلي الو ءدجوي مل يذلا قيلعتلا باب نم اذهو ءاّلامجو اًنيد

 .هدوجو

 هذه نم هللا هركذ ام ناكل نهقلط ولو «نهقلط ام هنإف

 مايقلا وهو «مالسالا نيب تاعماجلا «تالضافلا جاوزألا

 «ةنطابلا عئارشلاب ,مايقلا وهو «ناميالاو «ةرهاظلا عئارشلاب

 .بولقلا لامعأو دئاقعلا نم

 ههركي امع تبت ءاهرارمتساو ةعاطلا ماود وه تونقلا

 . هللا ههركي امع ةبوتلاو « هللا هبحي امب مايقلاب نهفصوف « هللا
 اکیا نيضحبو نبی نهضت يأ "4064 كيت

 «بيدأتلاو فيوختلا اذه - نهنع هللا يضر - نعمس املف

 اًقبطنم فصولا اذه ناكف يب هللا لوسر اضر ىلإ نرداب

 هللا نأ ىلع ليلد اذه يفو نينمؤملا ءاسن لضفأ نرصف «نهيلع

 املف ءرومألا ىلعأو لاوحألا لمكأ الإ م هلوسرل راتخي ال

 نهنأ ىلع لد «هعم تاروكذملا هئاسن ءاقب هلوسرل هللا راتخا

 . نهلمكأو ءاسنلا ريخ
 کشا ار أ وثم نيل ا )0

 َنوُلعَفيَو هرم ا ام هلأ نوصي ال دادش ظالِغ ةكيتلم ا ةراجيلأو

 همزاولب اوموق «ناميالاب مهيلع هللا َّنَم نم اي : يأ نومو ام

 .هطورشو
 فاصوألا هذهب ةفوصوم كاران يلهو شنا أوه ف

 هرمأب مايقلاو ءهللا رمأ اهمازلإب سفنألا ةياقوو «ةعيظفلا

 بجويو هللا طخسي امع ةبوتلاو ءاًبانتجا هيهنو ءالاثتما
 .باذعلا

 مهرابجإو «مهميلعتو مهبيدأتب [دالوألاو] لهألا ةياقوو

 . هللا رمأ ىلع

 اميفو «هسفن يف هب هللا رمأ امب ماق اذإ الإ دبعلا ملسي الف

 شالا اهدوفو ارات کلهاو دش

of - تايألا ‹ميرحتلا ةروس ريسفت : A-٦ 

)2 5 7 
 وه نمم مهريغو دالوألاو تاجوزلا نم هتيالو تحت لخدي

 . هفرصتو هتيالو تحت

 نواهتلا نع هدابع رجزيل «فاصوألا هذهب رانلا هللا فصوو

 5 :لاقف «هرماب

 اَمَو مُكَحَبِإ 8 :ىلاعت لاق امك اجمل شالا اَهُدوُفَو#
 ل ل هس | ب ار ت

 . 4 سرذرو اھ رسا َمَّئَهَج بصح هَ علا يود نم َبودبعت

eمهقالخأ ةظيلغ : يأ چ دادش طال کم » 

Eمهآرمب ر مهتاوصأب نوع زفي اا » 

 هللا رمأ مهيف ”””نولثتميو «مهتوقب رانلا باحصأ نونيهيو
 .باقعلا ةدش مهيلع بجوأو «باذعلا مهيلع مح يذلا

 اًضيأ هيف اذهو دورو اَم َنوُلَعْفيَو مهَرَمَأ آم هلأ نوصعي ال

 يف هل مهتعاطو ار مهدايقناو «ماركلا ةكئالملل حدم

 ا اهلك

 3 اَم نور ا ل ارس ال اوك لآ ایا (۷)

 لاقيف «خيبوتلا اذهب ةمايقلا موي رانلا لهآ خبوي : يأ ولم
 بهذ هنإف [: يأ] 4 مولا اودع ال 70 نا ماكي : مهل

 ىلع ءازجلا الإ نآلا قبي ملف .هعفن لازو ءراذتعالا تقو

 هتاياب بيذكتلاو < هللاب رفكلا الإ اومدقت مل متنأو .لامعألا

 .هئايلوأو هلسر ةبراحمو

 أ كير كس اوس ةو لل لإ اویو اونما تيل مایک (0)
 00 اه نم یر تلج تن مڪو مياس مکن رگ

 ك 1-2 ني مقل مت 0 نيدو بلا هلآ یز ال

 ىس لڪ نع ك ال زيوت ات میت آب ا ر َنوُلوُفَي مومْمَيَِبَ

 7 دعوو «ةيآلا هذه يف حوصنلا ةبوتلاب هللا رمأ دق ريَ
 نيح «حالفلاو زوفلاو «تانجلا لوخدو «تائيسلا ريفكتب

 .هئايضب نوشميو «مهناميإ رونب ةمايقلا موي نونمؤملا ىعسي
 يتلا راونألا تئفط اذإ نوقفشيو «هتحارو هحورب نوعتمتيو

 SE هيك نا هلا نول اسيزر + قيس انجل قطعت
5 95 )01 
 رولا قي ۵ را ويو «مهتوعد هللا بيجتسيف

 اذه لكو «ميركلا برلا راوجو «ميعنلا تانج ىلإ «نيقيلاو

 ىتلا اهلك بونذلل ةلماشلا ةماعلا ةبوتلا :اهب دارملاو

 «هنم برقلاو و الإ اهب ديري ال هلل دبعلا اهدقع

 يف قفيفإ ةاراخس ويف رانيا هرخر 00 راع 6

 يف (17) .امب :ب يف )١١( الا
 .ديدش ا

 . هللا هجو الإ :ب



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 لاو قفل

 e ا فيو کج رھا
 لماش اذهو كلذ يف مهيلع ظالغإلاو «نيقفانملاو رافكلا
 ةظعوملاب [مهتوعدو .مهيلع] ةجحلا ةماقإب مهداهجل

 مهداهجو «لالضلا عاونأ نم هيلع مه ام لاطبإو 2 "”ةنسحلا

 داقنيو «هللا ةوعد بيجي نأ ىبأ نمل «لاتقلاو حالسلاب

 .هيلع ظلغيو دهاجي اذه نإف «همكحل

 . نسحأ ىه ىتلاب نوكتف «ىلوألا ةبترملا امأو

 هللا طيات ءايدلا يف باذع مهل نوهاشلاو زافعلات
 باذعو «مهلاتقو مهداهج ىلعإو «مهيلع] هبزحو .هلؤسرل

 يقش لك هيلإ ريصي يذلا ءريصملا سئبو ةرخآلا يف رانلا
 ا

 َتآَرمأَو جون تارمأ ورقه تلل اتم هلآ برص (۱۲-۱۰)

 ينب ر اشا نیسم واک ن ع نيڪ ت اڪ لو
 م َراَّثلأ الخد ا َليِقَو كَ أ ىم اع

 ىف اب لدن يل نبأ تر تلف د وعر تاما اوما تیل تس
 يو © َنييِليظلا ِرّوَمْلا ىم ىو هِلَمَعَو َّنَوَعَبِف نم ينو ة ٍةَنَجْلأ

 فاصل رب دير ل هيو دم لآ قري تن
 ناذللا نالثملا ناذه 4َنئدَمْلا نب تاو ديكو ار ٍتنمِلكِي

 رفاكلا لاصتا نأ مهل نيبيل «نيرفاكلاو نينمؤملل هللا امهبرض

 نمؤملا لاصتا نأو ءاّئيش هديفي ال ءهنم هبرقو «نمؤملاب

 .هيلع بجاولاب همايق عم «اًنيش هرضي ال «رفاكلاب
 نع يب يبنلا تاجوزل اًريذحتو ةراشإ كلذ يف نأكف

 ءةءاسإلا عم اًئيش نهعفني ال لب هب نهلاصتا نأو «ةيصعملا

 : لاقف

 رول تارتار جش تارن ادرک ين الكم هنآ ترس
u 1 44 ِنَسِلِدَص انواع ْنِم نبع تّ ناتأرملا  

 .مالسلا امهيلع طولو حون امهو

 ءامهيجوز نيد ريغ ىلع اتناك نأب «نيدلا يف 4كم
 ام هنإف «شارفلاو بسنلا ةنايخ ال «ةنايخلاب دارملا وه اذهو

 هئايبنأ نم دحأ ةأرما لعجيل هللا ناك امو ءطق ىبن ةأرما تغب
5 

 . ايغب

 :يأ «كاَبهْتَعال طولو حون :يأ ء4اَيْنُي رل
 7 َراَثلأ الخ دا» :امهل 4َليِقَو ايس هلأ ني امهيتأرما
 ا

 ۹-٠١ :تايآلا «ميرحتلا ةروس ريسفت -5

 ب تاما اوو انما تیز اک

 انماء 2ار راتني

 2 ییا تیت ی

 | 0 ٌريِرَق ویش د لڪ تاتار روال ممت
 اي ھر ربو قار ہو ل

 مَ فَ قفار هيل أي

 هاما بيرس © دلو
 و 02 EE اا 5 2

 رع م 22001

 o ص نيدبع

 ©9 كلج لااا ذآ قوات يَ ولا 2
 26 ا سس و 120

 را ا هللا ت رضو

 تور نِم نو ِةَّنَجْلا ف
 تبا مسول تيمللظلاو ارا ر ر ر ص اس حرص

 ia رص س درک و ر ر < ر و

2r 

 ر رص

 اف كيفقأ

 © نیلام تاد یتکو ارتكبت

2 24 

 . «َييلبظلا رولا نم جنو .هِلَمَعَو َنْوَعَتِف نم يو ْةَّنَجْل
 لجأ اهبرل اهلاؤسو ءاهبرل عرضتلاو ناميالاب هللا اهفصوف

 ءميركلا برلا ةرواجمو «ةنجلا لوخد وهو ء«بلاطملا

 نمو «ةثيبخلا هلامعأو نوعرف ةنتف نم هللا اهيجني نأ اهلاؤسو
 . ملاظ لك هنتف'

 مات تابثو «لماك ناميإ يف تشاعف ءاهل هللا باجتساف

 لاجرلا نم لمك» :ِةلَك يبنلا لاق اذهلو «نتفلا نم ةاجنو

 تنب ةيسآو «نارمع تنب ميرم الإ ءاسنلا نم لمكي ملو «ريثك
 ءاسنلا ىلع ةشئاع لضفو «دليوخ تنب ةجيدخو ءمحازم

 . ؛ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك
 : يأ هج ْتَصْحَأ لآ رن بأ و 1: هلوقو]

 ءاهتفعو ءاهتنايد لامكل ءةشحافلا نع هتظفحو هتناص

 . اهتهازنو

 [مالسلا هيلع] ليربج خفن نأب «هياَِدوُر نم هيف اتل

 ىسيع اهنم ءاجف «ميرم ىلإ هتخفن تلصوف ءاهعرد بيج يف

 )١( ةنسحلا ةظعوملاو ةجحلا ةماقإب :أ ىفو «ب ىف اذك .



 نورشعلاو نماثلا ءزجلا

 . ميظعلا ديسلاو ميركلا لوسرلا [مالسلا هيلع] ميرم نبا

 ملعلاب اهل فصو اذهو :4ءهِيْْكَو اهر تسلب ْتَفَّدَصَو#
 ةينيدلا هتاملك لمشي « هللا تاملكب قيدصتلا نإف «ةفرعملاو

 . ةيردقلاو

 الو «قيدصتلا لصحي هب ام ةفرعم يضتقي هبتكب قيدصتلاو

 :[لاق اذهلو] ءلمعلاو ملعلاب الإ كلذ نوكي
 ىلع نيموادملا هلل نيعيطملا :يأ «4َنيدقْلا نم تال

 . عوشخو ةيشخب ''”هتعاط

 - اهنع هللا يضر - اهنإف «لمعلا لامكب اهل فصو اذهو
 . لمعلاو ملعلا لامك يه :ةيقيّدصلاو «ةقيّدص

 .دمحلا هلو تمت

 م مے ص اار رر رو قدوم ےس 7
 ىِذْلا © ريدم ویش لك وهو كلملا ودی ىلا َك ت (4-1)

i 4ىِذَلا ه ٌروُفَعْلا علا وهو المع نسحأ نأ وللا ةويلاو توملا لح 7 رم ع رجم رور ير يس 4 ی٤ج سک  

 رضا عجاف توفت نم نامحلا ٍقلخ فف هرت ام اقابط ٍتاولمس ا

 r N AA A E لس 4

 ا و اتساح رصبلا كيلا بلقب رک را جتا م © ٍروُطُم نم ی لَه

 رثكو «ىلاعتو مظاعت :يآ ثلا ودي یر ب 4یک
 . هناسحإ معو «هريخ

 يذلا وهف «يلفسلاو يولعلا ملاعلا كلم هديب نأ هتمظع نم

 ءةيردقلا ماكحألا نم «ءاش امب هيف فرصتيو «هقلخ

 . هتمكحل ةعباتلا «ةينيدلا ماكحألاو

 تاوامسلاك «ةميظعلا تاقولخملا نم دجوأ ام دجوأ

 ضرألاو

 مث مهييحي نأ هدابعل ردق :يأ 4يو َتَوَملا نحل و

 5 . مهتيمي

 .هبوصأو هصلخأ : يأ لع نسخ نسحأ 1 کتا مڪو

 مهنأ مهربخأو «رادلا هذهل مهجرخأو هدابع قلخ هللا ”"”نإف

 تاوهشلاب مهالتباو «مهاهنو مهرمأو ءاهنم نولقنيس
 نسحأ « لمعلا نسحأو هللا رمأل داقنا نمف .هرمأل ةضراعملا

 كبنو « سفنلا تاوهش عم لام نمو «نيرادلا يف ءازجلا هل هللا

 . ءازجلا رش هلف هللا رمأ

 ۲-1۹ :تايآلا «كلملا ةروس ريسفت - "1

 اهلك ةزعلا هل يذلا 4 ُرِِرَمْلا وشول
 .تاقولخملا هل تداقناو ءءايشألا

 اًصوصخ «نيبنذملاو نيرصقملاو نيئيسملا نع 4 رولا #

 عيمج اهب رهق يتلا «

 ىامسلا نانع تغلب ولو « مهبونذ رفغي هنإف ءاوبانأو اوبات اذإ

 . ايندلا ءلم تناك ولو « مهبويع رتسيو

 قوف ةدحاو لك :يأ ا توس میس َقَح ىّرلا#

 نسحلا ةياغ يف اهقلخو «ةدحاو ةقبط نسلو «ىرخألا

 للخ :يأ 4ٍت نم نَا ِقْلَخ ف رت اال ناقتالاو
 : . صقنو

 ءةلماك ةنسح تراص «هجو لك نم صقنلا ىفتنا اذإو

 اهيف امو ءاهعافتراو اهتئيهو اهنول يف «هجو لك نم ةبسانتم

 نهنم تباوثلا «تارينلا بكاوكلاو «رمقلاو سمشلا نم
 .تارايسلاو

 رظنلا راركتب ىلاعت [هللا] رمأ ءاّمولعم اهلامك ناك املو

 :لاق ءاهئاجرأ يف لمأتلاو اهيلإ

 ري لَه اًربتعم اًرظان ءاهيلإ هْذِعَأ :يأ «4 رسبت عجل
 .لالتخاو صقن : يأ ‰۰ روف نم

 بلم راركتلا ةرثك : كلذب دارملاو نارك َرَسْلا نأ مو

 نا اًرجاع : يأ هيس رهو اسا ُمَصِبلا َكِّلِإ

 صرحلا ةياغ صرح ولو ءاّروطف وأ
 :لاقف ءاهنسح ركذب حرص مث

N ميسي انذلا NEOs 
 ا َنيِدَلِلَو © ريعتلأ َباَذَع مه اهَدَتَعَو نيل 0

 رام 265 ت نوت یر ایک ا یاو اونا اذ © هلا یو

  LSدَ لب اولا ه ری یاب ملأ انتر

 رع در ام الو اندک راک اناج 0

 ريعّسلأ ص ف اك ام لق و ممت اك وک اواو #٠ دقلو :يأ
 اهنورت يتلا ايدل ءامسلأ# انلّمج

 رونلا يف هياتم ىلع «موجنلا يهو #َيِدَمَس#
 ال ءاّملظم افقس ناكل «موجنلا نم اهيف ام الول هنإف ءءايضلاو

 لاب لوبا مج
 [الامجو] ءءامسلل ةنيز موجنلا هذه هللا لعج نكلو

 .رحبلاو ربلا تاملظ يف اهب ىدتهي ةيادهو ءاّرونو

 نوكي نأ «حيباصمب ايندلا ءامسلا نيز هنأ هرابخإ يفاني الو

 تاوامسلا نإف «عبسلا تاوامسلا قوف موجنلا نم ريثك

 نكت مل نإو ءايندلا ءامسلل ةنيزلا لصحت كلذبو «ةفافش

 نأ كلذو :ب يف (۲) .هللا ةعاط ىلع نيموادملا :يأ :ب يف )١(



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 . اهيف بكاوكلا

 نيذلا 4 ناكل اجر حيباصملا : يأ ,كاَهسْلعَحو#

 .ءامسلا ربخ قارتسا نوديري

 نيطايشلا فقلت نع ءامسلل ةسارح موجنلا هذه هللا لعجف

 اهدعأ .موجنلا نم ىمرت يتلا «بهشلا هذهف «ضرألا رابخأ
 . نيطايشلل 000

 اودرمت مهنأل «ٍريمَتلَأ َباَدَع# ةرخآلا يف مه دنع
 رافكلا نم مهعابتأ ناك اذهلو «هدابع اولضأو «هللا 0

Eلاق اذهلف ريجملا يااا : 

 هب ناهي يتلا «ُريِصَمْلا سو منهج ُباَدَع مهر افك َنِِلَول
 .ناوهلا ةياغ ء“هلهأ

 انيس اه اويس لذلاو ةناهالا هجو ىلع كاين اأ اإ
 . اًعيظف اًيلاع اًنوص : يأ

 نأ اهعامتجا ىلع داكت :يأ طلا نب ر کا

 امف «رافكلا ىلع اهظيغ ةدش نم عطقتتو ءاًضعب اهضعب قرافي
 ! ! ؟اهيف اولصح اذإ «مهب لعفت ام كنظ

 چرم ایف لأ اك :لاقف ءاهلهأل ةنزخلا خيبوت ركذ مث

 ا اذه مكلاح :يأ؟ 4 يك کیا رلَأ ار یاس

 ا E ءراتلا

 نِ هللا e ري ج د ال

 نيب اوعمجف < رک ٍلكَص
eT 

 نيرذنملا لسرلا لالضب اونلعأ ىتح «كلذ مهفكي ملو

 اولعج لب «لالضلا درجمب اوفتكي ملو «نودتهملا ةادهلا مهو
 . ؟اذه هبشي ملظو رّبكتو دانع ياف ءاّریبک الالض مهلالض

 اك ول :داشرلاو ىدهلل مهتيلهأ مدعب نيفرتعم أولا
 قرط مهسفنأ نع اوفنف ريل صا ف اك ام لَم وأ مس

 لقعلاو لسرلا هب تءاجو هللا لزنأ امل عمسلا يهو «ىدهلا

 راثيإو ءءايشألا قئاقح ىلع هفقويو ءهبحاص عفني يذلا
 [مهل] عمس الف «ةميمذ هتبقاع ام لك نع راجزنالاو «ريخلا

 .لقع الو

 قدصلا بابرأو «نافرعلاو نيقيلا لهأ فالخب اذهو

 ام اوعمسف «ةيعمسلا ةلدألاب مهناميإ اوديأ مهنإف «ناميالاو
 . اًلمعو ةفرعمو اًملع هللا لوسر هب ءاجو «هللا دنع نم ءاج

 نم نسحلاو «لالضلا نم ىدهلل ةفرعملا : ةيلقعلا ةلدألاو

 .رشلا نم ريخلاو «حيبقلا

 نم هب مهيلع هللا نم ام بسحب - ناميالا يف - مهو
 نم هلضفب صتخي نم ناحبسف «لوقنملاو لوقعملاب ءادتقالا

 إل ا ْنِإ ٍءْىَش نِ

 راربألا ءادعسلا ةلاح ركذ ءراجفلا ءايقشألا ةلاح ركذ امل

 ٠١١١١ :ناتيآلا .كلملا ةروس ريسفت -۷

1 
 هه

7 

 ر ا

 20 و م و ر مر

 كلملاو ديب ىزلا كرابت تت

 ا نساك ويفكر
 نم نَميلاَقلَح ف اك ليو سقس

 ي رسل جتا ر رو نوکر لَا چنا نوقت

 اسلا ار دقو ل و ر وه واسال كيل بلم
lal 

 بادها دتا ار نيل امو

 ٌريِصَمْل ود إكس یتا

 مت داكن (نإ 9 روت واق أوم ايفا

 0 ری کی الآ اش رک ھا Ea ا
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  2 106 z2م  EEوم

 ]رک 18 وفك ركل یل مكي

 حلصي ال نم لذخيو «هدابع نم ءاشي نم ىلع نميو «ءاشي

 مهملظب نيفرتعملا ءرانلل نيلخادلا ءالؤه نع ىلاعت لاق

 : مهدانعو

EEموو 0 011 ی اک رک م  
 اذْعُب : يأ #2 ريت حصا امف َمِهبَّدِ اوقع # )١١(

 .ءاقشو ةراسخو مهل

 اوناكو هللا باوث مهتاف ثيح «مهادرأو مهاقشأ امف

 ىلع علطتو «مهنادبأ يف رعتست يتلا ءريعسلل نيمزالم
 . !مهتدئفأ

 رک دلو ةرفعم مهل بعلب مهر وت لآ نإ ۷
۳ 

 عيمج يف : يأ 4 ِبيَعْلَأ مهر وسخ لا نل : لاقف

 « هللا الإ اهيف مهيلع علطي ال ىتلا ةلاحلا ىف ىتح «مهلاوحأ

 . "هب رمأ اميف نورصقي الو «هيصاعم ىلع نومدقي الف

 مهاقو مهبونذ هللا رفغ اذإو «مهبونذل رفع م مک

 .اهلهأ اهب ناهي يتلا
 .هب مهرمأ امع نورصقي الو :ب يف (۳)

 راربألا فصو ركذ :ب يف (۱)
 .ءادعسلا

(Y)ب يف  



 نورشعلاو عساتلا ءزحلا

 .ميحجلا باذع مهاقوو ءاهرش

 نم ةنجلا يف مهل هللا هدعأ ام وهو 4ك ربا مهل و
 ء[تالصاوتملا] تاذللاو ءريبكلا كلملاو «ميقملا ميعنلا

 روحلاو «تايلاعلا [لزانملاو] روصقلاو تايهتشملاو

 .نادلولاو مدخلاو «ناسحلا

 ىلع هللا هلحي يذلا نمحرلا اضر ءربكأو كلذ نم مظعأو

 5 نانجلا لهأ
 ِتاَدِي هيلع منل ب اورھجآ ا کک أ ا )61(

 هللا نم رابخإ اذه لأ في فيولا رهو َقلح نم لي الأ © رولا

 أورهجأ وأ ہو اورساو :لاقف ءهفطل لومشو «هملع ةعسب

 . ةيفاخ اهنم هيلع ىفخي ال «هيدل ءاوس اهلك : يأ «#ةب

 «تاينلا نم اهيف امب : يأ ,«ٍروُدَصلا ِت ِتاَدِب هيلع ٌمّنِإ ©

 e «لاعفألاو لاوقألاب فيكف «تادارالاو

 2 ملعب لأ :- - هملع ىلع يلقع ليلدب اًلدتسم - لاق مث

 كم

 ىتح «هربخو هملع فطل يذلا ريَ ُكيِلللا رهو

 وهو [بويغلاو ءايافخلاو] ايابخلاو ءرئامضلاو رئارسلا كردأ

 . * ْخَلَو نيل ا معي يذلا

 قوسيف N «فيطللا ىناعم نمو

4 

ir 

 نم رشلا نم همصعيو ءرعشي ال ثيح نم ناسحالاو ربلا هيلإ

 نوكت ال بابسأب بتارملا ىلعأ ىلإ هيقريو «بستحي ال ثيح

 ءاهب لصوتيل «هراكملا هقيذي هنإ ىتح «لاب ىلع [دبعلا] نم
 . ةليبنلا تاماقملاو « ةليلجلا باحملا ىلإ

 اوو اکا يف اوشا الولد ضل ہک لصَج یا رھ )١5(

 «ضرألا مكل رخس يذلا وه :يأ 4 رولا هو فقرر نم

 سرغ نم «مكتجاح هب تقلعت ام لك اهنم اوكردتل ؛اهللذو

 ءةيئانلا راطقألا ىلإ اهب لصوتي قرطو «ثرحو «ءانبو
 . ةعساشلا نادلبلاو

 .بساكملاو قزرلا بلطل : يأ اكا يف اوشمال
 هذه نم اولقتنت نأ دعب : يأ 4رس هَ قر ني اوکو

 , رادلا ىلإ اهب غلبتي ةغلبو ءاتاحتما هللا اهلعج يتلا رادلا

 مكيزاجيل هللا ىلإ نورشحتو «مكتوم دعب نوثعبت «ةرخآلا
 . ةئيسلاو ةنسحلا مكلامعأب

 ىه ا َسْرْلا مكي فَي نأ كما يف نم مانی # )1۸-۱7

 تنگ نوت اجا مکی ل ل امسا يف م عني مآ © رم

 ديدهت اذه «ركت د تت میل ن یا بدك دقو © ريد

 بجوملا هنايصعو «هيّدعتو هنايغط يف رمتسا نمل ديعوو

 وهو اسلا يف نم منيا :لاقف ءةبوقعلا لولحو «لاكنلل

 2 ااا 0 یو
 ا ع رج روم موف ع الص + وے رص مة ع

 ا (2) رودصلاح ِتاَذيممِِلعهَنِإ دیاورهجاوأ مک اتادم 5

 كتلك
 وعم م 2 راع ا اساس 6 صر کے ع ری جم

 رولا لإ وقدر نم وراهم أوسم لولد صال
 5 مو ل يف عر

 8 د فسم نأ امسا فن نم

000 

 اوه ریا ا کک لف
5 

 م ادق َضصَرَدْلا

 1 ا 6 روت
 2 دك مهي نرل بگو 08 ردك 000077 لل رص رس

 اَمَنَضِيْفَيَو تقص هَفَوهِريَط طلال و ( ريك نك

 COA 4 ا

 0 رنا ورکوی کنی کل دوه
 وع و 4

 قا ا رب یزلآا دهم يل

 ا 2000100 ْ

 ٠ 52 لعجوداتنآ ئ یزلاوخ لف( ونت لری
 کارد یر اوه لف نور کتا ایک ةد ڈ لاو رسک 6 دھر رس س

 ع 3

dT 
 نيم 2 امنوا دنعرا ولاا لقا )ن قرص

N: 

 ا للان ا
 عع نع. هرج لع عد عطس. ا ر صاح 4
 ىتح «برطضتو مكب وت <« ے اد صرألا مكب فسخ نأ#

 اًياذع : یا انا كلغ ل نأ ءلمّسلا يف نم نما

 تک
4 rr 

 نوماس مكنم هللا

 .بتكلاو لسرلا هب مكترذنأ ام مكيتأي فيك :يأ 4رذ

 نم باقعب مكبقاعي نأ هللا نم مُكَتْمُأ نأ اوبسحت الف

 ءاوس «مكرمأ ةبقاع نودجتسف «مكعفني ءامسلا نمو ضرألا

 . رصق وأ " 'نامزلا مكيلع لاط

 «ىلاعت هللا مهكلهأف «متبذك امك اوبذك مكلبق نم نإف

 لبق ةيويندلا ةبوقعلاب مهلجاع «مهيلع هللا راكنإ فيك اورظناف
 .مهباصأ ام مكبيصي نأ اورذحاف «ةرخآلا ةبوقع

 الإ نكن ام نضيف تقص مهتر يطا لإ أب ہرا (19)

 ىلإ رظنلا ىلع ثحو باتع اذهو يصب منَ لمي مَ نمل

 فصت ءءاوهلاو وجلا اهل رخسو « هللا اهرخس يتلا ريطلا ةلاح

 اوكلهت ىتح :ب يف (۲)

1 f 5 

 )١( نانجلا ينكاس ىلع هلحي يذلا :ب يف .

 .دمألا :ب يف (۴) .اوفلتتو



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 يف ةحباس لظتف «عوقولل اهضبقتو «ناريطلل اهتحنجأ هيف

 ESE مق ديرك .وجلا

 لعجو «وجلا نهل رخس يذلا هنإف نمي الإ نهي امل
 .ناريطلل ةدعتسم ةلاح ىف '”نهتقلخو نهداسجأ

 ةردق ىلع هتلد ءاهيف ربتعاو ريطلا ةلاح يف رظن نمف

 يغبنت ال يذلا دحألا دحاولا هنأو «ةينابرلا هتيانعو ءيرابلا

 .هل الإ ةدابعلا

 «مهب قيلي امب «هدابعل ربدملا وهف «4ُريِصَب ٍمْىَس لكي منل
 . هتمك 3 تفت و

 نإ نمل نود ني لشي کل دج ره ولأ انك ناو (0 ٠
 ع و2

 اجل لب مق ر َكَسْمَأ نل E ىِرَلأ اده أ 0 رورع ىف 3إ َتورفكْلا

 «هرمأ نع 0 ةاتعلل ىلاعت 1 رک ف

 : يأ 4نا نود ني شب کل دن وُ ییا انك 5
 : يأ ؟مكنع هعفديف ءاًءوس نمحرلا مكب دارأ اذإ ءمكرصني

 وه ىلاعت هنإف ؟نمحرلا ريغ مكئادعأ ىلع مكرصني يذلا

 رصن ىلع اوعمتجا ول قلخلا نم هريغو «لذملا زعملا رصانلا

 .ناك ودع ٌّيأ ىلع «ةرذ لاقثم هوعفني مل «دبع

 ال هنأ اوملع نأ دعب ءمهرفك ىلع نيرفاكلا رارمتساف

 .ةَفَسَو رورغ «نمحرلا نود نم دحأ مهرصني

 نم هلك قزرلا :يأ مَ َكَسْمَأ نإ فني ىلا اد نسأل
 نإف ؟مكل هلسري يذلا نمف «هقزر مكنع كسمأ ولف «هللا

 قازرلاف ؟مهريغب فيكف «مهسفنأ قزر ىلع نوردقي ال قلخلا
 قحتسي يذلا وه «هنم الإ ةمعن دابعلا بيصي ال يذلا ءمعنملا

 .ةدابعلاب درفي نأ

 : يأ وع فل اورمتسا : يأ اجلال نورفاكلا نكلو
 . قحلا نع دورش : يأ «4ٍروُفَْوإو قحلل نيل مدعو ةوسق

EEE NSE EO ES 
 «لالضلا يف اًهئات ناك نم ؟ىدهأ نيلجرلا يأ : يأ ٍمََسسُم
 ءالطاب هدنع قحلا راصف «هبلق سكتنا دق رفكلا يف اًقراغ

 هب دماغ دل اوم نیلا الاغ ناک نمو ا لطابلاو
 عيمجو «هلامعأو هلاوقأ يف ميقتسملا طارصلا ىلع يشمي

 ؟هلاوحأ .

 قرفلا ملعي «نيلجرلا نيذه لاح ىلإ رظنلا درجمبف

 نم دهاش ربكأ لاوحألاو ءامهنم لاضلا نم يدتهملاو ءامهنيب
 .لاوقألا

 راو عقلا ل رمو هكاشنأ ىلا وه لف )7-5١(

 هاو شالا يف أَو ییا رم لف ه 72 ب ال هدانا

o ۷- ۲١-٠٠ :تايآلا «ءكلملا ةروس ريسفت 

 2 E r E ب ع رت 2 ْ 20
 دنع ماعلا امنإ لق © َنيِقَص ك نإ دمو اذه یم نولوقبو © تورت

 ءهدحو دوبعملا هنأ اًنيبم - ىلاعت لوقي ني ردن اأ امو أ

 :- ةدابعلاب هدارفإو «هركش ىلإ هدابع اًيعادو

 ريغ نم «مدعلا نم مكدجوأ :يأ «#ٌكأَمَنأ ىلا ره لفل

 .رهاظم الو هل نواعم

 راصبألاو عمسلاب ءدوجولا مكل لمك «مكأشنأ املو

 ىوقلا لمكأو «"ندبلا ءاضعأ عفنأ يه يتلا ةدئفألاو

 :ةنامتجلا

 يقم ماعنالا اذه عم "”هنكلو

 .ركشلا ىس للقو كاشلا

 ءاهراطقأ يف مكثب : يأ ألا يف كارد ىلا َرْه لفل
 نم مكيلع ىدسأو «مكاهنو :مكرعأو ءاهتاجرأ يف مكنكسأو

 .ةمايقلا مويل مكرشحي كلذ دعب مث وعلا ب لا

 نودناعملا ءالؤه هركني ءءازجلاب دعولا اذه كلو

 «4َنِفِرص رتُ نإ ُدَمَوْلا اد یم :اًبيذكت ولوو
 ملظ اذهو ءهئيجم تقوب (؟”اوربخي نأ «مهقدص ةمالع اولعج

 .دانعو

 نيب ةمزالم الو «قلخلا نم دحأ دنع ال هللا دنع ملعلا امنإف
 فرعي قدصلا نإف «هتقوب رابخالا نيبو «ربخلا اذه قدص

 .هتلداب

 ىقبي ال ام «هتحص ىلع نيهاربلاو ةلدألا نم هللا ماقأ دقو

 .ديهش وهو عمسلا ىقلأ نمل «كش ىندأ هعم

 اذه ليَ اويْقَك تلا وجو تیس ملر هور ال (0-70)

eتمي وأ ىّ سَو هلآ ىّكلهأ  
 دو هدي ان نا قبل 4 ٍرِلَأ باَدَع نم َنرفكْلا رج

 اروع گام حصا نإ ةا لق ٠ یی ل يف ره لتس ا
 هب مهرورغو رافكلا ا بيذكت لحم نأ ينعي یی رتب يلي نق

 باذعلا اوأرو ءءازجلا ,موي ناك اذإف ءايندلا يف اوناك نيح

 و «مهعظفأو كلذ مهءاس ءابيرق : يأ ةر مهنم

 00 ىلع اوخبوو «مههوجو كلذل تريغتف مهتدئفأ

 . نوبذكت هب متنك يذلا اذه : مهل ليقو

 مكب تعطقتو ءرمألا مكل ىلجناو ءاّنايع هومتيأر مويلاف

 . باذعلا ةرشابم الإ قبي ملو «بابسألا
 ءهتوعد نودري [نيذلا] ءال لوسرلل نوبذكملا ناك املو

 لوقي نأ هللا هرمأ «نونملا بير هب نوصبرتيو «هكاله نورظتني

 مكنم ليلق «هللا 45كم ات

 يه ةثالثلا هذهو :ب يف (۲)

 نأ دب يف )٤( . مكنكلو

 .اهتقلخو اهداسجأ لعجو .:ب يف )١(
 :ب يف (۳) .ندبلا ءاضعأ لضفأ

 . مهوربخي



 ا٣٣٠ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 نمو هللا ينكلهأو «""مكينامأ مكل تلصح نإو “""متنأ : مهل

 « هللا تايآب مترفك مكنأل ءائيش مكل عفانب كلذ سيلف «يعم
 مّتحت دق ميلأ باذع نم مكريجي نمف «باذعلا متققحتساو

 . ؟مكب هعوقو

 ٍدْجُّم الو ديفم ريغ يكاله ىلع مكصرحو مكبعت ءاذإف
 ىلع لوسرلاو «ىده ىلع مهنإ :مهلوق نمو ءائيش مكنع
 . اولتاقو هيلع اولداجو ءاودبأو كلذ ىف اوداعأ «لالض

EEنيبتي هب ام «هعابتأ لاحو  

 ِهِلَعَو وپ امال :اولوقي نأ وهو «مهاوقتو مهاده دحأ لكل

 ةنطابلا لامعألاو «نطابلا قيدصتلا لمشي ناميالاو 4 انو

 .ةرهاظلاو

 ىلع ةفقوتم ءاهلامكو اهدوجو .لامعألا تناك املو

 وهف الإو «لامعألا رئاس نيب نم لكوتلا هللا صخ «لكوتلا

 َلَعَو# : ىلاعت لاق امك «همزاول ةلمج نمو «ناميالا يف لخاد

 .4َنِيِمّؤُم رك نإ اووف ل

 ىهو «هعبتا نم لاحو «لوسرلا لاح هذه تناك اذإف

 لاو ءةداعسلا اهيلع فقوتتو «حالفلل نيعتت يتلا لاحلا

 وه نم كلذب ملع «لكوت الو [مهل] ناميإ الف ءاهدضب هئادعأ

 . نيبم لالض يف وه نمو «ىده ىلع
 هللا لعج يذلا ءاملاب اًصوصخ «معنلاب هدارفنا نع ربخأ مث

 اروع ردوا حصا نإ ميم لق :لاقف ءئيح ٍءيش لك هنم

 نوقستو «هنم نوبرشت نيت واب ياب نمط اًرئاغ :يأ

 ١-۷ :تايآلا ءن ةروس ريسفت -۸

 ا ووو سرر ےہ وور هد
 ىَِلأَدَهَلِيقَوأورفك زا هوجو تس هَر هوار ام

 ی نمونا یک کھا نإ ری ءرا لق 6 توعد وبعدك و < ٤ < ہو ر > چچ ومد وع
 ہو >۸ رم ٤ اج دس ل کوو و ےب صر س یھ

 2 2 2 ل شا

 . 3 دے و 2 و رج

 نیم للصف وه نم نوملعتسفانکوک هیلو هياتم اء نجلا
E 2 

 ا ج 56 8 ےک ہہ 5 > حى اسرع د ® ءس ر سدس ع

 9€ نعم وامب كينان ه اروع ؤام حبصا نإ خیرا لق
SEE ESSE E 

 ادو را
 مسلما نس

 OSS 0 مخ حس سايز دوا هنري E هه حمر عا

 9 زوخمب كير ةمعني تنام © د وزطسمامو رل قلاو ت
OSS 5 2 oS 5 4 >2 of RE 2 

 ميظعقلخ لعل كنإو ل نوم ريعارجأل كلن
 ا و سي و وک مج و هوو هل
 ره كرن نفملا کباب دورو ریس

rEوع لب منح ب ا وو 12004 ۳  

 عن نرمل اب معآ وهو یس نعل نم هلع
AES ERسر ا ی ل مج رجا دوي رخل  

 لك عناد يل تونه ديف نه ديول اودوه َنيِبْرَكَمْل
EAS <TR. < r 

 تعم ريخلإ عام 9€ ريتا زمه نوھ ینا
Kا د د 1س ےک ر كد دول ن صحح  

 يشو لام اذ ناكنأ ©9 ري كلذ دعبلثع 6 ري
 ا 8 2 ےک م ت

 © کک ا 5

 نم «مالكلا عونأ نم هب نورطسي امو «ملقلا نأ كلذو

 ةءارب ىلع ءاهب هللا مسقي نأ قحتست ىتلا «ةميظعلا هللا تايآ .؟وكعورزو «مكراجشأو ءمكماعنأ

YSلک دمحم هيبن  nهنع ىفنف «نونجلا  

 لقعلاب هيلع َّنم ثيح «هناسحإو «هيلع هبر ةمعنب “نونجلا . یلاعت هللا ريغ
 ام نسحأ وه يذلا «لصفلا مالكلاو «لزجلا يأرلاو «لماكلا . ””دمحلا هللو تمت

 . ايندلا يف ةداعسلا وه اذهو «مانألا هرطسو «مالقألا هب ترج

 : يأ كاَرَجَدَل كل ىو :لاقف «ةرخآلا ىف هتداعس ركذ مث

 .عوطقم [ريغ] : يأ 4ِنْوْبْمَم ّريَع# «ريكدتلا هديفي امك ءاًميظع ةيكم يهو

 . رمتسم مئاد وه لب

 ءةحلاصلا لامعألا نم يب يبنلا هفلسأ امل كلذو دا شقا رتا من

 . ةلماكلا قالخألاو
 2 هم اسرع ١ ا عا اک

 هب اًيلاع :يأ «ٍريِظَع يلح لعل َكَنِإَو :لاق اذهلو o وجم كير َةَمعت تأ آم © َنوُرطَسي امو ملقلاو تف (۷-۱)

 .هب كيلع هللا نم يذلا كقلخب خب اًَلْعَتْسُم ریت ه ٍميِظَع ا لعل كلو ٥ ِنوْنْمَم رع أل ك لَو
 ا ا ريس ءء2 وص + 2 5

 ولبس نع لص نمي ْمَلَعَأ وه كير نِ © ُنوُبَفَمْلا حَيِبأِب © تورص
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 يا ےک

 ةشئاع] نينمؤملا مأ هب هترسف ام ميظعلا هقلخ لصاحو

 ««نآرقلا هقلخ ناك» :تلاقف «هنع اهلأس نمل [اهنع هللا ىضر لماش سنج مسا وهو «ملقلاب ىلاعت مسقي نرمل ُمَلْعأ َوُهَو

 ةروس ريسفت مت :ب يف (۳) .مكتينمأ :ب يف )١( .مكنإ 27 روثنملا اهب رطسيو «مولعلا [عاونأ] اهب بتكت يتلا مالقألل

 . كلذ هنع :ب يف (4) . هلل دمحلاو «كلملا . موظنملاو



 8-١5 :تايآلا «ن ةروس ريسفت -8 ۷ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 نأ وهو «صاخ ءيش يف قايسلا ناك نإو «بيذكتلا نَع َضرْعَأَو نمل أو ومل ٍذح» :هل ىلاعت هلوق وحن كلذو

 مهتهلآ بيع نع تكسي نأ يب يبنلا نم اوبلط نيكرشملا دم [ةبآلا] 4ْمْهَل تنل هلآ ب تنخر اي هل
 مر وا رق 2

 ل هنآ
 رع ام وي رع مڪيش ني وسر مڪه ج

 . جر ر رمل مڪي
 مراكمب ب هفاصتا ىلع تالادلا تايآلا نم كلذ هبشأ امو

 ناكف « "”هيظعلا قلخلا ىلع تاّناحلا [تايآلا]و «قالخألا

 ةورذلا يف اهنم ةلصخ لك يف وهو ءاهّلجأو اهلمكأ اهنم هل
 . ايلعلا

 نم ةوعدل اًبيجم «سانلا نم اًبيرق ءاّئيل اًلهس يب ناكف

 ال ءهلأس نم بلقل اًرباج «هاضقتسا نم ةجاحل اًيضاق «هاعد

 . اًبئاحخ هدري الو ءهمرحي
 مل اذإ هيف مهعباتو هيلع مهقفاو اًرمأ هنم هباحصأ دارأ اذإو

 لب ءمهنود هب دبتسي مل رمأ ىلع مزع نإو ءروذحم هيف نكي

 .مهرماؤيو مهرواشي

 نكي ملو «مهئيسم نع وفعيو «مهنسحم نم لبقي ناكو
 يف سبعي ال ناكف : اهنسحأو ةرشع متأ الإ «هل اًسيلج رشاعي

 الو ءُهَرْشِب هنع يوطي الو ءهلاقم يف هيلع ظلغي الو «ههجو

 نم هنم ردصي امب هذخاؤي الو ءهناسل تاتلف هيلع كسمي

 ةياغ هلمتحيو «ناسحالا ةياغ هريشع ىلإ نسحي لب ءةوفج
 . ال لامتحالا

 ناكو «هوجولا عيمج نم لزانملا ىلعأ يف هللا هلزنأ املف

 : لاق «ءنوتفم نونجم هنأ هيلإ نوبسني هؤادعأ

 ت دقو « 4 ُنوُبَفَمْلا اپ 5 نورو روش

 «سانلا لضأ هءادعأ نأو «هريغلو هسفنل مهلمكأو «سانلا

 شا دابع اونتف نيذلا مه مهنأو ءسانلل “[سانلا رشو]

 بساحملا هنإف «كلذب هللا ملعب ىفكو «هليبس نع مهولضأو

 يتاجملا
Es4َنرَسَهْمْلاب مّلْعَأ وهو . 

 «هللا ةمكحل نايبو «نيدتهملل دعوو «نيلاضلل ديدهت هيف اذهو

 .هريغ نود ةيادهلل حلصي نم يدهي ناك ثيح
 الو ه هش نهن ول ودر © َنيبَكَمْل ع ل (١1-م)

 ةر وم رل وام ريح ملكت راهو ٍنيِهَم ينال لک ع

 ىدهأ هنأ نيبت

 نس

 2 يي مور هرو
 الباء هلع َلَتْت اَذِإ © سَو لام اد ناک نأ ه مینر كل د دعب لع

 هيبنل ىلاعت هللا لوقي © رطل َلَع ُمُعِسَم ه نرالا اکا لاق

 مهنإف «قحلا اودناعو «كوبذك نيذلا كيرلا علف نل : لك

 قفاوي امب الإ نورمأي ال مهنأل ءاوعاطي نأل الهأ اوسيل

 ىلع ٌمِدْقُم مهل عيطملاف «لطابلا الإ نوديري ال مهو «مهءاوهأ
 نع ةئشان ةعاط لك يفو «بذكم لك يف ماع اذهو «هرضي ام

 :لاق اذهلو «هنع اوتكسيو «مهنيدو

 ىلع مهقفاوت : يأ نهدي ول نوكرشملا : يأ اود

 امع توكسلاب وأ «لعفلاب وأ «لوقلاب امإ « هيلع مه ام ضعب
 . هيف مالكلا نيعتي

 «مالسالا نيد رهظأو ءهللا رمأب عدصا نكلو 4َنْوِوَدْال

 . هضقاني ام بيعو «هداضي ام ضقنب هراهظإ مامت نإف
 نوكي ال هنإف «فلحلا ريثك :يأ .4ِفاَلَح لك ْعِظ لول ش

 .باذك وهو الإ كلذك

 :يأ ٠ #نيهَم# وهو الإ ءاباذك نوكي الو
 يف 2 هل E ا

 . ةسيسخلا هسفن تاوهش

 ةبيغلاب «' '”مهيف نعطلاو [سانلل] بيعلا ريثك : يأ زابل

 . كلذ ريغو ءءازهتسالاو

 لقن يهو «ةميمنلاب سانلا نيب يشمي : يأ «4ِوِمتب مام
 ءاقلإو «مهنيب داسفالا دصقل «ضعبل سانلا ضعب مالك
 .ءاضغبلاو ةوادعلا

 ةبجاولا تاقفنلا نم هب مايقلا مزي يذلا رسل عمل

 يف قلخلا ىلع #ِرَئُْم «كلذ ريغو تاوكزلاو تارافكلاو
 ريثك : يأ ريا ضارعألاو لاومألاو ءامدلا يف مهملظ

 # كلذ دعب لمع ىلاعت هللا قح يف ةقلعتملا بونذلاو مثالا

 رينز . قحلل داقنم ريغ ءساق قلخلا سرش ظيلغ :يأ
 لب ءريخلا اهنم جتني ةدام [الآو لصأ هل سيل «ٌّيِعَد :يأ

 :يأ ءةمنز هل «حالف هنم ىجري الو «قالخألا حبقأ هقالخأ

 . اهب فرعي رشلا ىف ةمالع

 فالح لك ةعاط نع ىهن ىلاعت هللا نأ ءاذه اخ

 قالخألا اًصوصخ «قالخألا ءىس «سفنلا سيسخ «باذك
 ءقلخلا ىلعو قحلا نع ربكتلاو «سفنلاب باجعإلل ةنمضتملا

 ةرثكو «مهيف نعطلاو «ةميمنلاو ةبيغلاب «سانلل راقتحالاو

 . يصاعملا

 - نيكرشملا ضعب يف تلزن تناك نإو - تايآلا هذهو

 « سفنلا سيسخ

 ىف هتدارإ ل ءريخلا

 نيو ٍلاَم اد ناک ن i : هنع هلوقل «هريغ وأ ةريغملا نب ب ديلولاك

 هلام ةرثك لجأل : يأ لرل يطأ لاق شاع هع لت اَدإ ه

 هلعجو «هءاج نيح هعفدو «قحلا نع ريكتساو ىغط «هدلوو

 يف (5) .ب شماه نم ةدايز (۲) .ليمج قلخ لك ىلع :ب يف )١(

 :ب يف (2) .سانلا يف :أ يفو «ب يف اذك (4) .ةبغر هل سيل :ب



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 اهنإف - اهبذكو اهقدص نكمي يتلا «نيلوألا ريطاسأ ةلمج نم
 ةيادهل لزن نآرقلا نأل «فصولا اذهب فصتا نم لك يف ةماع

 لزن امبرو «مهرخآو ةمألا لوأ هيف لخديو «مهلك قلخلا
 حضتتل «صاخشألا نم صخش يف وأ ببس يف تايآلا ضعب

 ىف ةلخادلا تايئزجلا لاثمأ هب فرعيو «ةماعلا ةدعاقلا هب

 1 . ةماعلا اياضقلا

 همسيس هللا نب « هللا فصو ام هنم ىرج نم ىلاعت دعوت مث

 هيلع نوكي ءاّرهاظ اًباذع هبذعيل «باذعلا يف ''”هموطرخ ىلع
 .ههجو وهو «هيلع ءايشألا قشأ يف «ةمالعو ةمس

 رس افا ذإ ہک بأ ان: اک وكوب ا س١1
 رخآ ىلإ نويت رهو کْ ن فیاَط الع فاطم © نوفي الو © بضم
 ءريخلاب نيبذكملا ءالؤه انولب انإ :ىلاعت لوقي .ةصقلا

 ءرمع لوطو دلوو لام نم انئش امب مهانددمأو «مهانلهمأو

 امبر لب ءانيلع مهتماركل ال «مهءاوهأ قفاوي امم «كلذ وحنو
 . "''نورعشي ال ثيح نم «مهل اًجاردتسا نوكي

 مه نيذلا «ةنجلا باحصأ رارتغا ريظن «كلذب مهرارتغاف

 تقو نآو ءاهراجشأ تعنيأو اهرامث تهز نيح «ءاكرش اهيف

 سيل [هنأو] «مهرمأ عوطو «مهيديأ يف اهنأ اومزجو ءاهمارص

e ! 
 ءاهنومرصيس مهنأ «ءانثتسا ريغ نم اوفلحو اومسقأ اذهلو

 . نيحبصم اهنوذجي : يأ
 مهفلخيس باذعلا نأو ءداصرملاب هللا نأ اوردي ملو

 . اهيلإ مهردابيو .اهيلع

 مهول اليل اهيلع لزن باذغ : يأ كبَر نب ُيآَ اع فا
 ليللاك : يأ #٠ ميرّصلك تحض اهفلتأو ءاهدابأف « هنو
 اذهب نورعشي ال مهو اذه «رامثلاو راجشألا تبهذ ملظملا

 لوقي ءاوحبصأ امل مهنيب اميف اودانت اذهلو ءململا عقاولا

 كمل نيدصاق #اوفَلَطَنَم o يمر ك نإ کیر لع أودغأ##

 :نولوقيو «هللا قح عنمب نكلو «مهنيب اميف 4نْوَمَحَتَي رهو
 «سانلا راشتنا لبق اوركب : يأ ٠كم مَع يأ اكعد لال
 . نيكاسملاو ءارقفلا عنمب كلذ عم اوصاوتو

 مالكلا اذهب نوتفاختي مهنأ «مهلخبو مهصرح ةدش نمو

 . ءارقفلا ربخيف «دحأ مهعمسي نأ اًقوخ «ةتفاخم

 ةمحرلا مدعو «ةوسقلاو «ةعينشلا ةلاحلا هذه يف اود

 نيمزاج هللا قحل عنمو كاسمإ ىلع :يأ #ِدَم رر لعل

 4 ولام ءميرصلاك هللا ركذ يذلا فصولا ىلع امر إم

 ۱۷-۳۳ :تايآلا «ن ةروس ريسفت -۸ ١٠8

Aa eورع رف هه آد کک ا ا ےک  

 ومش دإ ةا باصضأ اتوليامك رهت ولباتإ ل مورخ كةم ينس
 ا س ا

 برن كیا امل تا © دوتا © وتم ایمر

0o 

 ت

 نأ (©) َنيِحِيَضُمْأوداَْف اول مص لاک ت حصا 3€ نومی رو
 روا مر و ره و صر يع و وجو

 ونفخ یهو اوف طنا وا نیمرص مک ناک یر عا ودغا
 90 يس لي هزل ا ل رجح رو 2 دسر rca و

 و دقدر عاود 69 نکس کک مول | اهتلخدي النأ
ETE 0 ۶ ی رھ eا مم  

 | لفل فظَسَو لت( ومو رمن لبا) تولا أول ااا
 ےس وک کک ا ا س هر چ رو سب ہ راب

 بقا )تیک انار یجب س اولا 8€ نحيف

 | اتمام كك نورا کاک اتت ب کی نا ار

 ما @ رک کیک م 9€ دیری ©©
 یارک 9 هك یف 69 وسرد فک
 ہا تس 9 وک کردیا ويم

 > Rr OMI e LLL sR 2 E هک جر مس

 توی نرم ییا وابل كرش حل م6 مع كرو
 رجح ل م م a د A رے
 () َدوُعيِطتَسي المد وُجشلَأَل رويو قاس نع فش موي

 ءاهنع [نوهئات :يأ] ا ل :جاعزنالاو ةريحلا نم

 . اهريغ اهلعل

 نحت لب :اولاق «مهلوقع مهيلإ تعجرو ءاهوققحت املف

 . ةبوقع هنأ ذئايح .اوفرعف ءاهنم وور
 لقأ لأ : ةقيرط مهنسحأو «مهلدعآ : يآ سوا لاق

 كلذ نمو هب قيلي ال امع هللا نوهزنت :يأ 4ش الل وَ
 ءاش نإ» :متلقف «متينثتسا الولف «ةلقتسم مكتردق نأ مكنظ

 ام مكيلع ىرج امل « هللا ةئيشمل ةعبات مكتئيشم متلعجو «هللا

 . ىرج
 دعب اوكردتسا :يأ «#تييلط اك نإ ير نحس ان ف

 . عفري ال يذلا مهتنج ىلع باذعلا عقو امدعب نكلو «كلذ

 «ملظلاب مهسفنأ ىلع مهرارقإو ءاذه مهحيبست لعل نكلو
 ةمادن اومدن اذهلو «ةبوت نوكيو مثالا فيفخت يف مهعفني

 الا «هولعفو هورجأ اميف نومولي ضعب لع مصعب لال

 يف )٣( .نوملعي ال ثيح نم :ب يف (۲) .موطرخلا ىلع :ب يف )١(
 . اهل :ب



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 9 را

 .هدابع

 e ور سل

 اهن بح ای نأ ایر ئَع
 هللا ىلإ نوبغريس مهنأ اودعوو ءاهنم اًريخ مهلدبي نأ

 . ايندلا ىف هيلع نوحليو

 اًريخ ايندلا يف مهلدبأ هللا نأ رهاظلاف الا امك ا إف

 . هَّلْؤُس هاطعأ ءهاجرو هيلإ بغرو ءاًقداص هللا اعد نم نأل ؛ اهنم

 [:يأ] امل كيك :عقو ام لات لاق

 ءيشلا دبعلا هللا بلسي نأ باذعلا بابسأب ىتأ نمل يويندلا

 جوا «هنع هليزي نو ءايندلا ةايحلا رثآو «ىغبو هب ىغط يذلا
 .هيلإ نوكي ام

 اڪ رل ايندلا باذع نم 4آ ةا تال
 لك نع راجزنالا هل بجوأ «كلذ ملع نم نإف .ومَكَق

 .""”تاقعلا لحيو باذعلا بجوي ببس
 ني لَا © مهلا ٍتّنَج مر دنع نمل نإ (41-75)

 قا 0 O E ل نقلا
 اك کک قل روب لإ دعب اع سیا ركل مآ ه ع ا هِف

EE E 3 15 E A AEE 
 نم «يصاعملاو رفكلل نيقتملل هدعأ امب ىلاعت ربخي كيم
 نأو «نيمركألا مركأ راوج يف ميلسلا شيعلاو ميعنلا عاونأ

 «مهبرل نيتناقلا " ”نيملسملا لعجي نأ يضتقت ال ىلاعت هتمكح
 نيذلا نيمرجملاك «هيضارمل نيعبتملا «هرماوأل نيداقنملا

 ةبراحمو «هلسر ةدناعمو «هتايآب زفكلاو «هيصاعم يف اوعضوأ
 ۰ . هئايلوأ

 «مكحلا ءاسأ دق هنإف «باوثلا يف مهيوسي هنأ نظ نم نأو

 .دساف '”'هيأرو «لطاب ٌمكح همكح نأو

 باتك ال «دنتسم مهل سيلف «كلذ اوعدا اذإ نيمرجملا نأو

 اوبلط ام مهل نأو «ةنجلا لهأ نم مهنأ [نولتيو] نوسردي هيف

 .اوريختو

 مهل نأ ةمايقلا موي ىلإ ةغلاب نيميو دهع هللا دنع مهل سيلو
 ءاوبلط ام كاردإ ىلع ناوعأو ءاكرش مهل سيلو «نومكحي ام

 .نيقداص اوناك نإ مهب اوتأيلف «ناوعأو ءاكرش مهل ناك نإف

 الو «باتك مهل سيلف «فتنم كلذ عيمج نأ مولعملا نمو

 ملعف ءمهنونيعي ءاكرش مهل الو ءةاجنلا يف هللا دنع دهع مهل

 .ةدساف ةلطاب مهاوعد نأ

 هذهب ليفكلا مهيأ :يأ معز كل مهيأ رهلس# :هلوقو

 ةماعزلا الو ءاهب ردصتلا نكمي ال هنإف ءةدسافلا ىوعدلا
 ف

 هللا اوجر مهف دوب ار لإ اإ

 م5: :تايآلا «ن ةروس ريسفت ٦۸ بتل ۹

 ال دوُجُشلأ لإ نوعي يقاس نع فمي موف (45245)

 م دوجشلا ىلإ وعني أنك دقو ألو مع مسا سيح © توثيليتنَي
 لقالقلا نم هيف فشكناو «ةمايقلا موي ناك اذإ :يأ 5 نومللس

 ىتأو «مهولا تحت لخدي ال ام «لاوهألاو [لزالزلاو]

 نع فشكف «مهتازاجمو «هدابع نيب ءاضقلا لصفل يرابلا

 لالج نم قئالخلا ىأرو «ءيش اههبشي ال يتلا «ةميركلا هقاس

 ىلإ نوعدي ذئنيحف «هنع ريبعتلا نكمي ال ام هتمظعو هللا

 . هلل دوجسلا

 اًعوط .هلل نودجسي اوناك نيذلا نونمؤملا دجسيف

 نوردقي الف اودجسيل نوقفانملاو راجفلا بهذيو ءارايتخاو

 نوعيطتسي ال ءرقبلا يصايصك مهروهظ نوكتو «دوجسلا ىلع
 | .ءانحنالا

 يف نوعدي اوناك مهنإف «مهلمع سنج نم ءازجلا اذهو

 ال «نوملاس مهو «هتدابعو هديحوتو «هلل دوجسلا ىلإ ايندلا
 نع ذئموي لأست الف «نوبأيو كلذ نع نوربكتسيف «مهيف ةلع
 مهيلع تقحو «مهيلع طخس دق هللا نإف «مهلآم ءوسو «مهلاح

 الو ةمادنلا مهعفنت ملو «مهبابسأ تعطقتو «باذعلا ةملك

 .ةمايقلا موي راذتعالا

 ء«يصاعملا ىلع ماقملا نع بولقلا جعزي ام اذه يفف

 :ىلاعت لاق اذهلو .ناكمالا ةدم كرادتلا [بجوي]و

 ال ُتْيَح نم مهد ترك ادي بذي نمو ينزف (05-45)

 َدْيَل وَر نم ةي كردت نأ الل © موظكم وهو دان د تولا بحاصک

 نيا دا نإ © ولكل نم ملحق مر ةبتجاف © ممم وهو ملاپ
 ركو الإ وه ابو © وج منا نووقیو کرل أوعمس ال ضرب توفل اورفک
 ىلع نإف «ميظعلا نآرقلاب نيبذكملاو ينعد : يأ 4 مع

 نولي ال تح نم مهجردنسس ف «مهل لجعتست الو «مهءازج

 «لامعألاو قازرألا يف مهدمنو ءدالوألاو لاومألاب مهدمنف

 «مهل هللا ديك نم اذه نإف ءمهرضي ام ىلع اورمتسيو ءاورتغيل
 قوف مهباذعو مهررض نم غلبي «يوق نيتم هئادعأل هللا ديكو
 . ""”غلبم لك

 مهروفنل سيل : يأ كولم مرم نم مهم ا رمل مل
 «كلذ مهل بجوي ببس «هب تئج امل مهقيدصت مدعو «كنع

 مرحيو باقعلا بجوي ببس لك :ب يف )١( .اًمظعم :ب يف )١(
 (5) .يأرو :أ يفو «ب يف اذك (؛) .نيقتملا :ب يف (۳) .باوثلا
 اهب ردصتي نأ اًدحأ نكمي ال هنإف ءاهنالطب نيبت يتلا ىوعدلا هذهب :ب يف
 . غلبم لك مهتبوقعو :ب يف (5) .اهيف اًميعز نوكي الو
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 ريغ نم «مهتحلصم ضحمل « هللا ىلإ مهوعدتو «مهملعت كنإف
 . مهبلع لقي اًمرغم مهلاومأ نم مهبلطت نأ

 «بويغلا نم مهدنع ناك ام دوي مك بی ٌرهَدْنِع 3

 « هللا دنع باوثلا مهل نأو «قح ىلع مهنأ اهيف اودجو دقو

 . ملاظ دناعم لاح مهلاح تناك امنإو «ناك ام رمأ اذهف

 «مهنم ردصي امل لمحتلاو «مهاذأل ربصلا الإ قبي ملف

 :لاق اذهلو «مهتوعد ىلع رارمتسالاو

 ءاًردقو اًعرش هب مكح امل : يأ كي رل رضا

 طخسلاب ىَّقلَتُي الو ءهنم ىذؤملا ىلع ربصي «يردقلا مكحلاف

 «ميلستلاو لوبقلاب لباقي ءيعرشلا مكحلاو ءعزجلاو
 .هرمأل ماتلا دايقنالاو

 هيلع ىتم نب سنوي وهو *«ِتَولأ ِِلَصَع کت الو :هلوقو
 . مالسلاو ةالصلا

 هل تبجوأو هتلصوأ يتلا لاحلا يف ههباشت الو :يأ

 ٌَربصلا هموق ىلع هربص مدع وهو «توحلا نطب يف سابحنالا

 «رحبلا يف بكر ىتح «هبرل اًيضاغم هباهذو ءهنم بولطملا
 فخت يكل نوقلي مهيأ ءاهلهأب تلقث نيح ةنيفسلا لهأ عرتقاف

 . يلم وه و ا او هيلع غرا تر يه

 دق اهنطب يف وهو : يأ مط كَم رهو دات دل # [ : هلوقو]

 َهَلِإ :E : لاق نأب «متهم متغم وهو ىدان وأ هيلع تمظك

 . 4نَطلا ني تك نإ كَئَكِبْس تأ لإ

 وهو ءارعلاب اهنطب نم توحلا هتفذقو «هل هللا باجتساف

 نقلا اذهلو ر ا

 يف حرطل :يأ ماب دَ يَ ني دمي مكب نأ وال
 “شا نكلو .24ُموُمَدَم وهو ةيلاخلا ضرألا يهو ءءارعلا
 نم نسحأ هلاح تراصو «حودمم وهو ذبنف «هتمحرب هدمغت

 :لاق اذهلو «ىلوألا هلاح

 . ردك لك نم هاقنو هافطصاو هراتخا : يأ 4ير هجا

 مهلامعأ تحلص نيذلا :يأ كحل نِي ُمَلَجَت#

 .[مهلاوحأو] مهتاينو «مهلاوقأو

 ال اًربص هبر مكحل ربصف «هبر رمأ ةا دمحم انيبن لثتماف
 . نيملاعلا نم دحأ هيف هكردي

 هؤادعأ كردي ملو )مسل ُهَبقمْلَاَو# ةبقاعلا هل هللا لعجف

 .مهؤوسي ام الإ هيف

 يأ «مهراصبأب هوقلزي نأ ىلع اوصرح مهنإ ىتح

 ىهتنم اذه «مهقنحو مهظيغو مهدسح نم «مهنیعأب '''هوبيصي
 .هرصانو هظفاح هللاو «يلعفلا ىذألا نم هيلع اوردق ام

 يحوت ام بسحب اًلاوقأ هيف نولوقيف «يلوقلا ىذألا امأو

1٠١5 

 )١( هنكلو :أىفو «ب ىف اذك .
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 :١-۸ تايآلا «ةقاحلا ةروس ريسفت 8

 ه1 و 1
 2 تور وە و ےل وو ر

 رنک ورشا رعت م مرت نأ ةعشلخ

 ريت و > دو وور م

 يَعْنِي اديب ذكي ورد ©

 رهام 1 تىرەك ير0 رنج
 رضا توک يمه بيلا مه دعما( نوقم رمن

 7 طك یدال ولا باسكال الكير
 رو ا >2 يور و

 هير هج () (0) مومدم وهو هارعلا ديل هیر نم ةمعيهكراذي نأ

 و درس لستم هلَعجَ

 مر داهم خن کرلو جسام
SEا  

 ر کا

 دوت تبدکا

£ 

 مادي ا ل >2

 ميا مرح س ا ةر رخص يي ساق
 | رمان مولا فراموش وس وانا ة ينم يلم لايحب

 كاب ا ةواح ل راجعا اک

 ءارحاس» :ةراتو ء«نونجم» :ةرات نولوقيف «مهبولق

 .«رعاش» :ةراتو

 نآرقلا اذه امو : يأ عَ رك الإ ره اًبو## : ىلاعت لاق

 هب نوركذتي «نيملاعلل ركذ الإ «ميكحلا ركذلاو «ميركلا

 . مهايندو مهنيد حلاصم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ملقلا ةروس ريسفت مت

 رر درر

 چىر لهف ايل

 ر A 34 وج ج

 دوق تبدک 0 قال ام َكيَرْدَأ امو © قالا ام © ةقالا# )١-8(
 ا الا روس ا

 0 e ا ت اا © ةعرالاب داو

 ا

 . مهوبيصي : يأ :أ يفو ب يف اذك (؟)



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ن مهل ري لھ © ةَيِواَح لغ راجعا نك ىَعْرَص اف موق یف

 لزنتو قحت اهنأل «ةمايقلا موي ءامسأ نم 4قال 4تا

 .رودصلا تآبخمو «رومألا قئاقح اهيف رهظتو «قلخلاب
 ٥ دمال : هلوق نم هرّرك امب ءهمّخفو اهنأش ناتج

 ةًلوهو ءاميظع اًنأش اهل نإف دفان ام َكيَرَأ امو © داملا ا

 اهب ةبذكملا ممألا كلهأ هللا نأ اهتمظع نمو] ءاّميسج

 . '[لجاعلا باذعلاب
 ةدهاشملا ايندلا يف ةدوجوملا اهلاوحأ نم اًجذومن ركذ مث

 «ةيتاعلا ممألاب ةغيلبلا تابوقعلا نم هلحأ “ام وهو ءاهيف

 :لاقف

 ءرجحلا ناكس «ةروهشملا ةليبقلا مهو دوم تدك #

 امع مهاهني «مالسلا هيلع اًحلاص هلوسر مهيلإ هللا لسرأ نيذلا

 «هتوعد اودرف ءديحوتلاب مهرمأيو .ءكرشلا نم هيلع مه
 ةعراقلا يهو «ةمايقلا موي نم هب مهربخأ ام اوبذكو «هوبذكو

 . اهلاوهأب قلخلا عرقت يتلا
 هللا ثعب نيح «تومرضح ناكس «ىلوألا داع كلذكو

 ةدابع ىلإ مهوعدي «مالسلاو ةالصلا هيلع اًدوه هلوسر مهيلإ
 «ثعبلا نم "هب ربخأ امب اويذكو ءهويذكف [هدحو] هللا

 . 'لجعملا كالهلاب نيتفئاطلا هللا كلهأف

 ةميظعلا ةحيصلا يهو ِةَيِغاَطلأ الها درم اتال

 مهحاورأ اهل تقهزو «مهبولق اهنم تعدصنا يتلا ةعيظفلا

 . مهثئجو مهنكاسم الإ ىرُي ال «ىتوم اوحبصأف
 ةد يرق يآ ر يري را ا و

 [فصاقلا] دعرلا توص نم غلبأ توص اهل ءبوبهلا

 نم ريثك لوق ىلع ءاهنازخ ىلع تتع [:يأ] ٍعل
 وه امك دحلا ىلع تدازو «داع ىلع تتع وأ «نيرسفملا

 علا

 اًسحن :يأ 4 انونح مايا ةَ لاَ مس مَع اسس

 . مهتكلهأو مهترمدف يباع ام اذكر

 7 «ىتوم ىكله :يأ 24َئَرَص اف فو
 دق يتلا لختلا عوذج مهنأك :ي

 لوسَر ايم هال ثكَيؤمْلاَو مل نمو نوڪر ءاجو# (۱۲-۹)

 اهلج ٥ رال يف تلمح املا اعط ات اإ ©. یر َهَدعَل مهد م
 دغر م دعو ہک ود

 نيتمألا نيتاه ريغ كلڈكو : يأ # ةيعو نذأ ابيعتو ٌه 60 کک

 «ةاتعلا ةاغطلا نم مهريغ ءاج ءدومثو داع :نيتيغاطلا

 ۹-٠۸ :تايآلا ‹«ةقاحلا ةروس ريسفت -8 ٠١.١

 نبا] ىسوم هلوسرو هدبع هيلإ هللا لسرأ يذلا ءرصم نوعرفك

 ام «تانيبلا تايآلا نم هارأو «مالسلاو ةالصلا هيلع [نارمع

 ءاجو ءاًولعو اًملظ ءاورفكو اودحج نكلو «قحلا اهب اونقيت

 .نيبذكملا نم هلبق نم
 اوءاج عيمجلا ءطول موق ىرق :يأ «ْتَكِيبْوْْلَم#
 «بيذكتلاو رفكلا يهو «ةيغاطلا ةلعفلاب : يأ ٠ة

 "شحاوفلا عاونأ نم كلذ ىلإ مضنا امو «ةدناعملاو ملظلاو

 .قوسفلاو
000 

 سنج مسا اذهو مير ٌلوُسَر اوصعف
 ت اسأل سم "ب ذك

 : يأ 4ير هدأ عيمجلا هللا ذخأف

 . مهكاله هب لصحي يذلا «رادقملاو

 ىغط نيح ميلا يف هللا مهقرغأ حون موق كئلوأ ةلمج نمو
 . ةعيفرلا اهعضاوم ىلع العو «ضرأللا [هجو ىلع ءاملا]

 مهلمح هللا نأ مهدعب نيدوجوملا قلخلا ىلع هللا ّنتماو

 نيذلا «مهتاهمأو مهئابآ بالصأ يف ةنيفسلا يهو ٠ ةر نإ
 كلهأ نيح مكاجن يذلا اوركشاو هللا اودمحاف هللا مهاجن

 ا م ل م

 0 اهسنج دارملاو «ةيراجلا :ىأ چاه

 ءاهتصق امو «تعنص ةنيفس لوأ 0 ڪا

 E اهيلع هللا ىجن

 . هلصأب رّكذم ءيشلا سنج ناف «مهلك

 «بابلألا ولوأ اهلقعت :يأ دعو ذأ ايتو :هلوقو

 لهأ فالخب اذهو ءاهب ةيآلا هجوو اهنم دوصقملا نوفرعيو

 سيل مهنإف «ةنطفلا مدعو ةدالبلا لهأو .ةلفغلاو ضارعالا

 تايآب مهركفو « هللا نع مهيعو مدعل « هللا تايآب عافتنا مهل
 يا

 ءالؤه نم لك :يأ <

 دحلا ىلع ةدئاز :

r 

 ةف روصلأ يف عي ا :هلوقو (۱۸4-۱۳)
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 تلو O دعو

 سوس ل ع حمل

 ِتَّيَمفَأَو 0 ٌةَعقاوْلا ِتَنَعَقَو ٍذِبمَوَف 0 ةد 34 05 لابجلاو 51

 مَ كير شع لَو اانا 9 كاملا 0 ٌةَيِهاَو رمو ىف اسلا

¥ 
 هلعف ام ركذ امل فاح نم یف اک نورم ِذِبَمْرَي ه ةي نيمو

 ةبوقعلا مهل لجعو «مهازاج فيكو «هلسرل نيبذكملاب ىلاعت
 ةمدقم اذه ناك .مهعابتأو لسرلا ىّجن هللا نأو ءايندلا يف

 . ةمايقلا موي ةلماك لامعألا ةيفوتو «يورحخألا ءازجلا ركذل

 كلذ لوأ نأو «ةمايقلا مامأ عقت يتلا ةلئاهلا رومألا ركذف

 :ب يف (") .اممو :أ يفو «ب يف اذك () .أ :شماه نم )١(

 يف (1) .وه :ب يف (0) .لجاعلا :ب يف (4) .هب ربخأ ام اوركنأو

 . هتايآب مهركفتو : ب يف (۸) .اوبذك : ب يف (۷) . يصاعملا :ب



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 . ةتبان داسجألا تلماكت اذإ رولا يف ليفارسإ خفني هنأ

 يف حور لك لخدتف «حاورألا جرختف 4 ديكو ةف

 .نيملاعلا برل مايق سانلا اذإف ءاهدسج

 «لابجلا تتتف : يأ ةَ هه اكد لابو ُسّيْلا تول

 ناكف «ضرألا ىلع تفسنو «ضرألاب تطلخو .تلحمضاو

 ام اذه ءاّنمأ الو اًجوع اهيف ىرت ال ءاًمصفص اًعاق عيمجلا

 . اهيلع امو ضرألاب عنصي

 ققشتتو رومتو برطضت اهنإف ءءامسلاب عنصي ام امأو

 ءةميظعلا ةوقلاو ةبالصلا كلت دعب يهتو ءاهنول ريغتيو
 اهاهوأ «لئاه ميسج بركو ءاهجعزأ ميظع رمأل الإ كاذ

 . اهفعضأو

 ىلع : يأ 4ًاَهيآَبَْأ لعل ماركلا ةكئالملا : يأ كاملا

 نينيكتسم «مهبرل نيعضاخ ءاهناكرأو ءامسلا بناوج

 «ةوقلا ةياغ يف كالمأ 4 ةي 5 ٤ ذو مهو كير شع لَو

 هطسقو هلدعب «مهنيب ءاضقلاو دابعلا نيب لصفلل ىتأ اذإ

 . هلضفو

 ةا كم ین ال هللا ىلع 4نوُسرم نیمو :لاق اذهلو
 مكلامعأ نم الو مكداسجاو ناجا نمل
 .ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلاعت هللا نإف «[مكتافصو]

 «ةيوتسم ضرأ يف الرع ٌءارُع ًةافح دابعلا رشحيو

 ءاولمع امب مهيزاجي ذئنيحف «رصبلا مهذفنيو يعادلا مهعمسي
 لا ارجل ينيك ركذ اذهلو

 اشا مناع لوقف دنس بنک نو ْنَم اما (55-19)

 كج ىف د عييت وت ف ر © هيي قلت نأ تن نإ © هيك

 ريالا ف ٌرْثْئلَسَأ آمي انه اوّرْمأَو وک ٥ یاد اهفوطق © کیلا

 اهيف يتلا مهبتك َنْوَّطْعُي «ةداعسلا لهأ مه ءالؤهو ديال

 «مهنأشب اًهيونتو مهل اًرييمت «مهناميأب ةحلاصلا مهلامعأ
 .مهرادقمل اًعفرو

 نأ ةبحمو «رورسلاو حرفلا نم كلذ دنع مهدحأ لوقيو
 أوما مهام :ةماركلا نم هب هيلع هللا َّنَم ام ىلع قلخلا علطي

 «تانجلاب رشبي هنإف «هوأرقاف  يباتك مكنود : يأ هيك

 .بويعلا رتسو «بونذلا ةرفغمو «تاماركلا عاونأو
 نم ّيلع هب هللا نم ام ءلاحلا هذه ىلإ ينلصوأ يذلاو

 هم تملا كل ةد د ياسنلاو ا ةانيألا
 :لاق اذهلو «لمعلا

 - انه - نظلاف «تنقيأ : يأ ةّيَِسِح نم نأ ُتنَط نإ
 . نيقيلا [ىنعمب]

 ۱۹-۲٤ :تايآلا .ةقاحلا ةروس ريسفت 4 £۲

 AES ا

 لورانس ياق تگ نۇقتا کت یر ڈو

o 

 وصلا يف حنا يل هيو ند امنو كد کل اهلج

 راش اي
 5 دىق قاولأٍبعَقو ود یمو 8

 و وس اس

 ةي 1211111100

 0 ا ياش ل وشرب 29

 یکم یا تلک ةيبككأويق ما لوی میر تک
 ى ن روت فرت يس
 م . ھ2 ےس Î 2 رار مس سو ور

 وايألا ِفمْْفلَسَأاميايِنِه أويس وأول © يه

 يتكرر ىتاي واو 59

 09 ياقلبي( ةر تر 9

 ر واعف ود ل ةع اس نع كله ۵ل هَيلاَم قع
 و و ا ع ير

 ليلي O ا اا

 ذلتو «سفنألا هيهتشت

 . اهريغ اهيلع اوراتخي ملو ءاهوضر دقو «نيعألا
 .لعبلا اع .روصقلاو لزانملا *ٍةيلاَع ةَ ىنإ#

 هكاوفلا عاونأ نم ءاهانجو اهرمث :يأ هيد اًهُفوطق#

 اًدوعقو اًمايق ءاهلهأ اهلاني ءاهلهأ ىلع لوانتلا ةهلس «ةبيرق
 . نیئکتمو

 ماعط لك نم :يأ اوبرا اوُلُك# :اًماركإ مهل لاقيو

 . يش بارشو «ذيذل

 «صغنم الو ءردكم ريغ نم ءاّلماك اًمات : يأ «اًيَيمل
 نم 4ةَيََذل ِراأْلا يف ٌرْثْنََتَأ آمي مكل لصح ءازجلا كلذو
 ءةالص نم : ةئيسلا لامعألا كرتو ةحلاصلا لامعألا

 هلل ركذو «قلخلا ىلإ ناسحإو

 ا م ص رس م

 ا
EGS 

 چو

 نیكسملا ماعط لع ضحي الو © او € ميظعلا ہانی ناک

 شت امل ةعماج : يأ #ٍةّيِساَر ٍةَسِع ىف َوْهَ

 ءجحو «ةقدصو «مايصو

 دقو «نيتطوطخملا ىف اذكه )١(
 (ةحلاصلا لامعألا) ةلمج نيب (ةئيسلا لامعألا كرتو) :ةلمج تءاج
 ريخأت ىلإ عفد امم ماهيإ عون مالكلا يف راصف ءلامعألا كلت ليصفتو
 ةراشالا عم وه امك مالكلا تلعج دقو ةقباسلا تاعبطلا يف كرتو :ةلمج

 . ةضرتعم ةلمج اهنأ ىلإ



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 . هيلإ ةبانإو
 ءاهميعنل ةدامو ءةنجلا لوخدل اًبيس هللا اهلعج لامعألاف

 . اهتداعسل الصأو

 هتک ت أ ر نكي لو ہلاتشب میک قوأ نم ااو )۳۷-۲١(

 © لام ام نع قْفَأ آم © َةَيِضاَقْلا نک ایی ه ياسلام رد 0

 اَهُمرَد سلس يف دن © هلص محلل أ © ةو ةوذخ © ةيطْلُس قع كله
 لع صحح الو © ريما هَل نمي ال ناک مِل ٥ کتا او وبس

 ال 0 نسج نم اإ مَعَ الو © يح ھم مولا ہل يَ © نيكسملا مام

 مهلامعأ بتك َنْوّطْعُي ءءاقشلا لهأ ءالؤه ريكا لإ عَ

 ءةحيضفو ءاّراعو ءاّيزخو «مهل اًرييمت «مهلامشب “ةئيسلا

 تو ل نیل :"7يزخلاو «مغلاو مهلا نم مهدحأ لوقيف

 .ةيدبألا ةراسخلاو «رانلا لوخدب رشبي هنأل هتك

 ثعبأ ملو ءاّيسنم اًيسن تنك ينتيل : يأ ياس ام ِرْدَأ لَو
 : لاق اذهلو «بساحأو

 : يأ 24 َدَيِضاَفْلا تنك ابي

 .اهدعب ثعب ال

 مدقي مل «هيلع لابو وه اذإف «هناطلسو هلام ىلإ تفتلا مث

 :لوقيف هللا باذع نم ءادتفالا يف هعفني ملو «هترخآل هنم

 هنم مدقأ مل ءايندلا يف ال ينعفن ام : يأ يام نع أ امل

 .هعفن تقو بهذ دق «ةرخآلا يف الو ءاًئيش

 عفنت ملف «لحمضاو بهذ : يأ 4 طس ى كله

 لب «ضيرعلا هاجلا الو “ةريطخلا ُدَّدُعلا الو ةريثكلا دونجلا

 « حابرألاو رجاتملا هببسب تتافو « حايرلا جاردأ هلك كلذ بهذ

 . حارتألاو مومغلاو مومهلا هلدب ترضحو
 هودخ# :دادشلا ظالغلا ةينابزلل لاقيف «هباذعب رمؤي ذئنيحف

 .هقنخي ااغ هقنع يف اولعجا : يأ هوم 1

 . اهبهلو اهرمج ىلع هوبلق : يأ ص محلل ر3

 يف ميحجلا لسالس نم اعر َنوُعَبَس اًهْعْرَد َةَلِسلِس يف َّدْثإ»
 يف لخدت نأب اهيف هومظنا: يأ 4ة «ةرارحلا ةياغ

 اذه بذعي لازي الف .اهيف قلعيو ءهمف نم جرختو «هربد

 هل نم ةرسحاوو «باقعلاو باذعلا سئبف «عيظفلا باذعلا

 : لحملا اذه ىلإ هلصوأ يذلا ببسلا نإف ا

 اًدناعم «هبرب اًرفاك ناك نأب ریمل لب ُنيوي ال ن6 ميل

 . قحلا نم هب اوءاج ام ادار ءهلسرل

 «ةمحر هبلق يف سيل :يأ #نيكتيلا ماَمَط لع ضحي الو#

 الو ء[هلام نم] مهمعطي الف «نيكاسملاو ءارقفلا اهب محري

 فيلق يف عزاولا مدخل وماما ىلع هريغ ضب

 ءهلل صالخالا :نارمأ اهتدامو ةداعسلا رادم نأل كلذو

 يتلا ةتوملا يه يتتوم تيل

 ۲١-٠٠ :تايآلا «ةقاحلا ةروس ريسفت 8 *5 ٠١

 هوجوب قلخلا ىلإ ناسحالاو «هللاب ناميالا هلصأ يذلا

 «نيجاتحملا ةرورض عفد اهمظعأ نم يذلا «ناسحالا

 ءناسحإ الو صالخإ ال ءالؤهو «هب نوتوقتي ام مهماعطإب
١ 

 .اوقحتسا ام اوقحتسا كلذلف

 وأ بيرق : يأ 4ح ةمايقلا موي : يأ هح وا 1 سال
 الر هللا باوثب زوفي وأ هللا باذع نم وجنيل ؛هل عفشي قيدص

 ريج ُنِم نيل ام € وأ نمل الإ دنع هعمل مم

 . عاب ٍعيِفَس ال و

 يذلا «رانلا لهأ ديدص وهو #ٍنيلِع َنِم الإ ماعط هل سيلو
 e حبقو «حيرلا نتنو «ةرارحلا ةياغ يف وه

 اوأطخأ نيذلا 4ث الإ ميمذلا ماعطلا اذه لكأي ال

 كلذلف So س اوكلسو «ميقتسملا طارصلا

 .ميلألا باذعلا اوقحتسا

 لول مل © تورش ال او © َنوْحِحُي اني ميِقَأ 5# )٥۲-۳۸(

 ا کی نه لرب الو © ونمو اما ٍرعاَس لوقب و امو © وو لوس
 مدع © ليوال سعب اع لوق و0 املا بي ني لين © ورگ
 0 رجح ةع لل ني رک اش © نيل هني انتل مث © نيلي هني

 لع هر منو © نيک کم نأ دلع انو ٠ قمت کنن مو
 ىلاعت مسقأ 4 ريَ كبر مني حیض © نقبلا حل منلو © َنرفکلا

 . هنورصبي ال امو «ءايشألا عيمج نم قلخلا رصبي امب

 هه كد يک لشد ل «قلخلا لك كلذ يف لخدف

 نآرقلا اذه نم هب ءاج امب لوسرلا قدص ىلع «ةسدقملا

 . ىلاعت هللا نع هغلب ميركلا لوسرلا نأو «ميركلا

 وأ رعاش هنأ نم «هؤادعأ هب هامر امع هلوسر هللا هزنو

 «مهركذتو مهناميإ مدع «كلذ ىلع مهلمح يذلا نأو ءرحاس

 .مهرضيو مهعفني ام اوملعل ءاوركذتو اونمآ ولف

 هفاصوأ اوقمريو اب دمحم لاح يف اورظني نأ كلذ نمو

 هللا لوسر هنأ ىلع مهلدي «سمشلا لثم اًرمأ اوأرل ءهقالخأو

 نوكي نأ قيلي ال٠ عنملاعلا بر. ليز هن اج ام ناو اح

 هب ملكت نم ةمظع ىلع لاد مالك وه لب «رشبلا لوق

 .هدابع قوف هولعو «هدابعل هتيبرت لامكو «هفاصوأ ةلالجو

 .هتمكحو هللاب قيلي ال امب مهنم نظ اذه نإف ءاّضيأو

 «ةبذاكلا #لراألا سعب# ىرتفاو “هيلع لوقت ول هنإف

 .نزحلا :ب يف (؟) .ةئيسلا مهلامعأ ىلع ةلمتشملا مهبتك : ب يف )١(

 عفنت ملف :ب يف )٤( .باذعلا نم هب ىدتقا ول هعفني الو :ب يف (۳)
 قيرط لك اوكلسو : ب يف (5) .ددعلا الو ددعا الو ةرثكلا الو دونجلا

 الوق :ب يف (۷) .لخد لب :ب يف (5) .ميحجلا ىلإ مهلصوي
 . انيلع : ب يف (۸) .رشبلل



 00 ءزجلا

 اا اذإ ءبلقلاب

 ا یکم هال ءردتقم زيزع ذخأ هذخأو «ةبوقعلاب أ
 . ريدق

 نأ معزي يذلا «هيلع بذاكلا لهمي ال نأ يضتقت هتمكحف

 مهل هعابتأو وه هنأو «مهلاومأو هفلاخ نم ءامد هل حابأ هللا

 . كالهلا هلف هفلاخ نمو «ةاجنلا

 قدص ىلع نهربو «تازجعملاب هلوسر ديأ دق هللا ناك اذإف

 نم هنكمو ءهئادعأ ىلع هرصنو «تانيبلا تايآلاب هب ءاج ام

 . هتلاسر ىلع هنم ةداهش ربكأ وهف «مهيصاون

 ام ؛هكلهأول :يأ نجح ُهَنَع رسل ني نم اننا :هلوقو

 . هللا باذع نم هعنمي نأ دحأ ردق الو «هسفنب وه عنتمأ

 هب نوركذتي نقم كل ميركلا نآرقلا :يأ 4ُمنَِول
 مهركذي ءاهيلع نولمعيو اهنوفرعيف .مهايندو مهنيد حلاصم
 ءةيعرشلا ماكحألاو «ةيضرملا قالخألاو «ةينيدلا دئاقعلا

 ةمئأالاو «نيفراعلا دابعلاو «نيينابرلا ءاملعلا نم نونوكيف

 .نييدهملا

 ديعوو «دیدهت هيف اذهو ءهب ؛َنيبَدَكُم کنم َّنَأ د انو
 .ةغيلبلا ةبوقعلاب «مهبيذكت ىلع مهبقاعيس هنإف «نيبذكملل

 ام اوأرو «هب اورفك امل مهنإف #كرقكلا لع حل متلو

 مهتافف ءهرمأل اوداقني ملو «هب اودتهي مل ذإ اورسحت ءهب مهدعو
 .بابسألا مهب تعطقتو «باذعلا دشأ ىلع اولصحو «باوتلا

 ىلعأ نإف ءملعلا بتارم ىلعأ :يأ 4نا نحل مو
 الو «لزلزتي ال يذلا تباثلا ملعلا وهو «نيقيلا ملعلا بتارم

 .لوزي

 : اهلبق امم ىلعأ ةدحاو لك «ةثالث هبتارم نيقيلاو

 . ربخلا نم دافتسملا ملعلا وهو «نيقيلا ملع : اهلوأ

 .رصبلا ةساحب كردملا ملعلا وهو «نيقيلا نيع مث

 قوذلا ةساحب كردملا ملعلا وهو «نيقيلا قح مث

 .ةرشابملاو

 مولعلا نم هيف ام نإف «فصولا اذهب ميركلا نآرقلا اذهو

 فراعملاو قئاقحلا نم هيف امو «ةيعطقلا نيهاربلاب ةديؤملا

 .نيقيلا قح هقاذ نمل هب لصحي «ةيناميالا

 قيلي ال امع ههزن :يأ 4يا َكْيَر وسي َحَيََس»ل
 .هلامكو «هلامجو ءهلالج فاصوأ ركذب ُهْسَّدَو «هلالجب

 اًرهاظو اًرخآو اّلوأ هلل دمحلاو «ةقاحلا ةروس ريسفت مت

 .هلدعو هلاضفأو هلامك ىلع ءاًنطابو

 ٠- :تايآلا لئاس لأس ةروس ريسفت ١-۷ ١5
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 ۸ نا

EE 
 و ا الا

 9€ 5نام لر عا لوقبوھامو | © ری لسوق دا

2011101110 0 

 اَنعَطمل ل نيل هم دك لب واقل صحب اع لوقف

 کتل هر ديرب وا ولاَ
 لع ةر تإ و )نيك کتیا رات نإ نقع
 | © رطل كيووت يا 5
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 ١ فإذا یکم سن ( جِراَصَمْلا یز هما

 اليا ریا( تلاد وب وب

 لملاك ءال ن وكت موب ابي نرو ا

 © 0 ن
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 لئاس لأس ةروس ريسفت
 ةيكم يهو

 نم © فاد مل سک نوفل © مقا بادب ليم لاسو (۷-۱)

 ٌمراَدَقِم نک مري ف هلل ٌحوُرلاَو ڪهل مَ © جامل فذ ها

 اَ برو © ادیب تورم مهل © المج اص رضا © ٍةَس لأ نيسم

 هللا باذعل مهلاجعتساو «نيدناعملا لهجل اًنّيبم ىلاعت لوقي

 : اًريجعتو اًتنعتو ءازهتسا

 ٍناَدَعيإل حتفتسم حتفتساو «عاد اعد :يأ ياس َلأَس#

 مل سّيل# مهدانعو مهرفكب هل مهقاقحتسال #َنْفَكْلَل ٥ مقا
 هب لجعتسا يذلا - باذعلا اذهل سيل :يأ 4ّا َنِي © ٌعِفاَد

 «هلوزن لبق هعفدي دحأ - نيكرشملا يدرمتم نم « لجعتسا نم

 )١( كله :ب يف .



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 . هلوزن دعب هعفري وأ
 نم هريغ وأ يشرقلا ثراحلا نب رضنلا اعد نيح اذهو

 دنع نم يحل ره اتك كك نإ ملا :لاقف 0 يكرعملا

 رخآ ىلإ € پاد اتنا أ اسلا ني اج اع ريم
 .تايآلا

 مهل لجعي نأ امإف هللا نم مهيلع عقي نأ دب ال باذعلاف

 ("'ةرخآلا ىلإ مهنع رخؤي نأ امإو ءايندلا يف
 .هناطلس ةعسو «هتمظع اوفرعو «ىلاعت هللا اوفرع ولف

 ءاوبدأتو اوملستسالو اولجعتسا امل «هتافصو هئامسأ لامكو

 :لاقف «ةحيبقلا مهلاوقأ داضي ام هتمظع نم ىلاعت ربخأ اذهلو

 وذ :يأ هَ راو ةكيلتلا رمت © جراَسَمْلا ىذ#

 جرعت يذلا «قلخلا رئاسل ريبدتلاو «ةمظعلاو «لالجلاو ولعلا

 . حورلا هيلإ جرعتو «هريبدت ىلع "”اهربد امب «ةكئالملا هيلإ

 ءاهرجافو اهرب ءاهلك حاورألا لمشي سنج مسا اذهو

 .ةافولا دنع اذهو

 ءامس نم اهل نذؤيف هللا ىلإ مهحاورأ جرعتف ءراربألا امأف

 «لجو زع هللا اهيف يتلا ءامسلا ىلإ يهتت ىتح ءءامس ىلإ
 «هنم وندلاب جهتبتو «هبرقب ىَظْحَتو «هیلع ملسُتو اهبر يّيحّتَ
 .ماظعالاو ربلاو «ماركالاو ءانثلا هنم اهل لصحيو

 ءامسلا ىلإ تلصو اذإف «جرعتف ءراجفلا حاورأ امأو

 . ضرألا ىلإ تديعأو اهل نذؤي ملف تنذأتسا

 ةكئالملا اهيف هللا ىلإ جرعت يتلا ةفاسملا ركذ مث

 «بابسألا نم اهل رسي امب موي يف جرعت اهنأو «“حاورألاو
 كلت نأ عم ءريسلا ةعرسو «ةفخلاو ةفاطللا نم هيلع اهناعأو

 نم «ةنس فلأ نيسمخ رادقم ءداتعملا ريسلا ىلع ةفاسملا

 الملا نم هيلإ يهتنت امو ءاهل دخ ام اهلوصو ىلإ جورعلا ءادتبا
 . ىلعألا

 فيلفسو هيولع ءريبكلا مّلاعلاو «ميظعلا كْلُملا اذهف

 . ىلعألا ُنِلَعلا هريبدتو هقلخ ىلوت دق هعيمج

 مهرقتسم ملعو ءةنطابلاو ةرهاظلا مهلاوحأ ملعف

 مهمع ام «هقزرو هربو هتمحر نم مهلصوأو « مهعدوتسمو

 يم همكحو يردقلا همكح مهيلع ىرجأو ءمهلمشو

 .يئازجلا همكحو

 ءهردق قح هوردقي ملو «هتمظع اولهج ماوقأل اَسْؤُبَ

 .ناحتمالاو زيجعتلا هجو ىلع باذعلاب اولجعتساف

 ربصف هوذآو .مهلمهأ امو مهلهمأ يذلا ميلحلا ناحبسو

 .مهقزرو مهافاعو مهيلع

 ء[ةميركلا] ةيآلا هذه ريسفت يف تالامتحالا دحأ اذه

14o ۸-۱۸ :تايآلا ‹لئاس لاس ةروس ريسفت ع 

 لوألا قايسلا نأل ءايندلا يف دوعصلاو جورعلا اذه نوكيف

 . اذه ىلع لدي

 ىلاعتو كرابت هللا نأو «ةمايقلا موي يف اذه نأ لمتحيو

 ام «هئايربكو هلالجو هتمظع نم «ةمايقلا موي يف هدابعل ٌرِهْظُي

 كالمألا جورع نم هنودهاشي امم «هتفرعم ىلع ليلد ربكأ وه

 يف نوئشلاو «ةيهلالا ريبادتلاب ةلزانو ةدعاص «حاورألاو
 : “خلا

 هلوط نم ةنس فلأ نوسمخ هرادقم يذلا مويلا كلذ يف

 نمؤملا ىلع هففخي ىلاعت هللا نکل «هتدشو

 كتوعد ىلع ربصا : يأ « الج ص ريض :هلوقو

 ىلع ٌروتسا لب «للم الو هيف َرْجَصَت ال ءاليمج اًربص كموقل
 نم ىرت ام مهنع كعنمي الو «هديحوت ىلإ هدابع عداو هللا رمأ

 اًريخ كلذ ىلع ربصلا يف نإف < «مهتبغر مدعو مهدايقنا مدع

 . اًريثك

 «ثعبلا ىلإ دوعي ريمضلا ابر هرو © اديب منو مَ

 لاح مهلاح نإ :يأ «باذعلاب نيلئاسلا باذع هيف عقي يذلا

 دعابت ىتح «ةركسلاو ةوقشلا هيلع تبلغ يذلاو «هل ركنملا

 .روشتلاو ثعبلا نم همامأ ام عيمج

 دب ال هنأ ملعيو «لجعي ال ميلح قيفر هنأل ءاّبيرق هاري هللاو

 . بيرق وهف تآ وه ام لکو «نوكي نأ

eنا  
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 و ه اًميِح ٌميِح لب ار

 0 0 E MS ءدیحلصو © هيب لوي

 ٥ و ذأ نم أوعدت © وسل ةع « كل ان ا
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 نكت ف ةميظعلا رومألا هذه هيف عقت ءةمايقلا مي : يأ
 غولبو اهققشت نم «باذملا صاصرلا وهو 4ٍلَمَلك اسلا

 . غلبم لك اهنم لوهلا

 نوكت مث «شوفنملا فوصلا وهو 4ِنْهمْلَ لاب كرل
 . لحمضتف ا

 ةريبكلا مارجألا هذهل جاعزنالاو قلقلا اذه ناك اذإف

 هرهظ لقثأ دق يذلا «فيعضلا دبعلاب كنظ امف «ةديدشلا

 . ؟رازوألاو بونذلاب

 لك نع لهذيو «هبل جعزنيو هبلق علخني نأ اًقيقح سيلأ

 )۳( .ةرخآلا يف مهل رخدي نأ امإو :ب يف (۲) .نيبذكملا :ب يف )١(

 .هللا ىلإ حورلاو ةكئالملا اهيف جرعت :ب يف (4) . اهلعج امب : ب يف

 .ةينايرلا نوؤشلاو :ب يف (1) .هناسحإو : ب يف (5)



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 :لاق اذهلو ؟دحأ

 ميمحلا دهاشي : يأ 0 0 اًميِح ميج لكي الو

 لاؤسل عستم هبلق يف ىقبي الف ؛هميمح - بيرقلا وهو -
 همهي الو «مهتبحمو مهترشعب قلعتي اميف الو «هلاح نع هميمح
 .هسفن الإ

 باع نم ىف ول باذعلا هيلع قح يذلا مَنَ دول

 «هليِصَفَو © هِيَ هتجوز :يأ 24 وِيَِصَو © هيي غمو
 نأ ايندلا يف اهتداع ترج يتلا : يأ دير ىلا هتبارق : يأ

 . اًضعب اهضعب نيعيو «رصانتت
 نذإب الإ دحأ عفشي الو ءاّدحأ دحأ عفني ال ةمايقلا موي يفف

 . هللا

 يف ام عيمجب [باذعلل قحتسملا مرجملا] يدتفي ول لب

 . كلذ هعفني مل هيجني مث ضرألا

 كبر ا راق E يأ «لع»

 براقألا عفن بهذو «"نونمؤي ال مهنأ اوقسف نيذلا ىلع
 .ءاقدصألاو

 ةنطابلاو ةرهاظلا ءاضعألل : يأ ؟ىَوَشي ةر 0 ى اإ
 . اهباذع ةدش نم

 نع ربدأ : يأ 4 صرت َممَبَم © لَو َربدَأ نم " ”اهيلإ اعد
 عمجو «ضرغ هيف هل سيلف «هنع ضرعأو «قحلا عابتا
 رانلا نإف اهنم قفني ملف اهاعوأو «ضعب قوف اهضعب لاومألا
 . مهب باهتلالل دعتستو .اهسفن ىلإ مهوعدت

 د رل سَم اإ © اوه لح نسل و 5-19)
 َمَهماَلَص م َلَع مه لآ ه تصل الإ ه اوم ربل ُهَنَس ادو

 لَو ت ٍروُرمْلَ لیا 5 مولع ق مو ن لاو © وني
 ميم باع نإ ٥ نوف مټ ر ادع نم م لاو ه نأ موب نوصي

 كَم ام 5 دج اإ ٥ َنوُظِفلَح مجرا ره سلاو 0 نوما ُريَ
 رک یوی > رک
 ناو O َنوُماَعْلا ره كيلو كل 3 و سا ص 0 يمول ربع مهن م

3r 

 ل م ياو 0 نومك مد م سا م

 ناسنالل فصولا اذهو 13 يلج و كيلر هب نايا ع

 . عوله هنأ «ةيلصأللا هتعيبط فصو «وه ثيح نم

 هباصأ نإ عزجيف ارج رَ هَ اإ :هنأب عولهلا رسفو
 دلو وأ لهأ وأ لام نم : :هل بوبحم ٌباهذ وأ ضرم وأ رقف

 ا یخ اب انه رلاو ريبصلا فلذ يف: لممتسمالو

 ركشي الو ءهللا هاتآ امم قفني الف وص ربا ُهَنَس اًدِإَو#»

 . ءارسلا يف عنميو ءارضلا يف عزجيف .هربو همعن ىلع هللا

 اذإ مهنإف «فاصوألا كلتب نيفوصوملا *«َِلَسْنلا اَلِإ#
 اذإو شا مهلوخ امم اوقفنأو ءهللا اوركش ءريخلا مهسم

٠6١55 

 .كبر ةملك مهيلع تقح دق :ب يف )١(

 . ةنطابلاو ةرهاظلا ءاضعألل اهتدش نم عرنت ىطظلتت

 ۱۹-٠۰ :تايآلا .لئاس لاس ةروس ريسفت -

 و هذ ا ذم

 ين هيي يال نیو رادو ورت

 | E IES حصو

 وعد )یو شلل عار ل ی اہم 56 دمام
 ور ا

RESعوام  EOاعواه قلخ ننال  

IO NISEEHOS ANO 

 ماعم ن تزل 9€ نومي الص مهل نلصمْلا
 َنوُفَرصي لاو ( 9€ مور الياس 9 + ا ومآ

ف یر ی ادع نت هذاا قلاب
 | ٌباَدَعَدإ (ev 9 دو

 0 ال © (2 نوظِفلَح هجوله سنو @ نىا
A اق 

 وسا نف 9 نمور مہ ا مت كلما

 وعر دهوا ما داملا ره کوا كد

 لوا کما م
 َنيوطْمُم ككل لاف 9 نوم کم تج فک وأ
 ا
 دين ج ےک ر اک

 وشل بام مھکقلعافإ IO ةد افااا

 . اوبستحاو اوربص رشلا مهسم

 : يأ ‹ نثبت ْمِحاَلَص لع مه لا :[مهفصو يف] هلوقو
 . اهتالمكمو اهطورشب اهتاقوأ يف اهيلع نوموادم

 وأ «تقو نود اًثقو اهلعفي وأ ءاهلعفي ال نمك اوسيلو

 . صقان هجو ىلع اهلعفي

 ريال ةقدصو ةاكز نم 4مم نح موم ن يلو

 ال يذلا نيكسملا وهو # مورلاو لاؤسلل ضرعتي

 .ةيلغ قديمك هل نطفي الو ةوطعتت مالا
 «هب هللا ربخأ امب نونمؤي :يأ 4و روي َدْفَيَسي يزل

O ER 
 نيدلا مويب قيدصتلاو ءاهيعس اهل نوعسيو ةرخآلل نودعتسيف
 . بتكلا نم هب اوءاج امبو «لسرلاب قيدصتلا هنم مزلي

 «نولجو نوفئاخ : يأ نوف م باع نم م سَ 5

 . هللا باذع نم مهبرقي ام لك كلذل نوكرتيف

 ا

 يذلا 4
 لأسي

 هلسر هب تربخأو

 يأ :ب يف (۲) يتلا رانلا :

 ىلإ :ب يف (۳)



 نورشعلاو عساتلا ءزحلا

 ىشخي يذلا باذعلا وه :يأ نوما ريع مرير َباَدَع لل

 .رذحيو

 ءاّمرحم ًاطو اهب نوأطي الف «نوظِفَ مهجور ْمُه ف ندا

 «كلذوحلو يفيدك أ هيف یف طو وأ «طاولوأ وم

 هل زوجي ال نمم ءاهسمو اهيلإ رظنلا نم اًضيأ اهنوظفحيو

 لعفل ةيعادلا تامرحملا لئاسو اًضيأ نوكرتيو «كلذ
 .ةشحافلا

 مهتايرس :يأ 4سا تكلم اَم ام وأ مج ع الإ»

 MNE بولم رع مقل
 ا

 نيميلا كلمو «ةجوزلا ريغ :يأ كلَ َهآَرَو تب نمل
 ام ىلإ هللا لحأ ام نوزواجتملا : يأ 4وُداَمْا ْمُه َكِيَلوَد»
 . هللا مرح

 ريغ اهنوكل ةعتملا [حاكن] ميرحت ىلع ةيآلا هذه تلدو

 .نيمي كلم الو «ةدوصقم ةجوز

 ءاهل نوعارم :يأ عر ْمهِدْهَعَو مهِيكْمْأِل ره يو
 اهب ءافولاو اهئادأ ىلع نودهتجم نوظفاح

 «هبر نيبو دبعلا نيب يتلا تانامألا عيمجل لماش اذهو

 يتلا تانامألاو هللا الإ اهيلع علطي ال يتلا ةيرسلا فيلاكتلاك

 .رارسألاو لاومألا يف ءقلخلا نيبو دبعلا نيب

 دهعلاو « هللا هيلع دهاع يذلا دهعلل لماش دهعلا كلذكو

 هب ماق له «دبعلا هنع لأسي دهعلا نإف «قلخلا هيلع دهاع يذلا

 . ؟هب مقي ملف ر وو

 هنوملعي امب الإ نودهشي ال :يأ 6رب مب مم بلل

 الو اًبيرق اهيف يباحي الو «نامتك الو صقن الو ةدايز ريغ نم

 اهب دصقلا نوكيو «هوحنو اًقيدص
 أوو اونماَ بیلا ای ن ہما أوُِأَول : ىلاعت لاق

 . * نيَردْلاَو ندو وأ كيفن لع ولو ول دش يسلب نيمو

 لمكأ ىلع اهتموادمب ظا َمماَلَص ع مم لاو
 .اههوجو

 ٍِتَّنَج فل تافصلا كلتب نوفوصوملا أ 4كيلو

 ام «ميقملا ميعنلاو ةماركلا نم مهل هللا لصوأ دق : يأ تمر

 .نودلاخ اهيف مهو «نيعألا ذلتو «سفنألا هيهتشت

 هذهب ريخلاو ةداعسلا لهأ فصو هللا نأ ءاذه لصاحو

 تادابعلا نم «ةلضافلا قالخألاو ءةلماكلا فاصوألا

 هللا ةيشخك ةيبلقلا لامعألاو اهيلع ةموادملاو ةالصلاك «ةيندبلا

 ,ةعفانلا دئاقعلاو «ءةيلاملا تادابعلاو ؛ريخ لكل ةيعادلا

 أ ءهقلخ ةلماعمو هللا ةلماعمو ءةلضافلا قالخألاو

 و

 95-44 :تايآلا «لئاس لأس ةروس ريسفت -۰ €۷

 ةفعلاو (مهرارسأو مهدوهع ظفحو «مهفاصنإ نم ةلماعم

 . ىلاعت هللا هركي امع جورفلا ظفحب ةماتلا

 لاما صو بيتا نع © يوهم كَل رک ذآ لاقط (۳۹- ۳۳

 نإ هلك ه ويك َةَّنَج لڪدي نأ ب مم يرئآ لڪ ميا ه نزع

 :نيرفاكلا رارتغا اًنيبم ىلاعت لوقي وملعب اَنْ مُهتقلح

 لاما نو نيا نعال نيعرسم :يأ دوهم كَم أك َنّ
 امب مهنم لك ٠ ةعزوتم تاعامجو ةقرفتم اًعطق : يأ «َنِزِع

 . حرف هيدل

 5 دراز رفكلا ىوس اومدقي مل مهو «مهعمطأ

 :لاق اذهلو «نيملاعلا

 نوهتشي ام كاردإ الو «مهينامأب رمألا سيل [: يأ] 4الك#

 . مهتوقب
 نيب نم جرخي «قفاد ءام نم : يأ نسعي اَنت مهتقلح اإ

 الو اًعفن مهسفنأل نوكلمي ال ءافعض مهف «بتئارتلاو بلصلا

 .اًروشن الو ةايح الو اًنوم الو ءاًرض

 لب نأ ل © يقل نإ بعلو قرنا يب مقا 5 (-)
 كيلا شنب اغلب يح اوم وم رر »يوت ن انو م ایج

 ر

 مش O وصور 5 لإ م اک اار تاكا ّن نم دوج و O نودع

 ىلاعت هنم ماسقإ اذه | اوك یر مآ کلک و مُهقهْرَت هر

 اهيف امل بكاوكلاو رمقلاو سمشلل «براغملاو قراشملاب

 «مهلاثمأ ليدبت ىلع هتردقو «ثعبلا ىلع تارهابلا تايآلا نم

 . دلت ال ام ىف مکن : یلاعت لاق امك «مهنايعأب مهو

 اذإ انزجعيو انتوفيو انقبسي دحأ ام : يأ #َنِقُمَسَمب نع امو

 ىلع اورمتساو «ءازجلاو ثعبلا ررقت اذإف ءهديعن نأ اندرأ

 : هللا تايآل داع سو مهبيذكت

 «ةلطابلا لاوقألاب اوضوخي : يأ اربع أوصي مرده

 ءاوبرشيو اولكأيو « مهنيدب اوبعليو «ةدسافلا دئاقعلاو

 مهل دعأ دق هللا نإف #2 نودع یا مو اقلب يحول اوعتمتيو

 5 يحلو خيتو ف وغاب ا

 E نيبيجم یا روبقلا : : يأ ا ب م

 . اهيلإ نيعطهم «يعادلا

 نوّمؤي [مّلَع ىلإ مهنأك] :يأ 4شب ب لإ يكل
 «يعادلل ءاصعتسالا نم نونكمتي الف : يأ 0 نوعرسيو

 نيب مايقلل «نيروهقم ءالذأ نوتأي لب «يدانملا ءادنل ءاوتلالاو

 .مهتانامأو مهقوقح ظفحو :ب يف )١( .اهتماقإب دصقلا :ب يف )١(

 .نودصقيو : ب يف (0) . مويلا :ب يف )٤( . ةعونتم : ب يف ()



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 .نيملاعلا بر يدي

 كلم دق «قلقلاو ةلذلا نأ كلذو < مهم مرض احل
 ءراصبألا مهنم تعشخف «مهتدئفأ ىلع ىلوتساو «مهبولق

 .تاوصألا تعطقناو «تاكرحلا مهنم تنكسو

 دب الو «ةوُدَمُو اوك یل مهموي وه .لآملاو لاحلا هذهف
 . هللا دعوب ءافولا نم

 .[هلل دمحلاو تثمت]

 ما بع جون ةروس:ريسفت
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 رخآ ىلإ کمر دذ نأ مرق لإ اسو اَنَلَسَرَأ اإ (28-1)

 اهدحو حون ةصق ىوس ةروسلا هذه يف هللا ركذي مل «ةروسلا

 نع هيهنو «ديحوتلا ىلإ هتوعد راركتو .هموق يف هثبل لوطل
 .كرشلا

 نم اًراذنإو مهب ةمحر «هموق ىلإ '''هلسرأ هنأ ىلاعت ربخأف

 مهكلهيف .مهرفك ىلع مهرارمتسا نم افوخ «ميلألا هللا باذع

 . اًيدمرس اًباذع مهبذعيو ءاّيدبأ اًكاله هللا

 :لاقف هللا رمأل ردتباو «كلذل مالسلا هيلع حون لثتماف
 كلذو ءاهّنيب ةراذنلا حضاو :يأ 4ّس ري يكل نإ مَ
 لصحت ءيش يأبو «هنع رذنأ امو «هب رذنأ ام هحيضوتل

 . اًيفاش اًنايب كلذ عيمج َنّيَب «ةاجنلا

 أودع نأ : اقف "هب مهرمأي ام ةديزب مهرمأو مهربخأف

 نع دعبلاو «ةدابعلاو ديحوتلاب ىلاعت هدارفإب كلذو هومن هَل
 اذإو «مهبونذ رفغ هللا اوقتا اذإ مهنإف «هلئاسوو هقرطو كرشلا

 . باوثلاب زوفلاو «باذعلا نم ةاجنلا مهل لصح مهبونذ رفغ

 ءرادلا هذه يف مكعتمي : يأ ل سم لجأ لإ موو و

 يف ءاقبلا] ردقم :يأ «ىمسم لجأ ىلإ كالهلا مكنع عفديو

 عاتملا سيلو ء[دودحم تقو ىلإ] «هردقو هللا ءاضقب «[ايندلا

 : لاق اذهلو «هنم دب ال توملا نإف ءاّدبأ

 هللاب مترفك امل 4توُملَت رشک ول رب ال ج اإ هلل لجل نل
 لاقف ءهرمأل اوداقنا الو «هتوعدل اوبيجي ملف «قحلا متدناعو

 :هبرل اًيكاش

 : يأ رار لإ ىلع ردم ملم © انو الل ىو توعد ی ټر
 ةدئاف نأل «ةدئاف كلذل قبي ملف ءاّضارعإو قحلا نع اًروفن

 .هضعب وأ دوصقملا عيمج لصحي نأ ةوعدلا
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 ؟م-ذ١ :تايألا ٠ حون ةروس ريسفت ۷1

 ل چرس
 رك حس سرا ب سل

RNNهو  
E EASهاد  

 م ارسلي لع( ود وقل اإ ب راو قرش ارقا
Aىرلاْشَمْوَو 106  

 بوح بعل وأو صوخي هر ذه ارل ن يقو يسمي نامو

 3 5 ر 2 4 ر د ہور ريح

 وضو بصن ل مهن امارس ث ي
 لح 0 دا 0 ور ا

50 
 أ 7

 1 تک قا وصلا
 | كنت س و کب

AE ا روک RE 2 
 7 و واسم هب

 | کا ا5ت

Héل 2  

 کیوذ نم رفعي(
 ا ع

1 56 A A2. 2>2 

ارا 2 رياك يكتم
 | 

 تَرَ 0 ی اًاهج بموعد یا 2 واحس رک حو

 3€ اراَفَع تاد کر اور فغا تلم ارات عَ
 ءاوبيجتسي نأ لجأل : يأ 4 دمك رفع ٌمُهْنْوَعَد موو لإ هع مور ولم بك 2

 « مهتحلصم ضحم اذه ناكف مهل ترفغ 250 اذإف

 . قحلا نع اًروفنو ؛مهلطاب ىلع ايداعت الإ اوبأ مهنكلو
 مهيبن مهل لوقي ام عامس رذح ا5ا < ف معيض م
0 

 اًدعب ءمهاشغي ءاطغ اهب اوطغت :يأ 4 اوفا
 .هل اًضغبو 0-0

 .َدُعَب مهريخو «دادزا مهٌرشف 4راَبكَيْسأ» قحلا ىلع 4أوُكَتسَول مهرشو مهرفك ىلع 4مل
 . مهلك مهنم عمسمب : يأ «اراهج موعد نإ نل
 ءحصنو صرح اذه لك اار مه ترسو مه تعا نإ مثل

 ."”دوصقملا هنم لصحي نأ نظي باب لكب مهنايتإو

 نم هيلع متنأ ام اوكرتا :يأ#ْكَيَر ارِفْغَتْسأ تت
 . اهنم هللا اورفغتساو «بونذلا

 مهبغرف «رفغتساو بات نمل ةرفغملا ريثك «ااَمع ناك ُمَنإ
ERAيف (7) .كلذ لصأب مهرمأو : ب يف (۲)  

 . دوصقملا لوصح هب نظي قيرط لكب :ب



 1١ نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ل و ۵۷۱ ا «باوثلا لوصح نم اهيلع بترتي امو «بونذلا ةرفغمب
e.رو 2 ر م 6 دع دیر چ ص 2  

 لع ونیو ل وماي د میو ا ارار دیک ا
 1 ل E .داهولاو باعشلا يوري ءاّعباتتم اًرطم : يأ «ارارْدَي مك 5S ا sS 1 ا ب #َ 4 5 يي عنا ع 30 95ل ل 9 رک لیکو تج O ا Aa 2 ر ب ا ر رج ےک ص ع م صا الآ 97 :لاقف اعلا اندلا : اًضيأ 8

 ا و 3 1 7 1 6 2 3 5 3

 نأ عسا لح فك اور 6 اًراوطأ دوو .دابعلاو دالبلا ىيحيو
 SI و رار حي 2 ف رص ر ا انجل رس تحب سا 7 8ع ع أ رن عم“ فطير اهو ر

 9 ااسيَسْمَسلاَلَعَجَو رون يضَرمَْلاَلَعَجَو اال اهب نوكردت يتلا مكلاومأ رثكي : يأ ٠يو لوم دددنیوو#
 مطرود )ناب ضال ایرنا هاو E E ر ر 3 71 مي جمع ل وا هر ا ۳ و 7
 األ اسب سرلا کج و جارِ Ee ی هد ATS ب دي جم نسم د سال و هس مج ع نوكي ام غلبأ نم اذهو 4ربنأ دل لمَ ِتّنَج کل لجو

EEEر ر ورا . حس دوپ س ياخ ا ا و 0 ا  

 هدرتول نم اوعبتاو فوصعمب ابره لاق 3 اَجاَجِف البس سيلو «ةمظع هلل نوفاخت ال : يأ 4ا هب نو ال يل ات
 | هو ر رجح ياي هذ صر ري ےک هس زبك نيرا ل7 نت ا 5 0

Eاولاَقو (0ارابكا کاو کمو ا اراسحال دلو و هلام  
 خس ا ا نطب يف «قلخ دعب [نم] اًهلخ :يأ راو ق دقو

Oللملا  Nا  Oقوعيو ثوغي الو اعاوس الو ادو نرذنالو حتهل اء نرذنال  
 ررر ا ر ص 2227-77 A مث «زييمتلا .مث «ةيلوفطلا نس يف مث «عا ولا يقام

 9 اللَصال إني ادر او اريك اولادو € ر نانا قا نتا + قلحلا تا وام رشا ىلإ ياا
e0 ري > 8 7 و را ع یہ ی 58 ع و ا ا ماع 

 نود نم مه أودي لف اران اوُلِجَدَأفأوفرغأ ملط امم .ديحوتلاو ةدابعلاب درفي نأ نيعتم « عيدبلا ريبدتلاو
 ا

 RR HA ESS سرس 2 مد نأو داخملاب ارقالا هيبنت مهقلخ ءادتبا ركذ ىف
 نفل نم ضلال ردنا بر و لاو یول اراصتأ هلأ | 00 د ىلع مهل هيبنت مه اي

 «مهتوم دعب مهلديعي نأ ىلع رداق مدعلا نم مهأشنأ يذلا

 ' قلخ نم ربكأ يه يتلا «تاوامسلا قلخب مهيلع اًضيأ لدتساو

 ےس لحد ن ملو ید لولو لر فغا بر رانك : لاقف «سانلا

 9 زاى ىا رال تومان مۇم وايو |. ءامس لك :يأ € بوعس جس ةنل قلع کک ات ا
 ِ .ىرخألا قوف

 ءريخلا ىلع لادلا حصانلا لوسرلا اوصع :يأ 4َرََح الإ سنا َلَمَجَر8 ضرألا لهأل 4 نيف َرَمَقلا لمَ
 مهدالو الو مهلاومأ مهدزت مل نيذلا فارشألاو الملا اوعبتاو . جاس

 داقنا نمب فيكف «حابرألل اًثيوفتو اكاله :يأ ءاًراسخ الإ يف عفانملا ةرثكو «ءايشألا هذه قلخ مظع ىلع هيبنت هيفف

 ! ؟مهعاطأو مهل ميظعلاف «هناسحإ ةعسو هتمحر ىلع ةلادلا رمقلاو سمشلا

 ةدناعم يف اًغيلب اًريبك اًركم :يأ 4٠ارب انكم اونو . ىجريو فاخيو دبعيو بحيو مظعي نأ قحتسي ميحرلا
 .قحلا يف متنأو مدآ مكابأ قلخ نيح ناب ٍضْرأْلآ نم كتبنا هما

 رَ الط :هل نينيزم كرشلا ىلإ نيعاد مهل 4(وئاَكَول . هبلص
 «كرشلا نم هيلع مه ام ىلع بصعتلا ىلإ مهوعدف 4ُدكَهِلَع ثعبلل 4اَبرْخِإ جرو » توملا دنع كاف دد ضم

 «مهتهلآ اونيع مث .نومدقألا مهؤابآ هيلع ام اوعّدي ال نأو .روشنلاو توملاو ةايحلا كلمي يذلا وهف «روشنلاو

 . ارو َقوُعَيَو توغ الو اعاوس الو ادو نرد الو :اولاقف  عافتنالل ةأيهم ةطوسبم : يأ (اًطاسب َسْيأْلا دل َلَمَج هلو
 ناطيشلا نيز ءاوثام امل «نيحلاص لاجر ءامسأ هذهو :

 ىلع - مهمعزب - اوطشنيل ءمهروص اوروصي نأ مهموقل نكمأ امل ءاهطسب هنأ الولف كابي البس ابتي اكلت
 .اهوأر اذإ «ةعاطلا ءانبلاو ءاهعرزو ءاهسرغو اهثرح مهنكمأ الو لب «كلذ
 نإ :ناطيشلا مهل لاقف كئلوأ ريغ ءاجو ءدمألا لاط مث . اهرهظ ىلع نوكسلاو

 ءرطملا نوقسي مهبو «مهب نولسوتيو «مهنودبعي مكفالسأ «ريكذتلاو ظعولاو مالكلا اذه نإ :هبرل اًيكاش جون لل

 .دافأ الو مهيف عجن ام

 .قلخلا هيلإ لصي ام رخآ ىلإ مث :ب يف ١١( مُدَلَوو ملام هدب ر نم اوُعبَاَو# هب مهترمأ اميف 4 ٍنَوَصَع إل

 مس جافا إدلب الو كل داع ولي هوت نكت رايد ع ںی عاود ١ ساو چ نا هو م

 اهب



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 . مهودبعف

 ةدابع اوعدي ال نأ «مهل نيعباتلل مهؤاسؤر ىصوأ اذهلو
0 

 : يأ اريك اَ دو

 .قلكللا نم ا

 دنع مهلالض ناک ول : يأ للص دل إ يلا دز الو

 ةوعدب نوديزي ال نكلو «ةحلصم ناكل «قحب مهايإ يتوعد

 الو مهحاجنل لحم قبي ملف :يأ ءالالض الإ ءاسؤرلا

 ةيويندلا مهتبوقعو مهباذع هللا ركذ اذهلو «مهحالصل

 :لاقف «ةيورخألاو

 اولد مهب طاحأ يذلا ميلا يف اوي طخ امي
 . قرحلاو رانلل مهحاورأو «قرغلا يف يف ف مهداسجأ تبهذف ارات

 مهر حوت ميم مهانأ يتلا" مهئاتطع بسلك اذكر
 لح ىتح «لاق ام اوضفرف ءاهتبغمو اهمؤشب مهربخيو ءاهنع
0 

 ءاسؤرلاو رابكلا لضأ دقو

 مهب لزن نيح مهنورصني اانا هلأ نوذ نس مّ اودي
 .ردقلاو ءاضقلا ضراعي ردقي دحأ الو ل

 ىلع رودي رايد َنْكْلا نب ٍضْرأْلا لع رد ال نر مه لاول

 . ضرألا هجو

 َةَداَسِع واب مهرب نإ َكّنِإل :لاقف كلذ يف ببسلا ركذو

 مهل «ةضحم ةدسفم مهؤاقب : يأ «؟راَتَك يبد الإ أودي الو
 . مهريغلو

 ةرثك عم هنأل كلذ - مالسلا هيلع - حون لاق امنإو

 ةجيتن كلذب ملع «مهقالخأل هتلوازمو «مهايإ هتطلاخم

 مهقرغأف «هتوعد باجتسا هللا نأ مرج ال «مهلامعأ

 . نينمؤملا نم هعم نمو اخون ىجنو «نيعمجأ
 صخ 4ام قب لَم سلو یدولو يف ريع بر

 :لاقف «ءاعدلا ممع مث « مهري يدو مهتخ ذكأتل نيروكذملا

 ءاّراسخ :يأ ت الإ َنيِلَِظلا درب الو تموم نمونو
 . اًكالهو اًرامدو

 .[هلل دمحلاو] مالسلا هيلع حون ةروس ريسفت مت

 ىلإ يحوأ لق ةروس ريسفت

 اَنْ اإ اولاقف نَا نم رف ٌمُمَتَس 206 لإ ییا لیل )۲١۱(

+0° 

 )١( مانصألا هذه :ب يف .

 ١-٠ :تايآلا ءيلإ يحوأ لق ةروس ريسفت -

 يأ 4 آب رش كو ب اتما دقبثا لإ يي ٠ ات اك
 نع رف مما 2 لِ وأ :سانلل لوسرلا اهيأ اي 4ي

 مهيلع موقتل «هتايآ عامسل ء[هلوسر ىلإ] هللا مهفرص 4ّنْلَل

 مهموقل "اذن اونوكيو ء[ةمعنلا مهيلع متت و] «ةجحلا

 اك «سانلا ىلع مهأبن صقي نأ ءهلوسر هللا رمأو

 هيناعم اومهف ءاوتصنأ املف ءاوتصنأ :اولاق «هورضح امل

 . مهبولق ىلإ هقئاقح تلصوو

 ءةيلاغلا بئاجعلا نم : يأ اي اًماَدُم اَنْعِ 1 اراق

 اعلا بلاطملاو

 دشري ام لكل عماج مسا :دشرلاو e لإ كيي#
 E ىلإ قالا

 يذلا «نامياإلا نيب اوعمجف اأ آب رش نو دوب امال

 كرتل ةنمضتملا] «ىوقتلا نيبو را تاعك حام يا
 .[رشلا

 هوملع ام «هعباوتو ناميالا ىلإ مهل يعادلا ببسلا اولعجو
 ءدئاوفلاو حلاصملا نم هيلع لمتشا امو «نآرقلا تاداشرإ نم

 نمل «ةعطاق ةجحو «ةميظع ةيآ كلذ نإف ءراضملا بانتجاو
 . هيدهب ىدتهاو «هب رانتسا

 ةياده ىلع يالا «ريخ لكل رمثملا «عفانلا ناميالا اذهو

 كلذ وختو فلالاو: ىزتلاو كارلا ناميإ فالح نالا

 . ةريثكلا ضراوعلاو تاهبشلا رطخ تحت ديلقت ناميإ هنإف
 تسدقتو هتمظع تلاعت :يأ ار ذج سَم وتار (۳)

 .هؤامسأ

 ام ءهتمظعو هللا دج نم اوملعف اَ الو ٌةَبِحص دا اما

 هل نأل ءاَّدلو وأ ةبحاص هل نأ معزي نم نالطب ىلع مهلد

 . لامك ةفص لك يف «*!لامكلاو ةمظعلا
 لامك داضي هنأل «كلذ يفاني للا اسلا ااو

 . ىنغلا

 اًرئاج اّلوق : يأ اً هلأ لع امس لوق نک موا (:)

 ههفس الإ كلذ ىلع هلمح امو ءدحلل اًيدعتم «باوصلا نع

 .لوقي فيك فرعل ءاًئئمطم اًئيزر ناك ولف الإو «هلقع فعضو

 انك : يأ ابك وَلا َلع لاو سدا لوف نل نأ انَط اأو )٥(
 نجلا نم ءاسؤرلاو “ةداقلا انّرغو «كلذ لبق نيرتغم
 ىلع نوأرجتي ال “”مهاننظو «نظلا مهب انسحأف «سنالاو

 . مهقيرط ىلع اذه لبق انك كلذلف « هللا ىلع بذكلا

 . هتوعد هل هللا باجتسا اذهلف :ب يف (۲)
 انترغ :ب يف (0) .لالجلاو :ب يف )٤( .مهموقل نيرذنم :ب يف (م)

 .مهانبسحو :ب يف (5) .ءاسؤرلاو ةداسلا



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ملو هل اندقناو «''”هيلإ انعجر ءقحلا انل ناب ذإ مويلاف

 . ىدهلا ضراعي « '"”سانلا نم دحأ لوقب لابن
 مودا نَا ني لاج ونون نيالا نم لار نك ھاو )0

 دنع «مهب نوذيعتسيو نجلا نودبعي 8 ناك :يأ کاتر

 اًنايغط : يأ ءاقهر نجلا سنالا دازف 9 ”'عازفألاو فواخملا

 .مهب نوذيعتسيو «مهنودبعي سنالا اوأر امل ءاربكتو

 ريمض نجلا ىلإ عجري (مهوداز) يف ريمضلا نأ لمتحيو

 مهوأر امل اًميوختو اًرعذ سنالا نجلا داز :يأ “واوا

 يسنالا ناكف «مهب ةذاعتسالا ىلإ مهوئجليل «مهب نوذيعتسي

 ءاهفس نم يداولا اذه ديسب ذوعأ» :لاق «فوخم داوب لزن اذإ

 1 .(هموق

 املف : يأ ادم هلا كَم نأ نأ مط انك اظ ماو (۷)

 . نايغطلاو كرشلا ىلع اومدقأ «ثعبلا اوركنأ

 ءاهانربتخاو اهانيتأ :يأ 4سا اَنَسَسَل اَنَأَو8 (0

 ءاهئاجرأ ىلإ لوصولا نع «اَديِدَس اًَرَح َتَكِلُم اَهَنَدَبَوه

 .[اهنم وندلاو]
 انتداع فالخب اذهو «عمسلا قرتسا نم اهب ىمري كاَبْهْسَو#

 . ءامسلا ربخ ىلإ لوصولا نم نكمتن انك انإف «ىلوألا
 < و

 رابخأ نم فقلتتف ملل دوم دلم ام دعس اک ااو (9)

 . هللا ءاش ام ءامسلا

 ادعم «هل اًدصرُم : يأ كاَدَصَي باش مل دي َنآلا عم نمف

 . ميسج ًابنو ءميظع نأش هل اذهو :يأ ءهقارحإو هفالتال

 ءاّريبك اثداح ضرألا يف ثدحي نأ دارأ ىلاعت هللا نأ اومزجو

 را ءرش وأ ريخ نم
 ت مب دا ٣ أ ضر يف نَمِي ر أ ۍردت ال ارا )05١(

 ريغت رمألا اوأر مهنأل ءاذه وأ اذه نم دب ال :يأ اسر

 ا ا اميركا اًريغت مهيلع

 ضرألا يف هثدحيو
 «ىلاعت هللا ىلإ ريخلا اوفاضأ ذإ .مهبدأل نايب اذه يفو

 5 . هللا عم اًيدأت هلعاف اوفذح رشلاو

 يأ *َكِلَد تود انهو وحيل نم اتو ١١(

 .رافكو
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 راجفو قاسف :

 لك «ةقرفتم ءاوهأو «ةعونتم اًقرف : يأ ادد َقِبَرَط اك

 .نوحرف مهيدل امب بزح
 اره مرج نو ضل ىف هلأ رجس نل نأ اط اتارا )١١(

 لامكو «هللا ةردق لامك انل نيبت نآلا انتقو يف انأو :يأ

 نلو «ضرألا يف هزجعن نلف « هللا ديب انيصاون نأو ءانزجع
 «هتردق نع جورخلاو رارفلا بابسأب انيعسو ءانبره نإ هزجعن

 5-١5 :تايآلا ىلإ ىحوأ لق ةروس ريسفت -۷۲ ۱

 ا ل زيا 0۷۲ ن
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 0 ےس ر

 رج ن ناتان و )ادد رعاك ك لد دود اکو
 ت

 کک ناو ره۵ رجع نکو ٍض ردا هَ
 ےن وک کب ا تر یک ےل یار

 9 قهرا وا سم فاخیالف دب ر نمو نمف هيام

 .هيلإ الإ هنم ًاجلم ال

 يداهلا «ميركلا نآرقلا وهو 4 ئا اَنَعِيَس امل ااو (۳)

 انبولق يف رثأ «هداشرإو هتياده انفرعو «ميقتسملا طارصلا ىلإ
 . وي انماء ف

 اناني[ ديرب نبقي تقل - اولاقف نمؤملا بغرب ام اوركذ مث
 ءاّنايغط الو اًصقن ال : يأ ا الر احدي ناي 9 دا

 ءريخلا هل لصح ءرشلا نم ملس اذإو .'””هقحلي ىذأ الو
 . رش لك ءافتناو «ريخ لك لوصح ىلإ عاد ببس ناميالاف

 «نورئاجلا : يأ 4دا اَنمَو سلسلا ان اتار )١5(

 ا طارصلا وابا

 «دشرلا قيرط اوباصأ : يأ اَدَسَر وَرَ ككاف مس ¿ نسف

 . اهميعنو ةنجلا ىلإ مهل لصوملا

 ناك :ب يف (۳) .قلخلا نم :ب يف (۲) . هقيرط انكلس : : ب يف (۱)

 :ب يف (4) . مهنودبعيو «عازفألاو فواخملا دنع نجلاب نوذوعي سنإلا

 .اولاقف :ب يف (5) .نجلا ىلإ عجري واولا يهو ريمضلا نأ لمتحيو

 الف اًمداص اًناميإ هب نمآ نم : يأ ياَقَهَر الو اَسْخَب فا الم وبر نوی مهل

 . هقحلي ىذأ الو صقن هيلع



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ىلع ءازج كلذو ؛اًبطَح َمّئَهَجِل وكم وطيف أو (15)

 . مهل هللا نم ملظ ال «مهلامعأ

 همسك مهم ىلثملا 4ةَسرطل لع اوُمقَتْسأ# ول مهنإف ۱١)

 الإ كلذ مهعنمي ملو ءاّئيرم اًئينه :يأ #قَدَع
 . مهناودعو

 رهظيل مهنحتمنو هيف مهربتخنل : يأ ف ميل )١10(

 . بذاكلا نم قداصلا

 نم :يأ اَدَمَص ابَدَع کلي هيَ كيو نع رعب نو
 لب «هل ْدَقْنَيو «هعبتي ملف «هباتك وه يذلا هللا ركذ نع ضرعأ
 . اًعيلب اًديدش :يأ ءاّدعص اًباذع هكلسي «ىهلو هنع لفغ

 ءاعد ال : يأ اد ل مم اعد ام هني ددسملا نأو# (10)

 لاحم مظعأ يه يتلا دجاسملا نإف «ةلأسم ءاعد الو «ةدابع

 هتمظعل عوضخلاو هل صالخالا ىلع ةينبم «ةدابعلا

 .هتزعل ةناكتسالاو

 هل دبعتيو هلأسي : يأ وعدي هَل دبع ما اك متو (15)

 مط اونوكي نأ هيلع مهرئاكت نم نجلا داك «نآرقلا أرقيو
 هب ءاج ام عامس ىلع اًصرح «نيمكارتم نيدبلتم :يأ كاد

 . ىدهلا نم
 )٠١( هيلإ وعدت ام ةقيقح اًئيبم !لوسرلا اهيأ اي مهل ل :

 ال هدحو «هدحوأ :يأ اد هب شا آلي یر وعفا اإل
 ام لكو «ناثوألاو دادنألا نم هنود ام علخأو «هل كيرش

 .هنود نم نوكرشملا هذختي

 يل سيل دبع ينإف اكسر الو رَ ككل فينا كل ين لف ۱
  .ءيش فرصتلا نم الو رمألا نم

 هب ريجتسأ دحأ ال : يأ حا هلأ َنِم نح نأ نإ لق )١١(

 لمكأ وه يذلا لوسرلا ناك اذإو .هللا باذع نم ينذقني

 هللا نم هسفن عنمي الو ءاّدشر الو اًرض كلمي ال .قلخلا

 ىلوأ باب نم «قلخلا نم هريغف «ءوسب هدارأ نإ ء.[اًئيش]

 . ىرحأو

 . ارصتنمو أجلم : يأ احلم نود نم دَ نوا

 ىلع ةيزم يل سيل : يأ :4ٌوِتَكَسرَو هلأ َنَي اغلب الإ (3)
 ىلإ قلخلا ةوعدو هتالاسر غالبإب ينصخ هللا نأ الإ «سانلا
 . سانلا ىلع ةجحلا موقت ا

 ابا ابف نرخ َمَئَهَج رات ول نق مسرو هللا صف نمر

 رخألا صوضنلا اهتديف امك ؛ةيرفكلا ةيصعملا هب دارملا اذهو
 . ةمكحملا

 امك ءرانلا ىف دولخلا بجوي ال هنإف «ةيصعملا درجم امأو

 كي يبنلا نع ثيداحألاو ءنآرقلا تايآ كلذ ىلع تلد

١٠١6 

 ادت وک ع
 كيلوت ملنا نسق وظل ایر ہوم شتا اا

 ()ابطح منهج اوا 0 انشر اور

 ْعَنبتإ)دَدَعَةَم مهَسَبَمَت هس رولر لالا اأو
 م ر 8S ا اک 3< 0 ا

 ودم دم ده سو

 CAE مرني
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 مهب عقاو هنأ اومزجو .
 ةفرعملا ةقيقح تقولا كلذ يف 4 ومعي

 مهسفنأ 14 ءمهريغ مهرصني ال نيح كاَدَدَع لكَ اًرِصآ
 .ةرم لوأ اوقلخ امك ىدارف نورشحي ذإو «نورصتنی

 ؟ دعوا اده یم : [اولاقف] كولأس نإ مهل لف (؟5) :

 يأ ادم ر مل لحب مآ وذو ات بَ ترتآ نإ :

 هللا دنع كلذ ملعف «ةليوط ةياغ .

 ءانايع هودهاش :يأ #2 َنوُدَعْي اَم اور اإ

 ميا چ

 «قلخلا نم هادا ءويْبَع لع ٌرِهظُي لَم ِبْيَمْلَأ مدع ("7)

 . بيغلاو ءرارسألاو رئامضلا ملعب درفنا لب
 امب هربخي هنإف :يأ «#ٍلوسَر نم ىست نم الإ (۲۷)

 | . هب هربخي نأ «هتمكح تضتقا

 ام دييأتب مهديأ هللا نإف ءمهريغك اوسيل لسرلا نأل كلذو
 ىلع هوغلبي ىتح مهيلإ هاحوأ ام ظفحو ,قلخلا نم اًدحأ هديأ

 . كلذبو هيلإ هقلخ ةوعدو :ب ىف(١)



 نورشعلاو عساتلا ءزحلا

 وأ هيف اوديزي ''”الو «نيطايشلا مهطبختت نأ ريغ نم «هتقيقح
 :لاق اذهلو ءاوصقني

 هنوظفحي : يأ ادص ول َنِمَو هَ نب ْنِم كنسي مِل
 .هللا رمأب

 هلعج امب 4متر تكس اوب دق نأ» كلذب 4رن (۲۸)
 . بابسألا نم مهل

 هورسأ امو «مهدنع امب :يأ دل اي كما

 ٠ .هونلعأو

 . ادع وس لک ىصتلو#
 : ةريثك دئاوف ةروسلا هذه يفو

 نوفلكم نورومأم نوفلكم مهنأو ءنجلا دوجو :اهنم

 .ةروسلا هذه يف حيرص وه امك « مهلامعأب نوزاجم «نويهنم
 لوسر وه امك «نجلا ىلإ لوسر هيَ هللا لوسر نأ : اهنمو

 ىحوي ام اوعمتسيل «نجلا رفن فرص هللا نإف "سنإلا ىلإ
 . مهموق اوغلبيو «هيلإ

 مهقاس يذلا نأو «قحلاب مهتفرعمو «نجلا ءاكذ :اهنمو

 يف مهبدأ نسحو «نآرقلا ةياده نم هوققحت ام وه ناميالا ىلإ

 . مهباطخ

 . هب ءاج امل هظفحو «هلوسرب هللا ءانتعا : اهنمو

 «موجنلاب ةسورحم ءامسلاو «هتوبن رئاشب تأدتبا نيحف

 ءاهدصارم نع تجعزأو ءاهنكامأ نع تبره دق نيطايشلاو
 دارأو ءردق اهل ردقي ام ةمحر اهلهأو ا ا نأو

 هتفرعمو «هعرشو هنيد نم رهظي نأ دارأف ءادشر مهبر مهب

 «بابلألا ولوأ هب حرفتو «بولقلا هل جهتبت ام ءضرألا يف

 ناثوألا لهأ هب عمقنيو رفا هب رهظتو

 .مانصألاو

 صرح ةدش :اهنمو

 . هيلع مهمكارتو

 : اهنمو
 ال مهنم دحأ لك نأو «قلخلا ةلاح تنيبو «كرشلا نع يهنلاو

 اذإ ايك اًدمحم لوسرلا نأل ؛ةرذ لاقثم ةدابعلا نم قحتسي

 ملع ءهسفنل كلمي الو لب ءاَّرض الو اًعفن دحأل كلمي ال ناك

 ذه نم ذاختا "”طلغلاو أطخلا نمف «كلّذك مهلك قلخلا نأ

 . هللا عم [رخآ] اّهَلِإ هفصو
 اهملعي الف ءاهملعب هللا درفنا دق بويغلا مولع نأ :اهنمو

 ءيش ملعب “هصخو هللا هاضترا نم الإ «قلخلا نم دحأ

 . اهنم
 . ””دمحلا هللو «يلإ يحوأ لق ةروس ريسفت مت

 لي لوسرلا عامتسال نجلا

 7م1١١

 ةا سلا ىلع تادف دف ورا هةكاذأ

 :١٠-١١ تايآلا ءلمزملا -۷۴و ۲۸ :ةيآلا «ىلإ ىحوأ لق -۲

 لمزملا ةروس ريسفت
 ةيكم [يهو]

 ا عل 1 ويسب

 8-2 0 م ر ج

 ضفنأ وأ فصين © اليف الإ للا رف ه
 0004 هع و 2 2 A رر هلك ترب ا ےک < 2 عل

 الرق كع ىتلثس اإ ه ای َناَرْقْل ٍلَترو ِهْيَلَع دز وأ © الق هم
 ی 24 ا

 ا َّنِإ © کی ماو او دشأ ىه ليلا ةا َّنِإ ه لیفت

 آل بيلو رشا بَ © الب هي لَو كی منأ رکذاو © المول
 هايج اقم شفا مم زو يب ا ل

 هبايثب يطغتملا :لمزملا ایل َرْهْلَهَمَو ٍعل يلو نيدو ِفرَدَو

 همركأ نيح لب هللا لوسر نم لصح فصولا اذهو «رثدملاك

 ىأرف بیلا ليربج [لاسرإب هيحو] لازنإب هأدتباو «هتلاسرب هللا
 «نولسرملا الإ هل تابثلا ىلع ردقي الو «هلثم ري مل اًرمأ

 هيلع ليربج ىأر نيح «جاعزنا كلذ ءادتبا يف هارتعاف
 دعرت وهو «ينولمز ينولمز» :لاقف هلهأ ىلإ ىتأف ءمالسلا
 ئارف
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 . هص©

 ,«ءىراقب انأ ام» :لاقف .«أرقا» :لاقف «ليربج هءاج مث

 الب أرقف «ةءارقلا ىلع هجلاعي وهو ءدهجلا هنم غلب ىتح هطغف

 ام اغلبم غلب ىتح «يحولا هيلع عباتو «تابثلا هيلع هللا ىقلأ مث

 نيب توافتلا مظعأ ام هللا ناحبسف .نيلسرملا نم دحأ هغلب

 يذلا ءفصولا اذهب هللا هبطاخ اذهلو ءاهتياهنو هتوبن ءادتبا

 . هرمأ لوأ يف هنم دجو

eةيذأ ىلع ربصلاب هرمأ مث «هب ةقلعتملا تادابعلاب  

 هللا ىلإ مهتوعد نالعإو «هرمأب عدصلاب هرمأ مث «"هئادعأ

 تاقوألا دكآبو ءةالصلا يهو «تادابعلا فرشأب انه هرمأف

 . ليللا مايق وهو ءاهلضفأو
 :لاق لب «هلك ليللا مايقب هرمأي مل هنأ ىلاعت هتمحر نمو

 . 4اًكيِعاَلِ لآ مل
 نم :يأ 4ي سنا را ءدَْصْيط :لاقف كلذ ردق مث

 : يأ ع دز ْرَأ هوحنو ّتلثلا نوكي نأب اليت فصنلا
 .اهوحنو نيثلثلا نوكيف .فصنلا ىلع

 ربدتلا لصحي هب نآرقلا ليترت نإف 4الي َناَْقْلا لرو

 ىلإ ثوعبم :ب يف )١( .الف نيطايشلا هبرقت نأ ريغ نم :ب يف )١(
 (1) .ملظلاو أطخلا نم :ب يف (*) .سنالا ىلإ ثوعبم وه امك نجلا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ءاهريسفت مت : ب يف (5)

 .هموق ةيذأ ىلع :ب يف (7) .كلذ دنع هارتعاف : ب يف ()

 .هصتخاو : ب ىف



 نورشعلاو عساتلا ءزحلا

 هتايآب دبعتلاو ءهب بولقلا كيرحتو «ركفتلاو
 هل ماتلا دادعتسالاو

 كيلإ يحون :يأ انتَ 4 کک قلثم ل :لاق هنإف

 امو «هفاصوأ ةليلجلا «هيناعم ةميظعلا : يأ «ليقثلا نآرقلا اذه

 اميف ركفتيو «لتريو «هل أيهتي نأ قيقح «فصولا اذهب ناك

 . هيلع لمتشي
 :لاقف «ليللا مايقب هرمأ يف ةمكحلا ركذ مث

 و ُدَمَأ يح مونلا دعب هيف ةالصلا : يأ ليَ ةَ كلل

 أطاوتي «نآرقلا دوصقم ''”ليصحت ىلإ برقأ : يأ . ايت ُمْفَأَو

 ام مهفيو «لغاوشلا لقتو «ناسللاو بلقلا '”نآرقلا ىلع

 .هرمأ هل ميقتسيو «لوقي

 دوصقملا اذه هب لصحي ال هنإف ءراهتلا فالخب اذهو

 :لاق اذهلو

 كجئاوح يف اًددرت :يأ .*البوط اًمَبَس ٍراَبلآ يف کل إل
 . ماتلا غرفتلا هغرفت مدعو «بلقلا لاغتشا بجوي «كشاعمو

 هل لسو اهلك ركذلا عاونأل لماش كير من رکو
 هللا ىلإ عاطقنالا نإف «ىلاعت هللا ىلإ عطقنا : يأ ٠(ا
 فاصتالاو «قئالخلا نع بلقلاب لاصفنالا وه «هيلإ ةبانالاو

 .هاضر نم ينديو «هيلإ برقي ام لكو «هللا ةبحمب
 قراشملا لمشي «سنج مسا اذهو 4 مَمْلاَو يرسل بر

 امو «براغملاو قراشملا بر ىلاعت وهف ء[اهلك] براغملاو

 يولعلا ملاعلا نم هل ةحلصم يه امو ءراونألا نم اهيف نوكي

 .هربدمو «هقلاخو «ءيش لك بر وهف .يلفسلاو

 يذلا «ىلعألا ههجو الإ دوبعم ال :يأ 4ره لإ َهلِإ لِ

 «ميركتلاو لالجالاو «ميظعتلاو ةبحملاب صخي نأ قحتسي
 :لاق اذهلو

 . اهلك كرومأل اًربدمو اًظفاح : يأ .4اليك هذال

 فلذر ارجع و اا اف
 *إيقثلا لعفو «لاقثألا لمحت يف «ةيوق ةكلم دبعلل لصحي
 هل نودناعملا هيف لوقي ام ىلع «ربصلاب هرمأ «لامعألا نم

 ال للا رمأ ىلع يضمي نأو «هب ءاج ام نوبسيو «هنوبسيو
 ءاليمج اًرجه مهرجهي نأو «دار هدري الو ءداص هنع هدصي

 هيف ةيذأ ال يذلا رجهلا ةحلصملا تضتقا ثيح ءرجهلا وهو

 ءهيذؤت يتلا مهلاوقأ نعو مهنع ضارعالاو رجهلاب '””مهلباقيف
 . نسحأ يه يتلاب مهلادجب هرمأو

 «مهنم مقتنأسف «مهايإو ينكرتا :يأ .4نيِكَلَاَو نرد
 .مهلمهأ الف «مهتلهمأ نإو

 ‹ىنغلاو ةمعنلا باحصأ يآ دملا يلوأ» :هلوقو

222 
3 

 صر ر

 e ا دوت د 01

 2 اليت هلو کیر مما رک داو اليوْطاَحَبسِر امل
 س و > همد دو

 ريض 00
 برك او فَردَو € دای ارج مرج نو وسَمَلَ اي l< معو

 جوک تبیین ھر وتا لزا
 ُلاَبْنْلَو ضرار موي ايلا ادعوا اما
 دهس اوسر کک اتلسرا ت9 الیه ایک لابا تاو

 )وشر نورد ی اات سزآ اک کک
 لَم 1 اا أ
 هو ا ةن ءامَسلا 6 ايش تدلل

8 J le 

 9 اليس هير لدتا e ةر وزه نإ

 لوم 0

 هلضف نم مهدمأو «هقزر نم مهيلع هللا عسو نيح اوغط نيذلا

 . جفت ءا نأ © ل ّننإلا نإ آلكا# : ىلاعت لاق امك

 :لاقف «باقعلا نم هدنع امب مهدعوت مث

 ۳-٤ ٍةَّصْع اد اًماَعَطَو © اًميِحَو لاکا ایل ل 3

 يأ . اليهم ابيك لاب تاک لالو ُسْرَأْلا فج مو © ایا

E ي ذل هانلعج ءاّديدش اًباذع : يأ اکا اندنع 

 (”بوئذلا ىلع اًرمتسم لازي
 كلذو «ِةَّضُغ 5 اًماَمكَو ةيماح اًران :يأ اًخر

 .نتنملا ثيبخلا هحيرو همعط ةهاركو «هتعاشبو هترارمل
 ُب موب كلذو ءاًعظفم اًدجوم :يأ .4ميأ بادر

 . ميظعلا لوهلا نم لابو ُسَرَأل

 اليهم ابيك » بالصلا مصلا تايسارلا لال تيل
 «كلذ دعب سبت اهنإ مث ءرثتنملا لاهنملا لمرلا ةلزنمب :يأ

 1 .روثنملا ءابهلاك نوكتف

 هب لصحت ال هنإف :ب يف (9)

 .قشملا لعفو :ب يف (8) .دصاقملا هذه . مهلماعي لب : ب يف (5)

 . هللا بضغي ام ىلع :ب ىف (6)



 نورشعلاو عساتلا ءزحلا

 لإ السنا ؟ رک ادهش وسر يب اتسرآ ا (1101)

 لوقي ير اد تذل لولا توف ئَصَض © وشر دوو
 يبرعلا يمألا يبنلا اذه لاسرإ ىلع «مكبر اودمحا : ىلاعت

 ءهوركشاو «مهلامعأب ةمألا ىلع دهاشلا «ريذنلا ريشبلا

 . ةليلجلا ةمعنلا هذهب اوموقو

 «نوعرفك اونوكتف «مکلوسر اوصعتف ءاهورفكت نأ مكايإو
 هرمأو «هللا ىلإ هاعدف ءنارمع نب ىسوم هيلإ هللا لسرأ نيح
 ءاليبو اذخأ هللا هذخأف ءهاصع لب «هقدصي ملف «ديحوتلاب

 .اًعيلب اديدش : يأ

eه ايش َنادلوْلا لَ اوب عرفك نإ نوف  

 مكل لصحي 4 «الوُعْفَم مدعو ناك وب رفتم ُلَمَّسلَ

 ميظعلا ءهرمأ ليهملا مويلا «ةمايقلا موي نم ةاجنلاو كاكفلا

 ءماظعلا تادامجلا هل بوذتو «نادلولا بيشي يذلا «“'هردق

 ال : يأ .4اومَمَم ْمُدْعَو نك اهموجن هب رثتنتو ءامسلا هب رطفتتف
 . هنود لئاح الو «هعوقو نم دب

 «اكيبس وبر لإ دَ لص نسم ا ىذه ل (19)

 ةمايقلا موي لاوحأ نم اهب هللا أبن يتلا ةظعوملا هذه نإ [: يأ]

 .نونمؤملا اهب رجزنيو «نوقتملا اهب ركذتي ةركذت "هلاوهأو
 ءهيلإ الصوم اًقيرط : يأ #2اًكيِبَس نر کإ أ َء اس نسف

 ةياغ هحضوأو «نايبلا لك هنابأ دق هنإف ءهعرش عابتاب كلذو

 . حاضيإلا

 «مهلاعفأ ىلع دابعلا ردقأ ىلاعت هل هللا نأ ىلع ليلد اذه يفو

 ريغب عقت مهلاعفأ نإ :ةيربجلا هلوقي امك ال < ءاهنم مهنّكمو

 . لقعلاو لقنلا فالخ اذه نإف ‹ مهتئيشم

 ٌةَعطَو مسو مفصيو لأ ی نم نأ مَ أ مي كَم ن ( ٠١

 کک با ها ولا دَ لاو كعم لأ َنَي نم

 يف دوري نورخاءو ی کنم نرکیس نأ مع نارا نري امأ اوقاف

 رس ام اوقاف 0 ليس يف نويَ تورخا هللا لصف نم نومي ضر

 2 ايم انو اسس ا هل تاو لكلا اداي ةزلصلا اوشا هنو
 روفع هللا ذر ا ا لو اع رھ د وک ر ب

 فصن مايقب هلوسر رمأ هنأ ةروسلا هذه لوأ يف هللا ركذ محم

 ىف هل ةوسأ هتمأ نأ لصألاو «هيثلث وأ هثلث وأ ءليللا

 1 .ماكحألا

 نم هعم ةفئاطو وه «كلذ لثتما هنأ ءعضوملا اذه يف ركذو

 .نينمؤملا

 ربخأ «سانلا ىلع ةقشم هب رومأملا تقولا ريرحت ناك املو

 :لاقف < ليهستلا ةياغ كلذ يف مهيلع لهس هنأ

 ردم هللأو امو ءامهريداقم ملعي : يأ راهو لب هب هَ

 1١8-٠١ :تايآلا «لمزملا ةروس ريسفت - ۳هه١١

 . ىقبيو ءامهنم يضمي

 ةدايز ريغ نم هرادقم اوفرعت [نل] : يأ «4ُهرْصْحت ل نأ َمَع#
 :يأ ءادئاز ءانعو ءاًهابتنا يعدتسي كلذ نوكل ءصقن الو

 ىلع داز ءاوس «مکیلع رسيت امب مكرمأو ءمكنع ففخف
 .صقن وأ ءردقملا

 ال اممو «نوفرعت امم :يأ نالا نم رَ ام اوفا
 ماد ام ةالصلاب اًرومأم ليللاب يلصملا ناك اذهلو «مكيلع قشي

 ةالصلا يتأيل حرتسيلف «سعن وأ «لسك وأ ءرتف اذإف ءاطيشن
 .ةحارو ةنينأمطب
 :لاقف « ا

 e م كو ثوكيَس نأ ملل
 "هيلع لهستملا ا «هثلث وأ ءهفصن وأ

 م ا
 لمعي ناك ام رجأ هلو] اهكرت هلف «ةلفانلا ةالصلا هيلع

 . [اًحيحص

 ملعو :يأ ءم لَم ني نوعي ضال ىف نوري نورخا و
 «قلخلا نع اونغتسيل «ةراجتلل نورفاسي «نيرفاسم مكنم نأ

 بسانت هلاح رفاسملاف :يأ .«“سانلا نع اوففكتيو

 عمج هل حيبأف «ضرفلا ةالص يف هنع ففخ اذهلو «فيفختلا

 . ةيعابرلا ةالصلا رصقو «دحاو تقو يف نيتالصلا

 « ر رب ام اوين هنأ ليس ىف يي نورا كلذكو
 هيف يعاري «ميقملا حيحصلل اًفيفخت «نيفيفخت : ىلاعت ركذف

 ىرحتي لب SES دا رك د «هطاشن
 . لوألا هفصن دعب ليللا ثلث يهو «ةلضافلا ةالصلا

 «ةراجتلل هرفس ناك ءاوس ءرفاسملا وأ ضيرملل اًميفختو
 وحنو «ةرمع وأ ءجح وأ «داهج وأ لاتق نم «ةدابعل وأ

 . هفلكي ال ام ىعاري اًضيأ هنإف كلذ

 ينل ی تا ىلع لحج اني ىلا ااو دحلا ف

 حلاصمو «هدابع لاوحأ ىعارو «هعرش لهس لب «جرح نم
 3 . مهايندو مهنادبأو مه

 ةماقإ .اهدامعو تادابعلا مأ امه «نيتدابعب دابعلا رمأ مث

 يه يتلا ةاكزلا ءاتيإو ءاهب الإ نيدلا ميقتسي ال يتلا ةالصلا

 «نيكاسملاو ءارقفلل ةاساوملا لصحت اهبو ءناميالا ناهرب

 :لاق اذهلو

 . اهتالمكمو ءاهطورشو ءاهناكرأب 4هَلَّصلأ أوُميِقَأَو#

 لهسي ام :ب يف (۳) .اهلاوهأو:ب يف (۲) .هرطخ :ب يف )١(
 وأ داهج نم ةدابعل وأ :ب يف (2) .مهنع اوففكتيو :ب يف (4) .هيلع
 .نيدلا يف انيلع لعجي مل ثيح : ب يف (7) .هريغ وأ جح



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ةين نم هللا هجول اًصلاخ : يأ ياس اس هل اوُسوأوا
 اذه ىف لخديو «بيط لامو «سفنلا نم اًئيبثتو «ةقداص

 ۰ او ا ا
 : لاقف «هلاعفأو ءريخلا مومع ىلع ثح مث

 ا ملفا ارَح وه هلل دنع ودی ربح نی کیل ای انو
 فاعضأ ىلإ «فعض ةئامعبس ىلإ ءاهلاثمأ رشعب ةنسحلا

 . ةريثك

 فاعضأ هلباقي رادلا هذه يف ريخلا نم ةرذ لاقثم نأ ملعيلو

 تاذللا نم «ميقملا ميعنلا راد يف اهيلع امو ءايندلا فاعضأ

 ربلاو ريخلا ةدام ءايندلا هذه ىف ربلاو ريخلا نأو ءتاوهشلاو

 تاقوأ ىلع هافسأ اوف E و ةل أ مو ءرارقلا راد يف

 ريغب تضقت نامزأ ىلع هاترسحاوو «تالفغلا يف تضم

 ظعو اهيف رثؤي مل بولق نم هاثوغاوو «تاحلاصلا لامعألا

 ."""اهنم اهب محرأ وه نم قيوشت اهيف عجني ملو ءاهئراب
 «ثاغتسملا كبو «ىكتشملا كيلإو ءدمحلا مهللا كلف

 .كب الإ ةوق الو لوح الو

 رمألا يفو 4ٌهيِسّي رَ هل تإ هلأ ارينا
 ةدئاف ءريخلاو ةعاطلا لاعفأ ىلع ثحلا دعب «رافغتسالاب

 . ةريبك

 ال نأ امإ هب رمأ اميف ريصقتلا نم ولخي ام دبعلا نأ كلذو

 . صقان هجو ىلع هلعفي وأ اًلصأ هلعفي
 ليللا ءانآ بنذي دبعلا نإف «رافغتسالاب كلذ عيقرتب رمأف

 . كلاه هنإف «هترفغمو «هتمحرب هللا هدمغتي مل ىتمف «راهنلاو

 . "”لمزملا ةروس ريسفت مت

 ةيكم [يهو]

 0 رهط كبو 0 يكف كرو 0 ردا ف 0 2 ا (۷-۱)

 لمزملا نأ مدقت 4 زات كبو © تتت شت الو ٥ رجا ر
 يف داهتجالاب وي هلوسر رمأ هللا نأو ءدحاو ىنعمب رثدملاو

 تادابعلاب هل رمألا كانه مدقتف «ةيدعتملاو ةرصاقلا هللا ةدابع

 .هموق ىذأ ىلع ربصلاو «ةرصاقلاو ةلضافلا

 :لاقف «راذنإلاب عدصلاو ٠ "ةوعدلا نالعإب انه هرمأو

 لاوقألاب سانلا 4رذ طاشنو دجب [:يأ] 4ول
 ءهنع رذنملا لاح نايبو «دوصقملا اهب لصحي يتلا لاعفألاو

 ٤- :تايآلا «رثدملا ةروس ريسفت ١- ۷كم١٠١
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 ظ نیت دمرت ادو مش نو ادو

 _ 6او ەق 1 دز
 . هک رتل ىعدأ كلذ نوكيل

 يف كدصق لعجاو «ديحوتلاب همظع :يأ ت برو

 رع م

AO 0 اديان 

 . هتدابعب اوموقيو دابعلا همظعي نأو ءهللا هجو كراذنإ

 ءاهلك هلامعأ هبايثب دارملا نأ لمتحي رج بيرل
 لمكأ ىلع اهعاقيإو ءاهب حصنلاو اهصيلخت اهريهطتبو
 تاصقنملاو «تادسفملاو تالطبملا نع اهتيقنتو «هوجولا

 «كلذ ريغو «ةلفغو ربكتو بجعو «[قافنو] «ءايرو كرش نم
 ی ب اج ايددبعلا ودون ادع

 نم كلذ نإف «ةساجنلا نم بايثلا ريهطت كلذ يف لخديو

 نم ريثك لاق يتلا ةالصلا يف اًصوصخ لامعألل ريهطتلا مامت
 .ةالصلا طورش نم طرش اهنع ةساجنلا ةلازإ نإ : ءاملعلا

 رومأم هنأو «ةفورعملا بايثلا «هبايثب دارملا نأ لمتحيو
 .تاقوألا عيمج يف «تاساجنلا [عيمج] نع اهريهطتب

 ريهطتب اًرومأم ناك اذإو «تاولصلا يف لوخدلا يف اًصوصخ

 . نطابلا ةراهط مامت نم رهاظلا ةراهط نإف رهاظلا

 .ةوعدلاب نالعإلاب : ب يف (۳)
 .هلل دمحلاو اهريسفت مت :ب يف (۲)



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 مانصألا زجرلاب دارملا نأ لمتحي كْرْبْمََ راو

 ءاهنم ةءاربلاو اهكرتب هرمأف ءهللا عم تدبع يتلا «ناثوألاو

 . لمع وأ لوق نم اهيلإ بسن اممو
 فلاوقأو اهلك رشلا لامعأ زجرلاب دارملا نأ لمتحيو

 اهرهاظ «"اهريبكو اهريغص «بونذلا كرتب هل اًرمأ نوكيف
 .هنود امو كرشلا كلذ يف لخديف ءاهنطابو

 تيدسأ امب «سانلا ىلع ننمت ال : يأ ٠ك نص الو#

 ىرتو «ةنملا كلتب "ر ثكتتف «ةيويندلاو ةينيدلا معنلا نم مهيلإ
 .ةنملا كناسحإب مهيلع [لضفلا] كل

 [مهدنع] َسْناَو «كنكمأ امهم سانلا ىلإ نسحأ لب

 نم لعجاو «ىلاعت هللا نم الإ هرجأ بلطتالو «كناسحإ
 1 . ءاوس دح ىلع «هريغو هيلإ تنسحأ

 ديرت تنأو ءائيش اًدحأ ىطعت ال ءاذه ىنعم نإ :ليق دقو

 .ِهك يبنلاب اًصاخ اذه نوكيف «هنم رثكأب هيلع كتفاكي نأ
 هللا هجو هب دصقاو «كربصب بستحا : يأ € زيات َكَبَرلَو#

 : .ىلاعت

 «سانلا رذنأف «هيف ردابو ءهبر رمأل ةي هللا لوسر لثتماف

 مَّظعو «ةيهلالا بلاطملا عيمج تانيبلا تايآلاب مهل حضوأو
 ةرهاظلا هلامعأ رهطو «هميظعت ىلإ قلخلا اعدو «ىلاعت هللا

 "هللا نع دعبي ام لك رجهو ءءوس لك نم ةنطابلاو
 .هلهأو رشلاو ءاهلهأو مانصألا

 بلطي نأ ريغ نم - هللا ةنم دعب - سانلا ىلع ةنملا هلو

 . اًروكش الو ءازج كلذ ىلع مهنم

 يصاعم نعو «هللا ةعاط ىلع ربصف «ربص لمكأ هلل ربصو
 نم مزعلا يلوأ قاف ىتح «ةملؤملا هللا رادقأ ىلعو «هللا
 .نيعمجأ مهيلعو هيلع همالسو هللا تاولص «نيلسرملا

 لع هح م زیب كنف ه رونا ىف ر ی 8-٠١
 ءروبقلا نم مايقلل روصلا يف خفن اذإف :يأ 4ر ُرْيَع َنرْفَكْل

 .روشنلاو ثعبلل ''”قلخلا عمجو
 . هدئادشو هلاوهأ ةرثكل ريع موب ذمو كلل

 ريش لع ورم اا ی 22 نيكلا ننال
 .راوبلاو كالهلاب اونقيأو

 :ىلاعت لاق: امك ريت نيضؤملا ىلع هنأ كلذ وهو
 ش . 4 يع موب اده َنورْفكْلا لویو
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 ر ا ہر يد هدوم لإ ا م ر ا ر د0 ضف
 بتكلا او نيا بب الر اكيإ أوما نیلا داو بتكلا اشو بیلا

 َكدَ کنم ابي فا د کام ورکا نر ملك ىف لا لولو تویولو
 کو لز ياو وهال هزت وخ دلك او ا 31 فكر ا ج ا لق
 «قحلا دناعم «ةريغملا نب ديلولا ىف تلزن تايآلا هذه 4 ربل

 مل ءاّمذ هللا همذف «ةقاشملاو ةبراحملاب هلوسرلو هلل زرابملاو

 هل نأ «هذبانو قحلا دناع نم لك ءازج اذهو ءهريغ '"”همذي

 :لاقف «ىزخأ ةرخآلا باذعلو ءايندلا ىف يزخلا
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 هيمنأ لزأ ملف «هریغ الو «لهأ وأربیه  .

 هل تلعج #و# اًريثك : يأ اَدوُدَمَم ام مل ٌتلََجَم#

 هدنع نيرضاح امئاد :يأ ««اًدوُبْش» اًروكذ :يأ يبل

 رصنتسيو «هجئاوح مهب يضقيو ء مهب عتمتي ء[ماودلا ىلع]

 02 رګ اهي

 ىتح «اهبابسأو ايندلا نم هتنكم : يأ «اًديِهْنَت مل تدمر

 .ديريو يهتشي ام ىلع لصحو «هبلاطم هل تداقنا

 : يأ دير 9 عمي تادادمالاو معنلا هذه عم لكل

 . ايندلا ميعن لان امك «ةرخآلا ميعن لاني نأ عمطي

 فالخب وه لب «عمط امك رمألا سيل :يأ #٠ إل

 .هبولطمو هدوصقم

 2 ٤ ا ی ی 1 1
 مث ءاهفرع ادناعم :يأ ادع ايل نك # هنأل كلذو

 . اهل دقني ملف «قحلا ىلإ هتعدو ءاهركنأ

 ءاهبراحي لعج لب ءاهنع ىلوتو ضرعأ هنأ هفكي ملو
 :هنع لاق اذهلو ءاهلاطبإ يف ىعسيو

 لوقيل «هيف ركف ام 4َرَدَمَو ءهسفن يف [:يأ] ركن مل
 .نآرقلا هب لطبي اًلوق

 يف سيل اًرمأ ردق هنأل رب گم م ردك تك ليَ
 .هلاثمأ [ال]و وه هلاني ال ام ىلع روسو «هروط

 ةرفن هرهاظو «ههجو يف رو سبع مإ# «لوقي ام 4ر م
 . هل اًضغبو قحلا نع

 و . رثكتستف :ب يف (0) .اهرابكو اهراغص :ب يف )١(

 مهيلع بلطي نأ : ب يف (5) . هنم دعبي امو هللا نود نم دبعي ام لك رجهو

 نعو هللا ةعاط ىلع ربصف ءربص لمكأ هبرل ربصو :ب يف )١( .كلذب
 يف (۷) .قئالخلا :ب يف () .ةملؤملا هرادقأ ىلع ربصو ءهيصاعم

 لصحو :ب يف )٩( .هيطعأو هيبرأ :ب يف (۸) .هريغ هب مذي مل : ب

 هل

 :ب ىف (۳)



 ۳۲-٠٥٦ :تايآلا ءرثدملا ةروس ريسفت ٤- 4١٠١م نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 1 ل و 92 ل : لاق نأ «يلوقلاو يلمعلاو

 اذه ام :يأ 4 ربا لوم الإ اده نإ © رتو رع لإ اتم إل
 ءرايخألا رشبلا مالك اًضيأ سيلو ءرشبلا مالك لب ءهللا مالك

 .راحس بذاك لك نم ؛رارشألاو «مهنم راجفلا مالك لب

 ةراسخلاب هارحأو «باوصلا نم هدعبأ ام «هل اًبتف

 . !بابتلاو
 نأ «ناسنإ لك ريمض هروصتي وأ «ناهذألا يف رودي فيك

 دجاملا «ميظعلا برلا مالك ءهمظعأو مالكلا ىلعأ نوكي

 . !؟نيصقانلا ءارقفلا نيقولخملا مالك هبشي «ميركلا

 مالك هفصو ىلع ءدينعلا بذاكلا اذه أرجتي فيك مأ

 . ؟“ديعملا ئدبملا

 : ىلاعت لاق اذهلو .لاكتلاو ديدشلا باذعلا الإ هقح امف

 ال :يأ رك الو یت ال © رَمَس ام کردا آبو © رس ہلال
 . هتغلبو الإ ءاّئيش بذعملا ىلع الو «ةدشلا نم يقبت

 ءاهباذع يف [مهيلصتو] مهحولت :يأ 4# رتبإ ةر

0 0 

 oT ا
 . مهتوقو مهتدشل كلذو كيم لإ رال بأ ال ان
 الإ :دارملا نأ لمتحي «4أوزمك ن ةَ لإ مَع المج امو

 باذعلاو ءاهيف مهلاكن ةدايزلو ا ا مهباذعل

 .[4َنْوكقي ردا َلَع م مي : ىلاعت لاق امك] «ةنتف ىمسي
 نم ملعنل الإ مهتدعب مكانربخأ ام انأ :دارملا نأ لمتحيو

 : هلوق يف هدعب هركذ ام ءاذه ىلع لديو بّذكي نمو قدصي

 لهأ نإف 4بل اا٤ لآ دار بتكلا اأ يأ نقتل إل

 «قحلاب مهنيقي دادزا ءهقباطو مهدنع ام قفاو اذإ «باتكلا

 دادزا ءاوقدصو ءاهب اونمآف «ةيآ هللا لزنأ املك نونمؤملاو

 . مهنامي
 بيرلا مهنع لوزيل : يأ «ةوئيزثلاو بككلا وأ بيل باب لول

 .كشلاو
 ىعسلا ىهو «بابلألا ولوأ اهب ىنتعي «ةليلج دصاقم هذهو

 0 كاي لکو «تقو لك يف ناميإلا ةدايزو «نيقيلا يف

 يف ضرعت يتلا «ماهوألاو كوكشلا عفدو «نيدلا لئاسم

 هذهل الصحم «هلوسر ىلع هللا هلزنأ ام لعجف «قحلا ةلباقم

 . نيقداصلا نم نيبذاكلل اًريممو «ةليلجلا "دئاوفلا

 ةهبشو كش : يأ ني میو يف نأ لوقو :لاق اذهلو
 . قافنو

 ةريحلا هجو ىلع اذهو 45 ادبي مل دي ادام نکلا

 قم جره دک ف 0ر3 كيرف او
 س راده نإ لاق ارك كتر 60 0
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 نمل هللا ةياده نم كاذو اذهو « هلا تايآب مهنم رفكلاو كشلاو

 : لاق اذهلو ءلضي نمل هلالضإو «هيدهي

 لعج هللا هاده نمف داعي س ىدَبَيَو اک نم ھا لب َكِدَك

 هناميإ يف ةدايزو «هقح يف ةمحر هلوسر ىلع هللا هلزنأ ام

 . هنيدو

 هيلع ءاقش ةدايز «هلوسر ىلع هلزنأ ام لعج هلضأ نمو

 هب هللا ربخأ ام ىقلتي نأ بجاولاو «هقح يف هملظو «ةريحو

 للاهل وښو

 ره لإ مهريغو ةكئالملا نم كبر دونج ملعي ال هنإف
 «ريبخلا ميلعلا اهب مكربخأو «هدونجب نيلهاج متنك اذإف

 . بايترا الو كش ريغ نم «هربخ اوقدصت نأ مكيلعف
 «راكذتلاو ةظعوملا هذه امو : يأ 24 رتل كو الإ امو

 [هب] ركذتي نأ هب دوصقملا امنإ تنا ثبعلا هب اًدوصقم

 . هنوكرتيف مهرضي امو «هنولعفيف مهعفني ام رشبلا

 بت ٥ ما اإ عشا ه رب ذإ ںی © رمو العال (01-550)
 . ىلاعت هلبإ مالكل فصولا اذهب هفصو ىلع :ب يف ()
 .دصاقملا

 :ب يف (۲)
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 . "”ةيهلالا بابسألا
 و و کک ور اف نكلو
 . ايندلل قافلا هنأ نطو

 «تفتلاو دئادشلا تعمتجا :يأ *ِقاَّسلَأب قالا تلو

 يتلا حورلا جرخت نأ ديرأو «بركلا بعصو رمألا مظعو
 ىتح ىلاعت هللا ىلإ قاستف «هعم لزت ملو «ندبلا تفلأ

 . اهلاعفب اهررقيو اهلامعأب اهيزاجي

 هيف ام ىلإ بولقلا قوسي [هللا هركذ يذلا] رجزلا اذهف
 1 . اهكاله هيف امع اهرجزيو ءاهتاجن

 «تايآلا هيف عفنت ال ىلا هال نكلو

 .هدانعو هرفكو «هيغب ىلع
 ءهلسرو «هبتکو «هتكئالمو هللاب نمآ ال :يأ نص الت#

 اًدمتسم لازي ال

 .هرشو هريخ ردقلاو ءرخآلا مويلاو

 قيدصتلا ةلباقم يف قحلاب بدك نكلَو ه َّنَص ال
 فئاخ ريغ «هبلق نئمطم وهو اذه «يهنلاو رمألا نع 4 لوو

 . هبر نم

 .ءيش هلاب ىلع سيل : يآ حّ ولأ لإ بهذي لب
 تاملك هذهو كر كل لَو مث © کوا كَل کوأ# : هلوقب هدعوت

 .هديعو ريركتل اهررك ديعو
 دري نأ نفإلا ُبَسحَأ## : لاقف ٠ لوألا هقلخب ناسنالا رّكذ مث

eالو باثُب الو «یهنی الو رمؤي ال . الطعم :يأ  

 . ؟بَقاعُي
 . هتمكحب قيلي ام ريغب هللاب نظو «لطاب نابسح اذه

 : يأ يرحم ن مث ٥ نب يم ني هم كی أ

 ٥- :تايآلا «ةمايقلا ةروس ريسفت ۲١-٤٠ 1°1۲
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 أكيِهَس ةتلعج هيل جام مط نم َحَسإلآ اتقا انا

 © وکار راک اا سلا تیکه © صب
 Err و ہر

 | نإ( اومَسَمالكْعأاَسكَس يفكك اَنَدَتَعَأآَتِإ

 و ساس 2ع حو

 O ENA قرارا تورك متل

 . همكحأو هنقتأ : يأ هاوسو ناويحلا اهنم هللا ن امد

 قلخ يذلا 4هيَد َسْيَأ ه يلو گلا نرل هب لا
 نأ جلع ٍروَمِب ا ةفلتخملا راوطألا هذه [ىلإ هروطو] ناسنإلا

 . ريدق ءيش لك ىلع هنإ ىلب 4مل ی
 ١5 يف كلذو ءةنملاو دمحلا هللو «ةمايقلا ةروس ريسفت مت

 . 915 4 ةنس رفص

 ريسفت يف نمحرلا ميركلا ريسيت نم عساتلا دلجملا
 نب رصان نب نمحرلادبع :هللا ىلإ ريقفلا هعماجل نآرقلا

 نيملسمللو هيدلاولو هل هللا رفغ يدعسلا نمحرلادبع

 بابسألاب اوقلعتف : ب يف () .قايسلا لاح رضتحملا ركذب :ب يف )١(

 يف اذك (5) .هتفلأ يذلا ندبلا نم حورلا جرخت نأ :ب يف (") . ةيهلإلا

 هلل دمحلاو : ب يف (5) .اًلمهم :يأ :ب يف (5) : يلا: فو «ب

 . ملسو دمحم ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 ناسنإلا ىلع ىتأ له ةروس ريسفت

 ايش کی مل ٍرْهَدلأ َنِي نیم نکلا لع قا لہو (۳-۱)

 هذه يف هللا ركذ اوف امو اركاَس اإ ٌلِتلَأ تیکه اَنِإ © اًريِصَب

 اهطسوتمو اهأدتبمو ناسنالا ةلاح لوأ «ةميركلا ةروسلا

 . اهاهتنمو

 وهو «هدوجو لبق يذلا وهو «ليوط ٌرهد هيلع رم هنأ ركذف
 . اًروكذم سيل لب مودعم

 مث «نيط نم مدآ [هابأ] قلخ ءهقلخ ىلاعت هللا دارأ امل مث

 نيهم ءام : يأ جاسم E نم السلستم هلسن لعج

 نطفتيو «ىلوألا هلاح ىري له ملعنل «كلذب 4هين رذقتسم
 . ؟هسفن هرغتو اهاسني مأ اهل

 عمسلاك «ةرهاظلاو ةنطابلا ىوقلا هل قلخو هللا هأشنأف

 نكمتي ءةملاس اهلعجو هل اهمتأف ءءاضعألا رئاسو ءرصبلاو

 .هدصاقم ليصحت نم اهب

 قيرطلا هادهو «بتكلا هيلع لزنأو «لسرلا هيلإ لسرأ مث

 لوصولا دنع هل امب هربخأو ءاهيف هبغرو « "هللا ىلإ ةلصوملا
 . هللا ىلإ

 ءاهنم هبهرو «كالهلا ىلإ ةلصوملا قيرطلاب هربخأ مث
 ىلإ سانلا مسقناف «كلذب هالتباو ءاهكلس اذإ هل امب هربخأو
 . هقوقح نم هللا هلمح امب مئاق هيلع هللا ةمعنل ركاش

 ةينيدلا معنلاب هيلع هللا معنأ ءهيلع هللا ةمعنل روفك ىلإو

 ىلإ ةلصوملا قيرطلا كلسو «هبرب رفكو «اهدرف «ةيويندلاو
 . كالهلا

 :لاقف ءازجلا دنع نيقيرفلا لاخ ىلاعت ركذ مث

 َّنِإ ه يِعَسَو الَلْقَأَو الس نرفکلل اما اتا (۲۲-۵

 . باوثلا رخآ ىلإ رفا الري نك نيأك ن ورش َرارَْل
 ًأرجتو ءهلسر بذكو «هللاب رفك نمل اندصرأو ءانأيه انإ : يأ
 . يصاعملا ىلع

 قايس يف ل :ىلاعت لاق امك .منهج ران يف البس
 . ءس ارو ومس اَهُعرَ

 . اهب نوقثويو «مهقانعأ ىلإ مهيديأ اهب لغت 5او
 اهب قرحتو «مهماسجأ اهب رعتست اًران :يأ كريِعَسَو

 +٠ =  -۷١:تايآلا « ناسنإلا ىلع یتا له ةروس ريسفت ١-۲۲

 يح اول ملک مموج تبجي 6 «مهنادبأ
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 وقود

 . ادمرس هيف نودلخم ءاّدبأ مهل مئاد باذعلا اذهو «َباّدَعل

 نم اهيف امب «مهبولق ترب نيذلا مهو «َررَتَألا# امأو
 ,"”ههحراوج تربف «ةليمجلا قالخألاو ءهتفرعمو هللا ةبحم

 .ربلا لامعأب اهولمعتساو

 رمخ نم ذيذل بارش : يأ «(سأك ني نرش مهنأ ربخأ

 ءهتدح رسكيو «هدربیل «روفاکب طلخ :يأ ءروفاكب جزم دق
 صخنمو ردكم لك نم ملس دق «[ةذللا ةياغ يف] روفاكلا اذهو

 يتلا ءامسألا يف ةدوجوملا ةفآلا نإف ءايندلا روفاك يف دوجوم

 ."”ةرخآلا يف مدعت ءايندلا يف يهو ةنجلا يف اهنأ هللا ركذ

 ییزو 04 وُصَم جلطَو © روض ٍرْدِس فا : ىلاعت لاق امك
 هبه ام امیر 4ج دنع رشا 26 لال سش
 . كيلا دو سعال

 يذلا «ذيذللا سأكلا كلذ : يأ ا ْداَبي اّ رَ اع

 نيع يهو ‹عطقنت ال ةدام هل لب «هدافن نوفاخي ال «هب نوبرشي

 ىنأ ءاريجفت هللا دابع اهرجفي «نايرجلاو ناضيفلا ةمئاد

 .اودارأ فيكو ءاوءاش

 ىلإ وأ «تارهازلا نيتاسبلا ىلإ اهوفرص اوءاش نإف

 نكاسملاو ءروصقلا بناوج نيب وأ .تارضانلا ضايرلا
 .تاقنوملا تاهجلا نم اهنوري ةهج يأ ىلإ وأ «تافرخزملا

 :لاقف «ةروسلا هذه لوأ يف مهلامعأ نم ةلمج ركذ “دقو

 روذنلا نم هلل مهسفنأ هب اومزلأ امب :يأ رب نيل
 .تادهاعملاو

 الإ ءمهيلع “بجي مل وهو «رذنلاب نوفوي اوناك اذإو
 ضورفلاب مهمايقو مهلعف ناك «مهسفنأ ىلع مهباجيإب
 . ىرحأو ىلوأ باب نم «ةيلصألا

 اوفاخف ءاّيشاف اًرشتنم : يأ ايلين مم نك اب وايل
 . كلذل بجوم ببس لك اوكرتف «هرش مهلاني نأ

 اهيف نوبحي لاح يف مهو : يأ هي لع مالا يميل
 «مهسوفن ةبحم ىلع هللا ةبحم اومدق مهنكل «ماعطلاو لاملا

 امو انيِكَتي# مهجوحأو سانلا ىلوأ مهماعطإ يف نورحتيو

 . 4و
 نولوقيو «یلاعت هللا هجو مهماعطإو مهقافنإب نودصقيو

 اش الو ج نم یز ال أ دول كلمت نإ :لاحلا ناسلب
 . اًيلوق ءانث الو ءاّيلام ءازج ال : يأ

 يف(7) .مهلامعأ :ب يف(7) .اهنيبو هيلإ ةلصوملا قيرطلا : ب يف )١(
 (4) .ةنجلا يف هللا اهركذ يتلا ءامسألا نم مدعنت ايندلا يف ةدوجوملا : ب



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 رشلاو ةمهجلا ديدش : يأ «اَسْوْبَع اوب اَب نم فا اإل

 . اقيض اًكتض : يأ , ارل
 ءربكألا عزفلا مهنزحي الف رولا كلذ رس هلآ مهو #
 ا ا ای

 مههوجو يف #4 مهاطعأو مهمركأ : يأ 4مه

 . نطابلاو رهاظلا ميعن نيب مهل عمجف «مهبولق يف اورو #
 ءاهنم مهنكمأ ام اولمعف « هللا ةعاط ىلع ار امي مهرج

 ملف ةملؤملا هللا رادقأ ىلعو ءاهوكرتف هللا يصاعم نعو

 . اهوطخستي
 . صغنمو ردكم لك نم ةملاس «ميعن لكل ةعماج هج

 . 4یع انف مشال [: ىلاعت] لاق امك 4ًَ
 لادلا ءرهاظلا مهسابل هنأل «ريرحلا صخ امنإ هللا لعلو

 . هبحاص لاح ىلع

 يف سولجلا نم نكمتلا :ءاكتالا (كيارألا ىل اف نكمل
 يتلا ررسلا يه : كئارألاو ء[ةحارلا] ةنينأمطلاو ةيهافرلا لاح

 . نيزملا سابللا اهيلع
 ءاهرح مهرضي ياك ةنجلا يف :يأ « اذ نيب ال

 لظ يف مهتاقوأ عيمج لب ءاّديدش اًدرب :يأ « #اَرهَمَي الل

 نم ملأتت الو ءداسجألا هب ذتلت ثيحب «درب الو رح ال «ليلظ

 .درب الو رح
 اهتارمث تبرق : يأ « اليد اهفوطف تلو اهنَلِظ مَع يادو

 . عجطضم وأ «دعاق وأ «مئاق وهو اهلاني اًبيرقت اهديرم نم

 مدخلا [مهيلع] رودي :يأ ةنجلا لهأ ىلع فاطيو

 « 4ّس نب اياك © ار تاک یاو وَ ني زیو ©""نادلولاو
 نم اذهو «ريراوقلا ءافص ىلع [يهو] «ةضف نم اهتدام : يأ

 ءاهرهوج ءافص نم «ةفيثكلا ةضفلا نوكت نأ «ءايشألا بجعأ

 .ريراوقلا ءافص ىلع ءاهندعم بيطو

 ردق ىلع ةروكذملا يناوألا اوردق :يأ « #ايَم اكل

 ولو ءاهتذل تصقن تداز ول اهنأل «صقنت الو ديزت ال «مُهيَر
 ر مل مص

 رادقمب مهسوفنب ةنجلا لهأ اهردق :دارملا نأ لمتحيو

 . مهرطاوخ يف اوردق ام ىلع مهتتأف «مهتذل قفاوي

 ءولمملا ءانالا وهو سأك نم ةنجلا يف :يأ اين نومول

 بيطيل الير اهطلخ : يأ #اهجاَرم ناك # «قيحرو رمخ نم
 .هحيرو همعط

 كلذب تيمس 4اليِينَس بش ةنجلا يف :يأ اذ ايل
 . اهنسحو اهتذلو اهتسالسل

 مهبارشو مهماعط يف ءةنجلا لهأ ىلع «(ُنْليَو»

 ٤-۲۲ :تايآلا «ناسنالا ىلع ىتأ له ةروس ريسفت 615 = ۷٦-
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 کل اک

 كده َّنِإإ
 0 کس ناک

 ل

 داو اروُعكَو امناء بَنِي حصر ک8

 50 ايو

 نوريغتي ال ءءاقبلل ةنجلا نم اوقلخ :يأ درد ندو

 . نسحلا ةياغ يف مهو «نوربكي الو

 مهنسح نم 4ح مهتمدخ يف نيرشتنم ببر اذإإ#
 نوكي نأ «ةنجلا لهأ ةذل مامت نم اذهو « 4 ونس اولو

 نولخديو «مهتيؤر رست نيذلا ءنودلخملا نادلولا مهمادخ

 «نوعدي امب مهنوتأيو «مهتعبت نم نينمآ .مهنكاسم ىلع
 . مهسوفن هبلطتو

 نم هيف مه ام تقمرو ءةنجلا يف كانه : يأ هَ تیار 00

 نم هدنع «مهنم دحاولا دجتف ؛اريِك کو ای تار «"7

 هكردي ال ام ءةفرخزملا ةنيزملا فرغلاو نكاسملاو 0

 .فصرولا

 هكاوفلاو «ةينادلا رامثلاو ءةرهازلا نيتاسبلا نم هيدلو

 رويطلاو «ةبجعملا ضايرلاو «ةيراجلا راهنألاو «ةذيذللا

 .ةنجلا لهأ ىلع مدخلاو نادلولا رودي :يأ يّ فاير : ب يف )١(
 هيلع ةنجلا لهأ ام تقمر :يأ :ب يف (7) .مهيرل مهفكت مل :ب يف (؟)
 . لماكلا ميعنلا نم



 نورشعلاو عساتلا ءزحلا

 . سوفنلا حرفيو «بولقلاب ذخأي ام [ةيجشملا] ةبرطملا
 نسحلا ةياغ يف نه يتاللا تاجوزلا نم

 تالا انا رعاظلا نات تاصاجلا ةا
 .اروبحو ةذلو «ءاًرورس بلقلا ًالمي ام «ناسحلا

 هب ام «نيدبؤملا مدخلاو «نيدلخملا نادلولا نم هلوحو
 .ةطبغلا لمكتو «شيعلا ةذل متتو «ةنينأمطلاو ةحارلا لصحت

 ءميحرلا برلا '''ةيؤرب زوفلا ءهمظعمو كلذ ةوالع مث

 دولخلاو ءهاضرب جاهتبالاو «هبرق ةذلو «هباطخ عامسو
 .نيحو تقو لك «ميعنلا نم هيف مه ام ديازتو «مئادلا

 دفنت ال يذلا «نيبملا قحلا .كلاملا كلملا ناحبسف
 هربل ةياهن الف ءهفاصوأل ةياهن ال امكف «هريخ لقي الو «هنئازخ

 .هناسحإو

 سدنسلا بايث مهتللج دق : يأ رح سانس باث يلع

 ءريرحلا عاونأ لجأ امه ناذللا نارضخألا قربتسالاو

 .هنم قر ام : قربتسالاو «"”جابيدلا نم ظلغ ام : سدنسلاف

 رواسأ مهيديأ يف اولح :يأ 4ٍو ني واس امو

 هدعو ناكو شا مهدعو دعو اذهو «مهئانإو مهروكذ «ةضفلا

 مسو :هلوقو .اثيدح الو اليق هنم قدصأ ال هنأل ءالوعفم

 اًرهطم «هوجولا نم هجوب هيف ردك ال : يأ ««اًدوهط اًبّرَش مر
 . ىذقو ىذأ لك نم مهنوطب يف امل

 ل َنك# ليمجلا ءاطعلاو ليزجلا ءازجلا ادم َّنِإ#

 .لامعألا نم «هومتفلسأ ام ىلع #ءآَرَج

 نم هب مكل هللا لعجي «هنم ليلقلا : يأ 4ن کیس نیل

 .هرصح نكمي ال ام «ميقملا ميعنلا
 َكيَع الرب ن اإ :ةنجلا ميعن ركذ امل ىلاعت هلوقو (۲۳)

 .دابعلا هجاتحي ام لك نايبو «ديعولاو دعولا هيف اليت َناَفْل

 يف يعسلاو «مايقلا ّمتأ هعئارشو هرماوأب مايقلاب رمألا هيفو
 . كلذ ىلع ربصلاو ءاهذيفنت

 أ اما هم ع الو كير رل صا :لاق اذهلو (۲9

 e «هطخست الف «يردقلا همكحل ربصا :يأ «#اًدوفك

 قئاع هنع كقوعي الو «هيلع ضماف «ينيدلا

 كودصي نأ نوديري نيذلا «نيدناعملا نم 4َف لول

 ةعاط نإف امك ل الو ةيصعمو اًمثإ العاف : يأ «اًئثا#
 الف «يصاعملا يف نوكت نأ دب ال «قاسفلاو راجفلاو رافكلا

 هدنعو

 . مهسفنأ هاوهت امب الإ" ”نورمأي
 )هللا ةدابعب مايقلا هدعاسي ربصلا ناك املو )١5(

 کير مت دوا :لاقف «كلذب هللا هرمأ «هركذ نم راثكالاو

 كلذ يف لخدف ءهرخآو راهنلا لوأ :يأ 4اليِصأو ٤کس

 ٦- :تايآلا «ناسنإلا ىلع ىتأ له ةروس ريسفت ۲۳-٠٠ 1۰6

 ءركذلاو «لفاونلا نم اهعبتي امو تابوتكملا تاولصلا

 . تاقوألا هذه يف ريبكتلاو «ليلهتلاو «حيبستلاو

 ءدوجسلا نم [هل] رثكأ : يأ مب دُجْمَأَت للا نِي و3 (11)

 .“ةالصلا نم راثكالاب الإ كلذ نوكي الو
 :هلوقب قلطملا اذه دييقت مدقت دقو ««اًليِوَط دلیل اليل ُهَحَيَسَو

 . 9 ةيآلا اليف لإ للا ف ه ُلَيَيتلا ايا

 اهيأ كل نيبذكملا :يأ 4كلْؤتم إل [:هلوقو] (۷)

 عمو ءاوبهرو اوبغرو «تايآلا مهل تنيب ام دعب !لوسرلا

 4ام نورثؤي نولازي ال لب ءاّئيش كلذ مهيف دفي مل «كلذ

 . اهيلإ نونئمطيو

 يأ 4 ُمءاَرَو# نولمهيو «لمعلا نوكرتي : يأ وريو
 نوسمخ هرادقم يذلا ةمايقلا موي وهو 4تت ر مهمامأ

 .نودعت امم ةنس فلأ

 .4 ريع موب اذه َنورْفَكْلا لوفي : ىلاعت لاقو

 . اهيف ةماقإلاو ءايندلل الإ اوقلخ ام مهنأكف

 ليلد وهو «يلقع ليلدب مهئعب ىلعو مهيلع لدتسا مث (1)

 مدعلا نم مهاندجوأ :يأ «4مُهَتَفَلَح نع :لاقف ءءادتبالا

 باصعألاب مهتقلخ انمكحأ :يأ «4ةُهَرَتَأ ًاَئْدَدَكَو

 مت ىتح «ةنطابلاو ةرهاظلا ىوقلاو «راتوألاو «قورعلاو

 .هديري ام لك نم نكمتو «لمكتساو مسجلا
 دعب مهديعي نأ ىلع رداق «ةلاحلا هذه ىلع مهدجوأ يذلاف

 هذه ىلإ رادلا هذه يف مهلقن يذلاو «مهئازجل مهتوم

 الو «نورمؤي ال ‹«ىدس مهكرتي نأ هب قيلي ال ءراوطألا

 :لاق اذهلو «نوبقاعي الو «نوباثي الو «نوهني
 .ىرخأ ةأشن ثعبلل مهانأشنأ : يأ اید م هلا الدال

 . مهلاثمأ مهسفنأب مهو «" ههنايعأب مهاندعأو

 امي عفتنيف «نمؤملا اهب ركذتي :يأ ةد بزنه هلل
 . بيغرتلاو فيوختلا نم اهيف

 «هيلإ الصوم اًقيرط : يأ ديس وير لإ دَ َآَس نفل
 وأ ءاهب ءادتهالا نيب سانلا ريخي مث «ىدهلاو قحلا نيبي هللاف

 ."”مههيلع ةجحلا مايق عم ءاهنع روفنلا

 . ةذفان هللا ةئيشم نإف ها اس نأ لإ نوجا امو (0)
 ةياده يف ةمكحلا هلف «اَميكَح اًميِلَع نك هَل َّنِإ#

 نأ دبال :ب يف(۳) .ريرحلا ظلغ ام :ب يف (۲) .اضرب :ب يف(١)

 ةعاطب مايقلا نم دمتسي :ب يف )٤( .نورمأي ال مهنأل «هلل ةيصعم نوكت
 لمكأ :ب يف (5) .ةالصلا ةرثكل نمضتم كلذو :ب يف (0) .هللا

 ريمضب نيتخسنلا يف (۷) .4ٌهَيَع دز أ يت هب ضش رأ فضيل تايآلا
 يف (۸) .تبثأ ام باوصلا لعلو «تاملكلا هذه لك يف عمجلل بطاخملا
 . ةنيب نع يح نم ىيحيو ءةنيب نع كله نم كلهيل «ةجحلل ةماقإ : ب



 نورشعلاو عساتلا ءزحلا

 . لاضلا لالضإو «يدتهملا

 هقفويو «هتيانعب هصتخيف هِيَ ىف اسي نم لخت

 . اهقرطل هيدهيو ةداعسلا بابسأل

 مك َّدَعأأط ىدهلا ىلع ءاقشلا اوراتخا نيذلا يللا

 .[مهناودعو مهملظب] نأ ابدع
 .؟"ةغملاو دمحلا هلو «ناسنإلا ةروس ريسفت مت

 ر
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  4#وسل اسم 2

 0 مهول ودعوت امن © ادن وأ ادع o رد یل ه اّ ِتَقرَمْلَ
 ع

 E ووو سرع
 بسيط مجلد

yyموي اَم دبر امو © ٍلّصَفلَأ مول  

 ءازجلاو ثعبلا ىلع ىلاعت مسقأ يدك ذيب لو ٠ ٍلْصَعْل

 اهلسري يتلا ةكئالملا يهو ءافرُع تالسرملاب ."”لامعألاب

E 0الر 0 تعض لافي او 0 تجر اإ  

 «ةيعرشلا هنوئشبو ملاعلا ريبدتو «ةيردقلا هنوئشب ىلاعت هللا

 . هلسر ىلإ هيحوو

 «فرعلاب تلسرأ :ئيأ «تاالسرملا نم لاح ع

 .ثبعلاو ركنلاب ال 0 «ةمكحلاو

 هللا اهلسري يتلا ةكئالملا [اًضيأ] يهو كاَصَع تفصل

 حيرلاك «هرماوأ ذيفنت ةعرسو «هرمأل ةردابملاب اهقصو «ىلاعت

 .فصاعلا

 . اهبوبه عرسي يتلا «ةديدشلا حايرلا ءتافصاعلا نأ : وأ

 تربد ام رشنت «'””ةكئالملا اهنأ لمتحي € ترول

 «ضرألا هللا اهب رشي يتلا باحسلا اهنأ وأ ءهرشن ىلع

 . اهتوم دعب اهييحيف
 وهو ءرماوألا فرشأ يقلت «ةكئالملا يه اكد تكفل

 مهعفانم هيف مهركذيو «هدابع هب هللا محري يذلا ركذلا

 . لسرلا ىلإ هيقلت «مهحلاصمو
 سانلا رذنت «سانلل اًراذنإو ءاّراذعإ : يأ ردن وأ ادعم

 مهل نوكي الف «'””مهترذعم عطقتو «فواخملا نم مهمامأ ام

 هللا ىلع ةجح

 لامعألا ىلع ءازجلاو ثعبلا نم تردعر ام تإ#

 . بايترا الو كش ريغ نم «هعوقو متحتم : يأ < ر

 ام «ةديدشلا لاوهألاو ملاعلل ريغتلا نم لصح عقو اذإف

 1١-١9 :تايآلا «تالسرملا ةروس ريسفت -۷
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 ١ (2) اك العد ا ةقيدأ رویا و 200110 ر
 ر 00 مڑ

Eكا ا ق  

 ا ا

© 00 
 اإ دن دع @ دتل © ٤ترا .

 جالا و تط مبا ا یول وشو

 تيل ميدل تالاا 5 تتش 9
 یم ٍلَصلاوياَم كرد امو ل لصنلارو و

e RIEUOEESN | 
 | گىر 59 تيرخفلا لمت کرد 9
 :يأ «موجنلا سمطنتف «بوركلا هل دتشتو بولقلا جعزي
 ءابهلاك نوكتف «لابجلا فسنتو اهنكامأ نع لوزتو رئانتت

 اهيف ىرت ال ءافصفص اًعاق ضرألاو يه نوكتو «روثنملا

 .اتمأ الو اًجوع

 تلجأو «لسرلا هيف تتقأ يذلا مويلا وه مويلا كلذو

 E دينو يعبأ يراعي مكمن

 . ليوهتلاو يتسلل SE تأ ر قلل
 «قئالخلا نيب [:يأ] «ٍِلَسَتْلا رل :هلوقب باجأ مث

 . اًدرفنم مهنم لك باسحو «ضعبل مهضعب
 ديمه لول :لاقف مويلا اذهب بذكملا دعوت مث

 «مهيلقنم ءوسو «مهباذع ةدشو مهترسح اي :يأ ,4َنيَدَكَتَن

 ةبوقعلا '””اوقحتساف «هوقدصي ملف ءمهل مسقأو هللا مهربخأ

 . ةغيلبلا
 كلدك ٠ خلا مهمي م ا حک ےک ه رأل كی رل (19-1)

 :ب يف (02) .مهراذعأ :ب يف (5) .ةكئالملا اهب دارملا نأ لمتحي

 .اوقحتسا كلذلف



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 سموم عموم

 نيبذكملا انكلهأ امأ : يأ يدك دموي لو © َنيِمِرَجمْلاِب لعق

 هذهو «نيرخآلا نم بذك نم كالهإب مهعبتن مث «نيقباسلا

 ملف "هباذع نم دب ال مرجم لك يف «ةقحاللاو ةقباسلا هتنس

 . ؟نوعمستو نورت امب نوربتعت ال
 «تانيبلا تايآلا نم اودهاش امدعب 4َنيْذَكَمْلِب ذمو لول

 .تالثملاو تابوقعلاو

 ه نک را يف َُلمَجَم © نهم وا ني ود أل )٠١-١1(

 امأ : يأ 4ب دک ذمو لو 0 َنورِدَمْل معَ انَرَدََ 0 مولع رد لإ

 ةياغ يف :يأ نهم واب نيل نويمدآلا اهيأ مكانقلخ

 اا
 . ومنو رقتسي هب «محرلا وهو 4 ِنبكم رار

 . ردقم تقوو مولع رد للو

 كلت يف «نينجلا كلذ انربدو انردق : يأ 4 ردم

 نأ ىلإ ةقنضملا ىلإ ةفعلا ىلإ ةفطنلا نم هانلقتو «تاملظلا
 لبق تومي نم مهنمو ءحورلا هيف خفن مث ءاًدسج هللا هلعج

 .كلذ
 ١

 اًردق ناك ثيح [ةسدقملا هسفن كلذب ينعي] #َنرِدَمْلا ممم

 . دمحلل اًقفاوم ةمكحلل اًعبات

 مهارأو «تايآلا مهل هللا نيب امدعب 4َنيَْكَمْلل ذم لول

 . تانيبلاو ربعلا

 اف انلَمَجَو ٠ اهوَنَأَو اح © اات سرلا رجال دب )۲٥

 امأ : يأ بكس نسو لو © اتر ُهَم کنیقساو تحس سور
 ءمكحلاصمل ضرألا ريخستب ءانمعنأو «مكيلع "'اننتما

 يف اوتو رودلا يف *«يأإ9# مكل اتك # اهانلعجف

 «هتنمو هدابع ىلع هللا معن نم روصقلاو رودلا نأ امكف «روبقلا

 نوك نع «مهل اًرتسو .ءمهقح يف ةمحر «روبقلا كلذكف
 . اهريغو عابسلل ةيداب مهداسجأ

 ديمت الئ ءضرألا يسرت اًلابج : يأ ىر اف المول
 :يأ «تاخماشلا تايسارلا لابجلاب هللا اهتبثف ءاهلهأب

 . ضارعلا لاوطلا

 :ىلاعت لاق ءالالز اًيذع يآ رف ت کتتساو

 ن ا لا ني ورا مآ ةا
 5276 كرا الَعُب لج اس ول ه وزنا

 درا شا تای د آم مع نيزك ذمو لول

 .بيذكتلاب اهولباقف « ءاهب مهصتخاو ءاهب هلل

 لِ لإ ًاوفيطا © نبذ ءدب ہک ام لل اوقيطنأ## )۲۹-۳٤(
ESرر  

 ليولا نم اذه يدك نيمو لو ه رقص ثلج نک © رمق

 82 0 ویر یر هامل

 © رفص تللمج من

 ۲١-٤٥ :تايآلا «تالسرملا ةروس ريسفت -۷ ۷

 : ةمايقلا موي مهل لاقي نأ «نيبذكملل [نيمرجملل] دعأ يذلا
 : هلوقب كلذ رسف مث 4َنوْرَكُت دي مث ام لإ ًاوفيطنأ وفلطنا #

 منهج ران لظ ىلإ :يأ «4ٍبَّْش ثلث ىذ َلِظ لإ اًوُثلَظأ»
 : يأ «رانلا نم عطق : يأ «بعش ثالث هلالخ يف زيامتت يتلا

 . هب عمتجتو «هبوانتتو هرواعتت

 . ةنينأمط الو «هيف ةحار ال : يأ «لظلا كلذ يل لل

 دق بهللا لب بملأ َنيإ9 هيف ثكم نم ىب الو
 و : ل را ف ير اك ع

 داهم مج ني مک تلت مرن نمو راتلأ ن لکل مفتت ني
 ا . 4 لدل ىر َكِلَدَكَو شاع مهقوف نیو
 ك «رانلا

 دوسلا يهو 4رمص كلم مك © ٍرْسَمْل رسي ید اتا
 ةملظم رانلا 0 اذهو ءةرفص هيف نول ىلإ برضت يتلا
 (؟”ىأرملا ةهيرك ءءادوس اهنأو ءاهررشو اهرمجو اهبهل

 ةبرقملا لامعألا نم] ءاهنم ةيفاعلا هللا لأسن «ةرارحلا ةديدش

 . [ اهنم

 . نکن ذم ليوا
 لو © وردي مه ندب آو ٥ َنوُفِطني ال موب اده (10-70)

 رک ہک نک نف © نرالو تعمم لصقل مو د اده © یدک و

 ديدشلا ميظعلا مويلا اذه :يأ a نیمو ليو © نود

 .ديدشلا لجولاو فوخلا نم هيف نوقطني ال «نيبذكملا ىلع

 ولو «مهترذعم لبقت ال : يأ نورزی م ندوب الوو

 م و ّمهَترِذَعَم أوملَظ يدل عَقِب َّ ايمو :اورذتعا

 .«نقتت
 نيب مكحنو «مكنيب لصفنل *َنوأْلاَو تعم ٍلصَفْلا مي اذه

 قئالخلا
 «يكلم نم جورخلا ىلع نوردقت ديك کک نك نی

 الو ةردق مكل سيل : يأ #2 نودكد# «يباذع نم هب نوجنتو

 نأ مثفطتْسأ نإ ضال نل رقم :ىلاعت لاق امك «ناطلس
 . «نطلشب الإ ودمت ال اوشن ٍسْرالاَو توسل راض نِ ادم

 مهركم لحمضيو «نيملاظلا ليح لطبت «مويلا كلذ يفف
 يف مهبذك مهل نيبيو ءهللا باذعل نوملستسيو ءمهديكو

 . نیک زم لرو مهبيذكت
 0 وبشر ام هكر ٠ نوع ٍلَلِطظ ف ينل ل (40-4)

 ليو © حلا یر كلك اإ © َنوُنَمَعَت شك انب د ايه اوُيَرْشَأو أول

 باوث ركذ «نيبذكملا ةبوقع ركذ امل 4ك ذي
 .دمحلل قفاوم هتمكحل عبات هردق نأل يقف (() .ةباقع ب يف ()
 .باوث :ب يف (0) .رظنملا ةهيرك :ب يف (5) . اًنئم امأ : ب يف (۳)



 نورشعلاو عساتلا ءزجلا

 :لاقف «نينسحملا

 «قيدصتلاب نيفصتملا «بيذكتلل [: يأ] *َنيِقّنُمْلا تإ#

 .مهلامعأو مهلاعفأو مهلاوقأ يف

 مهكرتو «تابجاولا مهئادأب الإ .ءكلذك نونوكي الو

 . تامرحملا

 .ةيهبلا ةيهازلا «ةعونتملا راجشألا ةرثك نم لک فول

 . امهريغو قيحرلاو «ليبسلسلا نم ةيراج # نويَ
 ءاهبيطو هكاوفلا رايخ نم :يأ .َنوُبَتْش اَنِم ةكرفو#

 ةبرشألاو «ةيهشلا لكآملا نم ارض اوُثُك# :مهل لاقيو

 .ردكم الو صغنم ريغ نم : يأ « انه «ةذيذللا

 ةفآ لك نم «بارشلاو ماعطلا ملسي ىتح «هؤانه متي الو

 .لئاز الو «عطقنم ريغ هنأ اومزجي ىتحو «صقنو
 مكل لصوملا ببسلا يه «مكلامعأف 4نوُلَمَعَت مت اميل

 :يقملا ميلا اذه ىلإ
 « هللا دابع ىلإ نسحأو < هللا ةدابع يف نسحأ نم لك اذكهو

 :لاق اذهلو

 هب ىفكل «ميعنلا اذه تاوف الإ «ليولا اذه نم مهل نكي

 نايس وا اتم رخ

 ليو ٠ ورم کن اليت تستر اوکو (00-4)
Eموي لنو © ومكر ال اوعکرا ر ره َلِق اَدِإَو ه  EEG 

 ٤ «نيبذكملل ديعوو ديدهت اذه *َنْوبِموُي ٌمَدَعَب ْثيِدَع يَ

 نع اولفغو «تاذللاب اوعتمتو اوبرشو ءايندلا يف اولكأ نإو

 .نومرجملا هقحتسي ام نوقحتسي «نومرجم مهنإف «تابرقلا
 . تاعبتلا مهيلع ىقبتو «تاذللا مهنع عطقنتسف

 فرشأ يه يتلا ةالصلاب اورمأ اذإ مهنأ مهمارجإ نمو

 . كلذ نم اوعنتما 4اوُعَكرَأ# :مهل ليقو «تادابعلا
 !؟اذه ىلع ديزي بيذكت يأو ؟اذه قوف مارجإ يأف

 مهيلع دسنت مهنأ مهيلع ليولا نمو « نذكر
 اذه اوبذك اذإ مهنإف ءريخ لك نومرحيو «قيفوتلا باوبأ

 ىلع نيقيلاو قدصلا بتارم ىلعأ وه يذلا «ميركلا نآرقلا
 . قالطإلا

 ال مساك وه يذلا لطابلابأ ‹ نومول مدعب ٍثيِدَح يال

 «باذك كرشم لك مالكب مأ ؟ليلدلا نع اًلضف ةهبش هيلع موفي
 . ؟نيبم كافأ

 دعب الو «تاملظلا يجايد الإ «نيبملا رونلا دعب سيلف

 بذكلا الإ هقدص ىلع نيهاربلاو ةلدألا تماق يذلا «قدصلا

 . هبساني نمب الإ قيلي ال يذلا " نيبملا كفالاو «حارصلا

 ديمو

 هدا :تايآلا مع -¥Aو ه5-0 :تايآلا «تالسرملا - اللد ١٠كم

/ 
 قالتا تۆ e N ع گا

 ا عجن نيهان قلا

 دک ذِي ملا e ترد )و وُلْعَم

 7 ا ومو حل( اناَعكَضَرل الجي 4

 OEE د لبو لاتا رف ام کیت یقس او تکی

 دل وزی ا کک یک کا

 وسكر( هلل ییا لیا بش
 9 َنيدَك دلل سور( رس تاب ماو رسل

 ذب كوك (3 دوق مواده

 نكن ا 9 ةيرالا وتس زلم اذه © یدک

 فَلا بک ود یک ديل

 ROSS © ٍنوُبعْوِلْلِظ

 یدل رحنا رج ك ردک اإ 0 اب

 ز0 3 ایلقأوعتمتواوک 9€ َنييَدَكَم

 0 کک راک ليال تيزكتت

A+ 2رس 5 . 0  

 | 69 تۈمۇيەد عب شيدي 9€ نيكو

 . !مهاقشأو مهرسخأ ام مهل اًحيوو !مهامعأ ام ءمهل اًتف

 تمت . ميرك داوج هنإ] «ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسن

 ر و مدع ےک رر

 ه نفع دف رش ییا © ٍريِظَمْلا الا نع © نولس ع )١-0(

 لءاستي ءيش يأ نع : يأ «نولعيس الك 2 © نواعم الي

 آبل نعوم :لاقف هتع نولءاستي ام نّيِب مث ؟هللا تايآب نوبذكملا

 يذلا ميظعلا ربخلا نع :يأ « وفل هيف ره ىلا ه ميلا

 بيذكتلا هجو ىلع مهفالخ هيف رشتناو «مهعازن هيف لاط

 هلخدي الو «كشلا لبقي ال يذلا أبتلا وهو ءداعبتسالاو

 يف (۳) .اًنامرحو اًنزح :ب . ميعنلا تانج ىلإ ؛ب يف )١(
 بذكلاو حارصلا كفالا الإ ل 0 ةلدألا هيلع تماق يذلا :اب

 لا



 مهتءاج ولو «نونمؤي ال مهبر ءاقلب نوبذكملا نكلو «بيرلا
 .ميلألا باذعلا اوري ىتح «ةيآ لك

 نوملعيس : يأ 4 نولي الك ےل © َنوَلَعََم اک : لاق اذهلو

 ران ىلإ نوُعَدُي نيح «نوبذكي هب اوناك ام «باذعلا مهب لزن اذإ
 . اعد منهج

 .*«نْوبدَكَت اهي شک لأ رال هذه : مهل لاقيو
 ام قدص ىلع ةلادلا ةلدألاو معنلا ىلاعت نيب مث

 :لاقف «لسرلا هب '”تربخأ
 ه ادهم سرلا لع اا )١15-5(

5 

 کی ةو © اداتؤأ لال

 ل للا الجو © اًئاَبس کمو الجو ه اجور

 ھو اجار اتلعجو © ادادش EE اًنَيَيَو © اَماَعَم

 : يأ نال تو ٠ ااو بح دي جل 0 اج لَم ترصعملا نم

 ادهم ٌضْرَألا# مكل انلعجف «ةليلج معنب مكيلع انمعنأ امأ

 «ثورحلا نم ءمكحلاصملو مكل ””ةأيهم ةدهمم :يأ
 . لبسلاو نكاسملاو

 .ديمتو مكب برطضت الثل ضرألا كسمت 4 لابو

 «دحاو سنج نم انار اًروكذ :يأ اجزا تقلل

 «ةمحرلاو ةدوملا '”نوكتف ءرخآلا ىلإ امهنم لك نكسيل
 . حكنملا ةذلب نانتمالا اذه نمض يفو «ةيرذلا امهنع أشنتو

 مكلاغشأل اًعطقو ءمكل ةحار : يأ .ناَبْس نو المج

 ليللا هللا لعجف «مكنادبأب ترضأ «مكب تدامت ىتم يتلا

 لصحتو «ةراضلا مهتاكرح '*”عطقنتل «سانلا ىشغي مونلاو
 . ةعفانلا 0

 ةياغ يف «تاوامس عبس : يأ «(اداَدْ عبس كفو اتو

 كلاب لاو 6

 ةدع اهيف ءضرألل اًققس اهلعجو «هتردقب هللا اهكسمأ دقو

 :لاقف .سمشلا اهعفانم نم ركذ اذهلو 0 عفانم

 يذلا اهرونب ةمعنلا ىلع جارسلاب هبن (اًجاََو اًجاَري اتَلََجَو
 ىلع ةرارحلا هيف يذلا جاهولابو «قلخلل نر راص

 . "”حلاصملا نم اهيف امو ءاهترارح
 يأ كابن هم باحسلا : يأ تريلا ني اَنلَرَأَو#

 . اًدج اًريثك

 كلذ ريغو ءزرأو «ةرذو «ريعشو ّرُب نم اً دب شلو

 .نويمدآلا هلكأي امم
201 

 اًنوق هللا هلعج يذلا «تابنلا رئاس لمشي «اتاًتو#

 .مهيشاومل
 عيمج نم اهيف ءةفتلم نيتاسب : يأ الا تنجو

 . ةذيذللا هكاوفلا فانصأ
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 © ادم سال لآ © دوا تیسدککر
OSE O IIE 

 تو )مامرا ا تجر ااا ت 9
AEE O EEEترا  

 تنجو واتان واحب امت رولا
 و ہے و ر دہ کک و و و نَا

 رشا 69 قیم الصمام ونا 6

 ا ریا واسي

 نوماس اک

 هموم 5 ا
 ترس وا 55 املا تحفو )اجه نونا ا

 نطل اداس تا تھج ن بم تاک لاب
 5 0. دونا شد 9 اتا ویل 01 |

 اك مَبِإ 9 اتر رج اس 9

 3 ۵4دك اا وبَدَكَو 9€ اح توجب

 © دريز ناو و ده ت مح

 ردقي ال يتلا "”ةميظعلا معنلا هذهب مكيلع معنأ يذلاف

 ام نوبذكت[و ءهب نورفكت] فيك اهدع ىصحي الو ءاهردق

 ىلع همعنب نونيعتست فيك مأ ؟روشنلاو ثعبلا نم «هب مكربخأ

 !؟اهنودحجتو ءهيصاعم
 ٍروُصلَأ ف حفني م ه اًنقِيِم ناک ٍلَصَقْلَأ م مو لو )۳ ۰-۱۷)

 تناك لا تر ِترْيسَو 8 55 تاک الآ تحفو O أ 55

 بام اَمْحَأ اف يتبل © ابات يعط 0 اصر تناك ته نإ ه اي

 0 اًماَمِو ءار O اًقاَمَعَو يَ إل O ار ر اًدَرَم اف نقود ل

 ءَ و © باک ایک اَدَكَي ه اس نوي ال واڪ ما

 ام ىلاعت ركذ #اباَدَع لإ قدير نلف اوفوذف ٥ ابي ڪ ُهَئْصَحَل

 هدحجيو «نوبذكملا هنع لءاستي يذلا ةمايقلا موي يف 0

 قلخلل ميل هلعج هللا نأو ءميظع موي هنأ .نودناعملا

 عزاعزلا نم هيف يرجيو ماوه نوتا ٍروصأ ف حقي

 يف (۳) .لسرلا هب تءاج ام ىلع :ب يف )١( .ركذ مث :ب يف )١(
 :ب يف (5) .نكستل :ب يف (2) .نوكتتف :ب يف )٤( : .ةللذم : ب

 نم اهيف ام ىلع اهترارح يهو :جاهولابو «قلخلل ةرورض راص يذلا



 نوثالثلا ءزجلا

 . بولقلا هل جعزنتو «ديلولا هل بيشي ام لقالقلاو

 ©""ققشتو «ثوثبملا ءابهلاك نوكت ىتح «لابجلا ريستف
 همكحب «قئالخلا نيب هللا لصفيو ءاباوبأ نوكت ىتح ءامسلا

 اهدعأو « هللا اهدصرأ يتلا منهج ران دقوتو ءروجي ال يذلا

 اًباقحأ اهيف نوثبلي مهنأو ءابآمو مهل ىوثم اهلعجو نيغاطلل

 نونامث : نيرسفملا نم ريثك هلاق ام ىلع «بقحلا» و «ةريثك

 : ةن

 ال : يأ « ابار لَو ارب ایف َنوقوُدي J} TEY اذإ مهو

 . مهأمظ عفدي ام الو «مهدولج دربي ام

 عطقيو :مههرجو يوشي ءاّراح ءام :يأ اح ل
 . مهءاعمأ

 «نتنلا ةياغ يف وه يذلا ءرانلا لهأ ديدص وهو اناس

 .قاذملا ةهاركو

 اًقافوو مهل ءازج ةعيظفلا تابوقعلا هذه اوقحتسا امنإو

 هللا مهملظي مل اهيلإ ةلصوملا لامعألا نم اولمع ام ىلع

 اهب اوقحتسا يتلا مهلامعأ ركذ اذهلو ءمهسفنأ اوملظ نكلو
 :لاقف ءءازجلا اذه

 «ثعبلاب نونمؤي ال :يأ ٠ اس َنوُجَرَي ال اا إل

 ايها كلذلف شاو رينا «قلخلا ىزا لانا هلو
 .ةرخآلل لمعلا

 اًحضاو اًبيذكت اهب اوبنك :يأ « دك انك ابدل
 . اهودناعف تانيبلا مهتءاجو ءاحجيرص

 ُةتْيصْحَأ» رشو ريخو «ريثكو ليلق نم نت لول

 ىشخي الف ءظوفحملا حوللا يف 'انبتك :يأ اًت

 هنأ اوبسحي الو ءاهولمعي مل بونذب مهانبذع انأ «نومرجملا

 .ةرذ لاقثم اهنم ىسني وأ «ءيش مهلامعأ نم عيضي

 اَمم َنيِقْفْشُم َنيِمِرَجُمْل قرف ثكلا ینو د یلاعت لاق امك
ezz 

 م حج ربع ا +. بأ یک کم

 لإ َةَريَم الو ٌةريِعَص روا ال بتكحلأ اده لام الير نولو هيف
 ا

 : ةهاذمل كمر ماب لو ارضا اوايع ام وجو اهلمخأ
 يزخلاو «ميلألا باذعلا اذه !نوبذكملا اهيأ كوقود

 . مهباذع دادزي نيحو تقو لكو ادع الإ كدي نل مئادلا

 انراجأ ءرانلا لهأ باذع ةدش ىف تايآلا دشأ ةيآلا هذهو]

 ا اهنا
 ه برأ بيكو © ابو ییا © ارام قمل ل (۳۹-۳۱)

 هع َكْيَر نم هرج © دک الو وغ ایف وعش ال © اھو اسا
 : لاقف «نيقتملا لآم ركذ «نيمرجملا لاح ركذ امل «#اًباسج

 : يأ كرام يقتل نإ
 زافم مهلف “هرکی امع فافكنالاو «هتعاطب كسمتلاب

 « مهبر طخس اوقتا نيذلا

1V۰ ۸- 11-4١ :تايآلا مع ةروس ريسفت 

 .رانلا نع دعب («ىجنمو

 ةعماجلا نيتاسبلا يهو 4َنَدَحل مهل زافملا كلذ يفو
 اهلالخ نيب رجفتت يتلا رامثلا يف ةيهازلا راجشألا فانصأل

 قئادحلا كلت يف هترثكو هفرشل بانعألا صخو «راهنألا

 يهو «َبِعاَوَك# سوفنلا بلاطم ىلع تاجوز اهيف مهلو

 نهتوقو نهبابش نم نهيدث رسكتت مل يتاللا دهاونلا
ETE 

 . براقتم دحاو نس ىلع يتاللا :بارتألاو

 كلذو «تازشاعتم «تافلاتم كب نأ :بارثآلا ةداع نمو

 نس لدعأ يف « ةنس نوثالثو ثالث هيف نه يذلا نسلا

 ا

 . نيبراشلل ةذل «قيحر نم ةءولمم : يأ 1 دامو

 لَو هيف ةدئاف ال اًمالك :يأ 4ت اب مَ اّل»

 . اًمثإ يأ دک

 اس الق الإ © اً الو او اه مسي ال : ىلاعت لاق امك

 [هناسحإو هلضف نم] ليزجلا باوثلا اذه هللا مهاطعأ امنإو

 يتلا مهلامعأ ببسب :يأ ؛4اهَسج ةع مهل ك ني جف

 . "”اهميعنو هتنجل اًنمث اهلعجو ءاهل هللا مهقفو

 دن کلب ال متل انب امو ضال توسل تر (40-07)
 کک ل ترک ہل ل اذس گیتا خيا م مک ٠ لح
 ر لإ ذأ هش نمف قلل ىلا كلذ © اباوع لاو قل

 6 0 هادي تمد ام ملأ رظني موب ارق اباَدَع ردنا اإ

 مهبر وه اياطعلا هذه مهاطعأ يذلا : يأ اب تک 5 یت

 يذلا 4 كلا # اهرّبدو اهقلخ يذلا ؛ٍِضّرأْلاَو توسل تر

 ىتح «مهب فطلو ءمهمحرو مهابرف «ءيش لك تعسو هتمحر

 . اوكردأ ام اوكردأ

 قلخلا عيمج نأو «ةمايقلا موي ميظعلا هكلمو هتمظع ركذ مث

 هي كَ الا و ءنوملكتي ال نوتكاس مويلا كلذ مهلك

 الإ دحأ ملكتي الف باص لَو نمل ُهَل َنِدَأ نم الإ « ابَطِح
 : نيطرشلا نيذهب

 . اباوص هب ملكت ام نوكي نأو «مالکلا يف هل هللا نذأي نأ

 «لطابلا هيف جوري ال يذلا * لا وه مولا َكِلَدم نأل

3 O 

 )١( هانتبثأ :ب يف (۳) . اهودرو اذإف :ب يف (۲) .قشنتو :ب يف .

 )©( .هتيصعم نع :ب يف (0) .نيقتملا نإ :لاقف :أ يفو «ب يف اذك
 )٦( اهبابش نم اهيدث رسكني مل يتلا دهانلا يهو :أ يفو ءب يف اذك

 :ب يف (۸) .بابشلا نم نوكي ام لدعأ :ب يف (۷) .اهتوقو اهتراضنو
 هتمارك ىلإ لوصولل اًبيس اهلعجو .



 . بذكلا هيف عفني الو
 رعود عم 1 6
 «مالسلا هيلع ليربج وهو # ورا موفي مويلا كلذ يفو

 . "”ةكئالملا فرشأ وه يذلا
 0 : د < ك0

 الإ هلل نيعضاخ «اًنصا# عيمجلا موقي اضيأ 41 ةكيلملاو #

 . هب هللا مهل نذأ امب الإ ومت
 :لاق رذنأو ءرشبو «بّهرو «بعغر املف

 «قدص َمَّدقو المع :يأ باس بر لإ دخت اش نمف»

 . ةمايقلا موي هيلإ عجري
 وح ان لك: یاش فزأ دف هنأل 422 هلع قل 57

 . بيرق وهف تآ
 .همهي يذلا اذه : يأ چاد تمد ا رمل رف مو

 ا اتا د م ا كلت نطق هنأ اثنا اا تملا
 ٠ .تايآلا *َنوُلَمَكَت امي رح هلأ

 ا لف كلذ يق دعو زو ا ملفا ةو ن
 ةرسحلا ةدش نم توملا نونمتي رافكلا ناك اذهلو .هسفن الإ

 . مدنلاو

 . ميرك داوج هنإ «هلك رشلاو رفكلا نم انيفاعي نأ هللا لأسن

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو « مع ةروس ريسفت مت

 اسس بحشو © اط تطأ © رغ ٍتعْرَئلاَو## )١-١5(
 2 e مم ا یار رر روج يا ے ر سب

 اهعبنت © ةفجارلا فَ موي © اما تاردملا“ © امس ِتاَقِبَسلاف ©
r 6 200 د 

 انو مررت © هم اما 8 اار قبو تلف والا
 رك اذإ كل لق ه غ اظ انك كَل ه َةْواَذَل ف ڈور

 تاماسقالا هذه 4ةرهاًسلاب مه اذ © ديو ةر یه ا © رياح

 رمأل مهدايقنا لامك ىلع ةلادلا مهلاعفأو ماركلا ةكئالملاب

 :هيلع مسقملا نأ لمتحي «هرمأ ذيفنت يف مهعارسإو «هللا

 . كلذ دعب ةمايقلا لاوحأب نايتالا ليلدب «ثعبلاو ءازجلا

 مسقأ هنأو «نادحتم هب مسقملاو هيلع مسقملا نأ لمتحيو

 .ةتسلا ناميالا ناكرأ دحأ مهب ناميالا نأل ةكئالملا ىلع

 هالوتت يذلا ءازجلا نمضتي ام انه مهلاعفأ ركذ يف نألو

 :لاقف «هدعيو «هلبقو توملا دنع ةكئالملا

 «ةوقب حاورألا عزنت يتلا ةكئالملا مهو 4 تعزل

 ٩- :تايآلا «تاعزانلا ةروس ريسفت ١-١4 دس۱

 سكوب بارو © ابتعاد € اقم نقلا 01 ا ا کر ريح جن بس سو 2010 <
 2 مرر ر E ا کک أ میرم

 اع كرن تهرب 9€ دكر وغلاف وعمال 9 اھ د
 راک رے ص رور جا اسس ع جور نب لص م اما ني

 نوک النمر اَمُهيِباَمَو ضرال او توسل تریو اباسج
 ب ر س ہر رو ڑی صرخ لي سس يس و

 یوملگتال افص کاملا ئورا موقي موب ا اباطخ هم
 رے ےک ر مو در ا يس رك ساحل كا ا حس

 نمف یا مولا كلذ 3ل اباوص لاقو نزلا هل ن ذأ نمالإ
O TEروا قابا دع کترذنآ ان3 اباَسم-هْيَر لا ذحنأ اش مدس رس  

 2 دص ر ع ر تل حر أ و و م کر

 اب تكتل الأ لویو هادی تم قام رمل ظني

 4 ج توا 18:
9 
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 اس تحبس او يل اط تط شکل او9 رغ تعزل او راس تح ا AAT سمس
 فجرا فجر وياملاٍََتَررَمْلاَ)َقَبَس تيل 2 2 مص و يود ع 2 هر و هرج و 9 7 دم ےک

 ہو اس ® 2 ب 1 ےک وو ا رج 2 21 ل صحح 0 5-4
 هركصبأ هما ذمو ولف يل ةف دار لآ اهعبتت (ي)

 ده سس .ER2 هر RF SE ع .
 امك اذ أ 9 رفا ف تو ذو درمل ان نول وقيل ةع شخ

 ورد ر ام ےک ر ۶سر ےک وک ےک ر

 ةرجز اعف( هر هرك ادل كتو ق ةر خخ امظ ع
A2 GOS aS EE یوم ثیِدح كلنا له رھا سلا مها داف دحر 

 . اهلمعب ىزاجتف «حورلا جرخت ىتح ءاهعزن يف قرغتو
 حاورألا بذتجت ءاّضيأ ةكئالملا مهو (الش تسلل

 عزتلاو «نينمؤملا حاورأل نوكي طشنلا نأ وأ ءطاشنو ةوقب

 ."””رافكلا حاورأل
 الوزنو اًدوعص ءاوهلا يف تاددرتملا :يأ تحبس

 . اس

 قبستو هللا رمأل ردابتف كاَتَبَسه اهريغل 4ِتَقِيَسلَم#

 . هقرتست ال ىتح «هللا لسر ىلإ يحؤلا لاصيإ يف نيطايشلا
 اًريثك اوربدي نأ هللا مهلكو نيذلا ةكئالملا اا تيما

 «تابنلاو ءراطمألا نم ,يلفسلاو يولعلا .""”ملاعلا رومأ نم

 «تاناويحلاو .ةنجألاو ءراحبلاو «حايرلاو «راجشألاو
1 

 . [كلذ ريغو] رانلاو «ةنجلاو

 رظنيلف :ب يف (7) .هنذإب الإ : ب يف (؟) .ةكئالملا لضفأ :ب يف )١(

 شماه يف الدعم ب يف اذكه (4) .رارقلا رادل مدق ام رادلا هذه يف
 طشنلاو نينمؤملا حاورأل نوكي عزنلا نأ :أ يفو ءخيشلا طخب ةخسنلا

 هللا مهلعج نيذلا :ب يف (1) .هقرتست الثل :ب يف(0) :رافكلا حاورأل

 . ملاعلا رومأ نم اًريثك نوربدي



 نوثالثلا ءزجلا

 غر يم

 . ةعاسلا مايق يهو # نجار فج موي

 يتأتو «اهفدرت يتلا ىرخألا ةفجرلا أ 4 دفِداَرل اه #

 . اهَوْلَت

 ىرت ام ةدش نم ةجعزنمو ةفجوم : يأ (ٌةَقِجلَو نيمو ٌبولف#

 . عمستو

 مهبولق كلم دق «ةريقح ةليلذ :يأ 4ُةَمِشَح اَهُيََصْبَأ#

 .«فسأتلا مهيلع بلغو «عزفلا مهتدئفأ لهذأو «فوخلا

 .ةرسحلا [مهيلع تلوتساو]
 :بيذكتلا هجو ىلع ءايندلا يف رافكلا :يأ «نولوقي

 . اتاتف ةيلاب : يأ .4هَرََي اًمَظِع اَنُك اً»

 هلا مهثعبي نأ اودعبتسا : يأ ءيا هر اد ك أونا
 هللا ةردقب [مهنم] الهج «ةرخن اًماظع اوناك امدعب مهديعيو

 . هيلع اًؤّرجتو
 ةَ ىه امف :هيلع رمألا اذه ةلوهس نايب يف هللا لاق

 .روصلا يف اهيف خفني ةو

 «ضرألا هجو ىلع :ينأ «4ةرهاَسلإ# مهلك قئالخلا اذإف
 «لدعلا همكحب مهنيب يضقيو « هللا مهعمجيف «نورظني مايق

 . مهيزاجيو

 سدا دولاب مير هدا دل © توم ثيل كلن لك (55-15)

 كيمو © کرت نأ لإ كل لم لفن © یک مَ نوف لإ بهذا ٥ ىوَط
 200 را ۴ ع

 رذأ ع 09 معو بدكم 0 ركل ةيآلا هرات 0 تخيم كير لإ

 ركل لاكي هلل هداف o للا مدر اأن انأ لاَ ه داق َرَشَحَه ه 2

 دمحم هيبنل ىلاعت [هللا] لوقي ينص نمل ةرَعَل كلذ يف َّنإ ٥ كلو
 ميظع رمأ نع ماهفتسالا اذهو 24و ُتيِدَس كأ لهل : ةي

 . هعوقو ققحتم
 وهو ىو نيد دولا مر هدا ذل هئيدح كاتأ له : يأ

 هصتخاو «ةلاسرلاب هيلع ّنتماو «هيف هللا هملك يذلا لحملا

 :هل لاقف ''”ءابتجالاو «يحولاب

 ءهنايغط نع ههناف :يأ ينط ُمَنِإ َنْوَعَو لإ بهذا
 وأ ُرْكَذَتي# هلعل فيطل باطخو «نيل لوقب «هنایصعو «هکرشو

 ةلصخ يف كل له : يأ نري نأ لإ َكَّل لمل :هل لف
 نأ يهر + تابلالل رلراءاوبن یا تلج ا فخ
 ناميالا ىلإ «نايغطلاو رفكلا سند نم اهرهطتو «كسفن يّكَرُت
 .؟حلاصلا لمعلاو

 تاو هيلع كلدأ :يأ كر لإ كييهأوإ#

 . هطخس عقاوم نم «هاضر

 عنتماف ميقتسملا طارصلا تملع اذإ هللا ىف

 عقاوم كل ْنّيِ

 ٠١-٣۳ :تايآلا «تاعزانلا ةروس ريسفت -8 ¥۲

 . ىسوم هيلإ هاعد امم نوعرف
 يفاني الف «ىربكلا ةيآلا سنج : يأ .« رجلا ديلا هئرأت#

 ى اد ودي و 0 0 نا ى ادق هاَصَع لال اهددعت

 . «نرظَتل اصيب
 : يأ 4س أ م ءرمألا 4نر قحلاب 4ب

 . هتبراحمو قحلا ةزرابم يف دهتجي
 ا : مهل # لاف © داق مهعمج : يأ هدونج 4 رف

 . مهفختسا نيح «هلطابب اورقأو «هل اونعذأف لكلا مَ

 اًليلد "”هتبوقع تراص : يأ 43وُألاو ركل لك هلأ هدا

 .ةرخآلاو ايندلا ةبوقعل ةنيبمو ءاّرجازو

 يذلا وه هللا ىشخي نم نإف نب نم هَل كلذ يف اإ
 .ربعلاو تايآلاب عفتني

 «ىصعو ربكت نم لك نأ فرع «نوعرف ةبوقع ىأر اذإف
 نم امأو «ةرخآلاو ايندلا يف هبقاع «ىلعألا كلملا زرابو

 .[اهب] نمؤي مل ةيآ لك هتءاج ولف «هلبق نم هللا ةيشخ تلحرت

 :٥ او اکیس مَ کب اا راح ذأ 18 - ف

 اهم يَا © آحد كلذ دعب َسْيَألاَو ٥ اض جو اھت
 ىلاعت لوقي کالو کل اسم ہ اَهنَسَيأ لالو © اَهلَعْرَمَو اھم
 هللا ةداعإ يدعبتسمو «ثعبلا يركنمل اًحضاو اًليلد اًئيبم -

 :- داسجألال

 ءميظعلا مرجلا تاذ الا را لع دس رشبلا اهيأ 4مال

 .هللا اهبل رهابلا عافترالاو ءيوقلا قلخلاو

 ماكحإب اً اهتروصو اهمرج : يأ 4اتس مر

 . بابلألا لهذيو «لوقعلا ريحي «ناقتإو

 [عيمج] ةملظلا تمعف ءهملظأ :يأ 24ه كأول
 .ضرألا هجو ملظأف ءءامسلا ءاجرأ

 نيح «ميظعلا رونلا هيف رهظأ :يأ اًح يح
 . مهايندو مهنيد حلاصم يف سانلا "”دتماف «سمشلاب

 أ اهل ءامسلا قلخ دعب : يأ كلذ دعب ضرالاو#

 kas اهيف عدوأ

 أ :هلوقب كلذ رسفو
 E يأ اه
 تايآلا هذه صن وه امك «ءامسلا قلخ دعب اع

 .[ةميركلا]

 لاق امك ءامسلا قلخ ىلع مدقتمف «ضرألا سفن قلخ امأو

 نأ ىلإ وب ىف سرلا َقلَح یز ورمکت كَ لفل : ىلاعت
 هللا لعج :يأ

 عنخ بن عييت

 لايو 0 اَهْنَعَرَمَو اه

 .هابتجاو SRE هثعتباو :ب يف ف 0)

 .رشتناف :ب يف (۳) .هتبوقع

 ب يف )۲(



 نوثالثلا ءزحلا

 وأ اً اينا ِضْيَألَِو اه لقه ناعم یهو والا لإ ئوس مثال : لاق
 5ك

 راونألا نم اهيف امو ماظعلا ا 8 يذل

 تايرورض نم اهيف امو «ءاربغلا ةفيثكلا ضرألاو ا

 مهيزاجيف «نيفلكملا قلخلا ثعبي نأ دب ال ءمهعفانمو قلخلا

 نمولي الف ءاسأ نمو «ىنسحلا هلف نسحأ نمف «مهلامعأ ىلع

 .هسفن الإ

 :لاقف لا ايقلا اذه دعب ركذ اذهلو

 ام نسا 10 موي © قركْلا هالا تاج اد ):*-4١(

 0 CA ولك راو ه 0 نري نسل میلا تربو © یس

 هت وفا نع تا یو هزي اقع فاح سامو 6 كراشلا یہ میا 4

 ةدشلاو «ىربكلا ةمايقلا تءاج اذإ : يأ «رأتلا ّ ديل د
 نع دلاولا لهذي ذئنيحف «ةدش لك اهدنع نوهي يتلا ىمظعلا
 . [هبيبح نع بحم لكو] «هبحاص نع بحاصلاو «هدلو

 ىنمتيف «رشو ريخ نم ءايندلا يف 4َس ام نا رگ و
 ةرذ لاقثم ةدايزل نزحيو هّمغيو «هتانسح يف ةرذ لاقثم ةدايز

 تاس يف

 ءايندلا يف هاعس ام هنارسخو هحبر ةدام نأ كاذ ذإ ملعيو

 .لامعألا ىوس ءايندلا يف تناك ةلصوو ببس لك عطقنيو

 ةرهاظ ءزاربلا يف تلعج : يأ ىر نمل ٌمِيِحْلَل ترو
 ةرظتنم .مهذخأل تدعتساو ءاهلهأل "”تزرب دق دحأ لكل

 . اهبر رمأل

 نط نم اا
 a مكر راح اعمل

 هتقوو ءاهل هيعس راصف «ةرخآلا ىلع 4 ايدل يل و

 لمعلا كرتو ةرخآلا يسنو ءاهتاوهشو اهظوظح يف اًقرغتسم
 .اهل

 هذه نمل نكسملاو رقملا : يأ [هل] (ىرأملأ أ ىه محلا ني

 .هلاح

 هتازاجمو «هيلع مايقلا فاخ : يأ هيو مَعَ اح نم مول

 يذلا اهاوه نع هسفن ىهنف «هبلق ىف فوخلا اذه رَّئأَف لدعلاب

 لورا هرتءاجن امل وا ناو ا نيرو

 .ريخلا نع نيداصلا «ةوهشلاو ىوهلا دهاجو

 يهل [ميعنو رورسو ريخ لك ىلع ةلمتشملا] 4ل نا

 . هفصو اذه نمل یوا املأ

 نم َتنَأ مه © اسم ناي ةعاملآ نع كنو (1-)

 م ما © س نم ُدْدَنُم تأ اتل ه ام فیر لإ © ار
 نوتنعتملا كلأسي :يأ اهم وأ َةَيع الإ ارمي رل اتوب

 ىلع أرجت نأب هدحلا زواج : يأ

 174-15 :تايآلا تاعزانلا ةروس ريسفت -9

  xتاكا 0۸4 ل 2
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 © قط دتر نوچ د کر بهذا 9 یوط سداد اولا هیر هن دات د

 طرا 4 ینو بیخ کرا نا لم 96

 رشح (یسرد 2 (یصعو ب گا ی رک لا ديالا

 ولولا هكدا الا راقت ىدا
 اکا اوال دش ےتنأ :@ ىن 5 كِل فنا 1

 9€ هش کوا کنار 9 مرنا
 )همم ۳ 46 5 OIG اهلح د كلذ دعب ضرالاو
 َُئاَطل اناا( کیل رک م اھا لاکو

 ميجا تزول یسام نضال رکنی موی ل یر کلآ

 محل نو( ابدا ویا 9 نمم ا5 كرب

 كفن عسا ویر اھم یا نما اا یوالی

 هلا

 ب کک نمت مف

 س

 ءس 9و اهعوقو ىتم كلا نع ثعبلاب نوبذكملا
 : هلوقب هللا مهباجأف

 ءاهركذ يف مهلو كل ةدئافلا ام : يأ اهر ني تأ مف

 ناك امل اذهلو . ةف كاوت يلف اهم تقو عمر

 و الوز جيد و يل نيا «ةعاسلل دابعلا ملع

 «قلخلا عيمج نع كلذ ملع ىوط «مهيلع هئافخ يف ةحلصملا

 :لاقف هملعب رثأتساو

 يف لاق امك ءاهملع يهتني هيلإ : :يأ 2« اهبعم كير لإ

 نع كر
4 

 دنع اهم امن لق هنس ناي ٍقَعاَسل

9 

 ولسي # :ىرخألا ةيآلا كا
 نقب لإ كيل ال ألا توتا ذ تك وه الإ اقول اہل ال یر

 ےوا رور 4

 ل سالا رثكأ كلو هلا دنع اَهُمْلِع ء امن لف انع فح َكَنك کتو

 4 مکعب

 َمُثا :لاق نأ ىلإ :لاقف - هللا همحر - خيشلا نم ملق قبس انه عقو )١(

 يف (۲) .هتبثأ ام كلذ باوصو توس ميس نهر سلا لإ وسا
 يف )٤( .ءازجلا مث ةعاسلا مايق اذه دعب ركذ :ب
 أ ةخسن نم اهطسو يف ةصقان ةيآلا تدرو (5) .اهدصي يذلا :ب

 . اهتممتأف ب ةخسن نم اهرخآ نم ةصقان تدروو

 . تئیه :ب يف (9)



 نوثالثلا ءزجلا

 [اهعفن] «كتراذن امنإ :يأ .كاَهنَمْخَي س ردم تأ امل
 مهف ‹« هيدي نيب فوقولا فاخيو «ةعاسلا ءىجم ىشحي نمل

 . اهلجأل لمعلاو اهل دادعتسالا ىوس مهمهي ال نيذلا

 تنعت هنأل «هتنعتب الو «هب ىلابي الف ءاهب نمؤي ال نم امأو

 ناك ءلاحلا هذه ىلإ لصو اذإو «بيذكتلاو دانعلا ىلع ينبم

 . هنع ميكحلا هزني « اًئيع هنع ةباجالا

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ‹«[تمت]

  0 Oس ملم كردي امو ه سلا ماج نأ ه 0

 كَل امو 0 ْئّدَص مل تا ه يع نم اأ ه عفوا ةعمتف د وأ
 ے2 قولنا م ر مع 6

 ببس 4 صَل هع تا © نتي َوْهَو © یس ج نم او ه يَ

 ىمعأ نينمؤملا نم لجر ءاج هنأ تاميركلا تايآلا هذه لوزن

 . هنم ملعتيو كي يبنلا لأسي

 ةياده ىلع اًصيرح هيب ناكو «ءاينغألا نم لجر هءاجو

 ىمعألا نع ّدصو «ىنغلا ىلإ [ىغصأو] ةي لامف ءقلخلا

 كلانا يعم ىف a A اهيل هاكر نقلا
 ۰ 1 : لاقف فيطللا باتعلا اذهب

 ءيجم لجأل هندب يف لوو ههجو يف [: يأ] س
 | ٠ .هل ىمعألا

 _ :لاقف هيلع لابقالا يف ةدئافلا ركذ مث

 نع رهطتي : يأ گری ىمعألا : يأ 4ر كردي مو

 a درلا قالخأالا

 لمعيف «هعفني ام ركذتي : يأ ؟ ددل هعقنلف ركي وال

 . ىركذلا كلتب
 ظعوو «لسرلا ةئعب نم ةدوصقملا يه «ةريبك ةدئاف هذهو

 هسفنب ءاج نم ىلع كلابقإف «نيركذملا ريكذتو .ظاعولا

 . بجاولا قيلألا وه كنم كلذل اًرقتفم
 «لأسي ال يذلا ينغتسملا ينغلل كضرعتو كيدصت امأو

 ءهنم مهأ وه نم ككرت عم ريخلا يف هتبغر مدعل يتفتسي الو
 «كرتي مل ولف «ىّكّري ال نأ كيلع سيل هنإف «كل يغبني ال هنإف
 .رشلا نم هلمع ام ىلع بساحمب تسلف

 مولعم رمأ كرتي ال» :هنأ ةروهشملا ةدعاقلا ىلع اذه لدف

0) 
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 را0 اک رتل نکلا رت

 ` ى تان( ینا 0 کلا ہک
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 مك م نصف( کد ان نف هكذا هنالك ل هل هنع
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 54 ةر ىمۇ هوجو( ]] هينغي هوجوو اڄ

 رج دل رس سب طع سس ا SE امر ر سر

o09 ةرجفلاد  

 . (ةمهوتم ةحلصمل ةققحتم ةحلصم الو ءموهوم رمأل

 صيرحلا هيلإ رقتفملا ملعلا بلاط ىلع لابقالا ي ىغبني هنأو

 .هريغ نم كيرا هيلع

 0 مك فص ىف © م 1 5 هم یف o ةد اإ کو (۲- (1١10

 ني © شا ا E رت ملک © رس ییا © کک

 اا م O ورمل ليلا م O مرْدَقَف م تب یتا مث هُم مقلع قتال نو ٠ ماع یک ی

 ىلإ نالا رطل © وأ کک 2
 e © ةيماعط

 ا ا ل ا

 يل اک © ابو ةَهكفَم © اع یادو © کو وزو © انتو ابي

 هذه نإ اًمح : يأ كذب ان الكا :ىلاعت لوقي 4گیا

 ام هباتك يف مهل نيبيو «هدابع اهب ركذي هللا نم ةركذت ةظعوملا
 نمت كلذ نيبت اذإف «يغلا نم هزل نينو نإ نوجا
 ن نم لآ لو :ىلاعت هلوقك هب لمع : يأ مرَكد هس

 . رقي أف ُءاَش نمو نمويف هاش نمف

 :لاقف اهردق عفرو اهمظعو ةركذتلا هذه لحم ركذ مث

 )١( اًلبقم كلذل اًرقتفم : ب يف (۲) . عفتنيف :ب يف .



 نوثالثلا ءرجلا

 نم] مرهم ةبترلاو ردقلا ةو © َوَكَُف يفحص يف
 . اهوقرتسي وأ نيطايشلا يديأ اهلانت نأ نع[و تافآلا

 ءارفسلا [مه نيذلا] ةكئالملا مهو ورس ىر يه لب

 . هدابع نيبو هللا نيب

 مهبولق ربل ةكربلاو ريخلا يريثك :يأ «راي»
 . مهلامعأو

 ىلإ هيف ءارفسلا لعج نأ «هباتكل هللا نم ظفح هلك كلذو

 نيطايشلل لعجي ملو «ءايقتألا ءايوقألا ماركلا ةكئالملا لسرلا

 .لوبقلاب هيّملتو هب ناميالا بجوي امم اذهو «اليبس هيلع
 :ىلاعت لاق اذهلو ءاّروفك الإ ناسنالا ىبأ اذه عم نكلو
 دعب قحلل هتدناعم دشأ امو هللا ةمعنل مكا آم نضإْلا ليل

 ءام نم هللا هقلخ ءايشألا فعضأ نم وه ؟وه ام وهو «نيبت ام

 ةرهاظلا هاوق نقتأو ءاّيوس اًرشب هاوسو هقلخ ردق مث «نيهم

 . ةنطابلاو

 «ةيويندلاو ةينيدلا بابسألا هل رسي : يأ 4ُمَرَتَي َليلآ مثل
 . يهنلاو رمألاب هنحتماو [هنّيبو] ليبسلا هادهو

 رئاسك هلعجي ملو «نفدلاب همركأ :يأ رَ ماما مل
 . ضرألا هجو ىلع اهفيج نوكت يتلا تاناويحلا

 . ءازجلل هتوم دعب هثعب : يأ 4ٌمَرَشَأ هَ اإ مل

 «فيراصتلا هذهب هفيرصتو ناسنإلا ريبدتب درفنملا وه هللاف

 . كراشم هيف هكراشي مل

 هضرف ام ضقي ملو هللا هرمأ امب موقي ال - اذه عم - وهو
 .بلطلا تحت اًرصقم لازي ال لب «هيلع

 لصو فيكو «هماعط يف ركفتلاو رظنلا ىلإ ىلاعت هدشرأ مث

 :لاقف هل هرسيو ةديدع تاقبط هيلع ترركت ام دعب هيلإ

 انلزنأ : يأ كاَّيَص هلأ بص 6أ ٥ بيم لإ خَضِإْلا رطل

 . ةرثكب ضرألا ىلع رطملا

 ةفنصم اًفانصأ ف ب © اعط تابنلل سرلا اقم مل
 اذهو اًح ةيهشلا تاوقألاو ةذيذللا ةمعطألا عاونأ نم

 . اهفانصأ فالتخا ىلع بوبحلا رئاسل لماش

 . النكد رمل تقلا وهو 4و بيرل
 . اهعفانمو اهدئاوف ةرثكل ةعبرألا هذه ٌصخو

 . ةفتلملا ةريثكلا راجشألا اهيف نيتاسب : يأ ع بادو

 بنغو نيت نم ناسنالا هيف هكفتي ام : ةهكافلا أو هكر
 . كلذ ريغو «نامرو خوخو

 يل اما :لاق اذهلو «ماعنألاو مئاهبلا هلكأت ام :ٌّبآلاو

 مک اهرخسو هللا اهقلخ يتلا 4كيلو

 لذبو «هبر ركش كلذ هل بجوأ معنلا هذه يف رظن نمف

 ٥۵ =  -8١:تابآلا «سبع ٤۲-۳۳ :تايآلا ءريوكتلا -۸او ١-١5

 قيدصتلاو «هتعاط ىلع لابقالاو «هيلإ ةبانالا يف دهجلا

 . هرابخأب
 ديو ه ديل ني لل رف مي ه اسلا تاج ا (40-*)

 روو و ا © درع ورح ت هر 2 نيك یوم 02

 هوجو 0 هينط ناش نیمو مهنه يرمآ لکل © هينيو يئبحصو © هيبأو

 اهنَعَر © ةع الع ذم وجو © رش ةكِيَص © ةف دم
 يتلا ةمايقلا ةحيص تءاج اذإ : يأ 4ٌت فكل م كأ © هر

 ىري امم «ذئموي ةدئفألا اهل جعزنتو «عامسألا اهلوهل خصت

 .لامعألا فلاسل ةجاحلا ةدشو لاوهألا نم سانلا

 © دِل ني هيدل مهقفشأو هيلع سانلا زعأ نم هيل ريل
 . «دبَو# هتجوز : يأ * ءويَلَصَو © هيأ وي

 هتلغشأ دق : يأ ينب أَم نيسو ينم ينا للل هنأل كلذو
 ذئنيحف ءاهريغ ىلإ تافتلا هل نكي ملو ءاهكاكفل متهاو ءهسفن

 . ءايقشأو ءادعس :نيقيرف ىلإ قلخلا مسقني

 رهظ دق :يآ 4ة [ذئموي] مههوجوف ءادعسلا امأف

 . ميعنلاب مهزوفو مهتاجن نم اوفرع ام نم ةجهبلاو رورسلا اهيف

 اقم © ةع اع نيوي ءايقشألا 4 ةوْجْوَو رشم ةكياَص#
 نم تسيأ دق ةمهلدم ةملظم ءادوس يهف «ُةَرَم اهاشغت : يأ

 . اهكالهو اهءاقش تفرعو ءربخ لك

 : يأ «ةريتلا دكا مل فصولا اذهب نيذلا «كيلْوأ#

 ىلع اوأرجتو هللا تايآب اوبذكو هللا ةمعنب اورفك نيذلا

 .همراحم

 بر هلل دمحلاو] «ميرك داوج هنإ «ةيفاعلاو وفعلا هللا لأسن

 .[نيملاعلا

 اَذِإَو 5 تردكتأ موجْلا الو © توك شسمّتلا اًدإإ# )١5-1(

 إو ٠ ترشح شوخلا الو ٠ تدلع راسلا الو © ترس لاب

 ياب ٥ تيس ةدرٍوملا الو ه تجود سوفا ادو ه ترس احیا
 م الو © ْتَطْيْك اسا الو ترش فلا او ه تف بد

 اذإ :يأ «َتَرَصْحَل 15 سف َتَمَع ه َتّيِرَأ ةف او © توس

 ام دحأ لك ملعو «قلخلا زيمت ةلئاهلا رومألا هذه تلصح

 OL ووو رع" ونايف وف | وحر هرعت موق
 رمقلا فسخيو فلتو عمجت :يأ سمشلا روكت ةمايقلا موي

 .رانلا يف نايقليو



 نوثالثلا ءزجلا

 نم تطقاستو «تريغت :يأ تركنا محتل ادو
 . اهكالفأ

 تراص مث ءاليهم اًيثك تراص : يأ ترس لاب ادو

 نع تريسو «اًثبنم ءابه تراصو تريغت مث «شوفنملا نهعلاك

 . اهنكامأ

 سئافن ذدئتيح سانلا لطع. :يأ «ْتَلَطُع راسلا اًدإَو#

 «تاقوألا عيمج يف اهنوعاريو اهل نومتهي اوناك يتلا مهلاومأ

 يتلا قونلا : يهو - راشعلاب هّبنف ءاهنع مهلهذي ام مهءاجف
 - مهدنع كاذ ذإ برعلا لاومأ سفنأ يهو ءاهدالوأ اهعبتت

 . سيفن لك نم اهانعم يف وه ام ىلع
 هللا صتقيل ةمايقلا مويل تعمج : يأ ترشح شوحولا اًدِإَو

 صتقيل هنإ ىتح ءهلدع لامك دابعلا ىريو «ضعبل اهضعب نم

 . اًبارت ينوك : اهل لوقي مث ٠ ءامجلل ءانرقلا نم
 اهمظع ىلع - تراصف تدقوأ : يأ «َتّريْس ُراَحِلا اذإو#

 .دقوتت اًران -

 عم لمع بحاص لك نرق :يأ تجوز شوا الو
 جوزو ءراجفلا عم راجفلاو «راربألا عم راربألا عمجف « هريظن

 هلوقك اذهو «نيطايشلاب نورفاكلاو «نيعلا روحلاب نونمؤملا

 قبول ءا مج ل اڌرتڪ يلا َيِِسَول :ىلاعت
 اول لآ اورثخلا» 4مر َةَنَجْلا لإ مر وقتا تلا

 . 4 مُهَحودَأَو
 ءالهجلا ةيلهاجلا تناك يتلا يهو تيس ةدرءوملا ادو

 ةيشخ الإ «ببس ريغ نم ءايحأ نهو تانبلا نفد نم هلعفت
 اهل سيل اهنأ مولعملا نمو تلف ٍبد يبا :لأستف ءرقفلا
 . ""اهيلتاقل عيرقتو خيبوت اذه يفف بنذ

 ريخ نم نولماعلا هلمع ام ىلع ةلمتشملا فصلا اًدِإَو#

 ذخآو ءهنيميب هباتك دخآف ءاهلهأ ىلع تقرفو ترش رشو
 . هرهظ ءارو نم وأ هلامشب هباتك

 موي :ىلاعت لاق امك تليزأ :يأ تيك ُهآَملأ اَدِإَو

 ليلا نك اسلا ىولت مي 04من لسا نقم

 . ن تَبوطَم
 تبهتلاو .ترعتساف اهيلع دقوأ : يآ 4 ترس م او

 . كلذ لبق اهل نكي مل اًباهتلا

 .نيقتملل ترق : يأ (تّلزأ هب ديول
 . طرشلا قايس يف اهنايتال « سفن لك : يأ لمَ مع
 ىتلا] لامعألا نم اهيدل رضح ام :يأ *«َتَرَصْحَأ اتل

 ۰ . راح اوي ام أوُدييَوَو# : ىلاعت لاق امك [اهتمدق

 ١- :تايآلا ءريوكتلا ةروس ريسفت ۲۹-۱۰١ ۱۰۷٦

 نم «ةمايقلا موي اهب هللا فصو يتلا فاصوألا هذهو

 اهلجأ نم دتشتو «بولقلا اهل جعزنت يتلا فاصوألا

 يلوأ ثحتو «فواخملا معتو «صئارفلا دعترتو «بوركلا

 بجوي ام لك نع مهرجزتو «مويلا كلذل دادعتسالل بابلألا
 ةمايقلا مويل رظني نأ دارأ نم :فلسلا ضعب لاق اذهلو «موللا

 . 4 تره سلا اإ ةروس ربدتيلف نيع یار هنأك

 ل لو ٠ کلا راول ٠ شب مقا 5 (05-1)

 ى دنع روف ىذ © رک لوس لوقل ْهَّنِإ © یش ادل حبلا © سعسع
 E E SEE هن قي قدا

 نبك © ری نلعب لي رش اتر ٥ نیب بیلا لع وش و © نيب
 نو © ّمَقَسَسَ نأ کی س نمل © معلا و ال وه نإ © وذ

 4 ّسْللب# ىلاعت مسقأ *َتيِدَلَعْلا بر هلآ هات نأ لإ نوماس
 بكاوكلا ريس نع رخأتت :يأ سنخت يتلا بكاوكلا يهو
 :ةرايسلا ةعبسلا موجنلا يهو .قرشملا ةهج ىلإ داتعملا
 و ««يرتشملا» و «(ةرهزلا» و ءارمقلا» و ‹«سمشلا»

 ا «(دراطع» و و ««خيرملا»

 . كالفالاو بكاوكلا يقاب عم برغملا ةهج ىلإ ريس

 ةعبسلا هذه هب صتخت قرشملا ةهج نم اذهل سكاعم ريسو
 ءاهرخأت :يأ اهسونخ لاح يف اهب هللا مسقأف . اهريغ نود

 .راهنلاب اهراتتسا :يأ اهسونك لاح يفو اهنايرج لاح يفو
 ةرايسلا بكاوكلا :'””موجنلا عيمج اهب دارملا نأ لمتحيو

 . اهريغو
 .لبقأ : ليقو «ربدأ : يأ * َسَمْسَع اإ لارا

 قشناو «حبصلا مئالع '”تناب :يأ سست اإ حشر

 . سمشلا علطتو لمكتسي ىتح اًئيشف اًئيش رونلا

 “نآرقلا دنس ولع ىلع اهب هللا مسقأ ماظع تايآ هذهو

 :لاقف ميجر ناطيش لك نم هظفحو هتلالجو

 نم هب لزن «مالسلا هيلع ليربج وهو برک لوس لوق منا
 دي رَت © معلا بر لزل مو :ىلاعت لاق امك «ىلاعت هللا

 .«تيِزحْلا نِ نركب كم لع © نالا ور
 ؛«ةديمحلا هلاصخ ةرثكو «هقالخأ مركل ميركلاب هللا هفصوو

 . هبر دنع ةبتر مهمظعأو ةكئالملا لضفأ هنإف

 . هب هللا هرمأ ام ىلع روف یز
 . مهكلهأف مهب طول موق رايد بلق هنأ هتوق نمو

 ةاشلا نم ءامجلا ةاشلل صتقي هنإ ىتح : ب يف (0) :ترئاكو ندب يف

 :ب يف (5) .اهيلتاقل عيرقتو خيبوت هيف اذه نكلو :ب يف (۳) .ءانرقلا

 :ب يف (51) .بكاوكلا :ب يف (5) .كلفلاو بكاوكلا رئاس عم

 . نآرقلا دنس ةوقل اهيلع هللا مسقأ : ب يف (۷) .تدب



 ةعيفر ةلزنم هل « هللا دنع برقم ليربج : يأ شرما ىذ َدنِع#
 . اهب هصتخا هللا نم ةصيصخو

 . مهلك ةكئالملا لزانم قوف ةلزنمو ةناكم هل : يأ نكمل

 نم “دل «ىلعألا الملا يف عاطم ليربج : يأ 5 عا

 .هيأر عاطم «هرمأ مهيف ذفان «دونج نيبرقملا ةكئالملا

 صقني الو ديزي ال «هب رمأ امب مايقو ةنامأ وذ : يأ (نيمأ#

 دنع نآرقلا فرش ىلع لدي [هلك] اذهو «هل َّدَح ام ىدعتي الو

 كلتب فوصوملا ميركلا كلملا اذه هب ثعب هنإف «ىلاعت هللا

 .ةلماكلا تافصلا

 مهأ يف الإ اهيلع ميركلا لسرت ال كولملا نأ ةداعلاو

 . لئاسرلا فرشأو تامهملا

 ركذ «نآرقلاب ءاج يذلا يكلملا لوسرلا لضف ركذ املو
 سانلا هيلإ اعدو نآرقلا هيلع لرن يذلا يرشبلا لوسرلا لضف

 :لاقف

 هلوقي امك نج ي دمحم وهو 4 ٌركاَص ارل
 يتلا لاوقألا نم هيلع نولوقتملا ءهتلاسرب نوبذكملا هؤادعأ

 ۰ . هيلع اوردقو اوءاش ام هب ءاج ام اهب اوئفطُي نأ نوديري

 مهقدصأو ءاّيأر مهلزجأو ءالقع سانلا لمكأ وه لب

 . ةجهل

 هيلع ليربج ةي دمحم ىأر :يأ «نييثآ ألا 3 در
 .رصبلل حولي ام ىلعأ وه يذلا ءْنّيَبلا قفألاب مالسلا

 هللا هاحوأ ام ىلع وه امو : يأ © ِنيَِّضِب بَل لع وه امو

 نيمأ ةي وه لب «هضعب متكي وأ صقني وأ هيف ديزي مهتمب هيلإ
 غالبلا هبر تالاسر غلب يذلا «ضرألا لهأو ءامسلا لهأ

 الو سيئر الو «ريقف الو ٌيِنَع نع هنم ءيشب حشي ملف «نيبملا
 كلذلو «ٌيودب الو ٌيرضح الو «ىثنأ الو ركذ الو «سوءرم

 اوناك ىتح ويي تمي ملف «ءالهج ةلهاج ةيمأ ةمأ يف هللا هثعب

 «مولعلا يف ةياغلا مهيلإ «نيسرفتم اًرابحأو «نيينابر ءاملع
 ةذتاسألا مهو «موهفلاو قئاقدلا جارختسا يف ىهتنملا مهيلإو

 . مهذيم الت نم نوكي نأ هاراصق مهريغو

 هلضفو ''اهباتك ةلالج ركذ امل ری نيس لوب وه ار
 ىلع سانلا ىلإ لصو نيذللا «نيميركلا نيلوسرلا ركذب
 صقنو ةفآ لك هنع عفد «ىنثأ امب امهيلع هللا ىنثأو ءامهيديأ

 : لاقف هقدص يف حدقي امم

 و 6 نعو هللا نع دعبلا ةياغ يف : يأ رك ٍنطِيَس لوق وه ابوإ»

 تبزع نيأو «مكلابب اذه رطخي فيك : يأ نوبه ّنّبَ
 تاجرد ىلعأ يف وه يذلا قحلا متلعج ىتح ؟مكناهذأ مكنع

 1 یادو 02
 دل الكم

aeلاب ادر ا  

 ت مم راسل اد ترش

 ور کز شوفنلاادو ا ترس راحیل 9
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EEOهنا تر رجس ميما ادو 6 تط  

 oe ین اب مفا 56 9 ترحم یسک تما )تقل زآ

 9 شاد مص سمعا لا © کل ارو
e 

 ور د و

 م وچ

 اوسر لوقل» هتل

 | نیلا ى فال ابدا دقوا نوچى جا صام ر نی ا

 رتول 0 9
 a عدوا

 ا 0 ا

 [لذرأو] «نوكي ام لزنأ وه يذلا «بذكلا ةلزنمب قدصلا

 ! ؟لطابلا لفسأو

 قئاقحلا بالقنا نم الإ اذه له

 نم هل امو «مهبر هب نوركذتي نحلل ٌرَكِد لإ َوُه نل

 لئاذرلاو صئاقنلا نم هنع هزني امو ءلامكلا تافص

 ءاهمكحو يهاونلاو رماوألا هب نوركذتيو [لاثمألاو]

 ةلمجلابو «ةيئازجلاو ةيعرشلاو ةيردقلا ماكحألا هب نوركذتيو
 .نيتداعسلا هب لمعلاب نولانيو «نيرادلا حلاصم هب نوركذتي

 يغلا نم دشرلا نيبت امدعب مق نأ كي هم نمل

 لالا نم ئدهلاو

 هتئيشمف : يأ 4َتييِلَعْلا تر هلا اي نأ لإ َنوُمَتَك امو

 . عنامت وأ ضراعت نأ نكمي ال ةذفان

 ةافنلا ةيردقلا يتقْرِف ىلع دَر اهلاثمأو ةيآلا هذه ىفو

 .[هلل دمحلاو ملعأ هللاو] اهلثم مدقت امك ةربجملا ةيردقلاو

 و تحس ر

 ق

 ج ظ

 .هتلالج :أيفو ءب يف اذك (۲) .هنأل :ب يف (1)



 نوثالثلا ءزحلا

 راطفنالا ةروس ريسفت

 راحيل الو ه ترشا ُبكوكْلا الو ه ترن ٌماَمَّسلا اًدإ# )١-0(

 دق ان سفت َتَمِلَع ٥ ترعب روبقلا ادو © ترجف

 ءاهلامج لازو ءاهموجن ترثتناو ترطفناو ءامسلا تقشنا

 نأب روبقلا ترثعبو ءاّدحاو اًرحب تراصف راحبلا ترجفو

 يدي نيب فقوملل اورشحو «تاومألا نم اهيف ام '”تجرخأ
 .لامعألا ىلع ءازجلل هللا

 لك ملعتو ءاّيفخ ناك ام لوزيو ءءاطغلا فشكني ذئنيحف

 .نارسخلاو حابرألا نم اهعم ام سفن
 ءةلطاب هلامعأ ىأر اذإ هيدي ىلع ملاظلا ضعي كلانه

 دق تائيسلاو «هيلإ تعادت دق ملاظملاو فخ دق هنازيمو

1 

 . يدمرسلا باذعلاو يدبألا ءاقشلاب نقيأو «هيدل ترضح

 - لامعألا حلاصل نومدقملا - نوقتملا زوفي [كلانه]و

 باذع نم ةمالسلاو «ميقملا ميعنلاو «ميظعلا زوفلاب

 . ميحجلا

 كمع ىلا ٠ ٍمركحلا كبر درع ام سلا اما ۲-۲

 ودك لب الك ٠ كبي هس ات قوص یا ن © َكَلَدَض كوس

 4 نولعَت ام نوم © یک اًماَرِك © َنيِظِفَل مکی َّنِإَو © بلاي

 ءىرجتملا «هبر قح يف رصقملا ناسنإإل اًبتاعم ىلاعت لوقي
 اًنواهتأ «ٍمرَكحْلا كبر دَر ام نضل اا : هطخاسم ىلع

 كنم ناميإ مدع مأ ؟هباذعل كنم اًراقتحا مأ ؟هقوقح يف كنم

 . ؟هئازجب

 . ؟ميوقت نسحأ يف كد كف ىلا وه سيلأ

 لاكشألا نسحأ يف اًلدتعم اًميوق اًبيكرت كبكرو 4َكََدَمَهل

 . تائيهلا لمجأو

 ناسحإ دحجت وأ ءمعنملا ةمعن رفكت نأ كب قيلي لهف
 . ؟نسحملا

 دمحاف «كمشغو كدانعو كملظو كلهج نم الإ اذه نإ

 نم امهوحن وأ رامح وأ بلك ةروص كتروص لعجي مل نأ هللا

 .تاناويحلا

 [ : هلوقو كبَر هس ان َرَروُص يأ نل :ىلاعت لاق اذهلف]

 نولازت ال ريكذتلاو ظعولا اذه عم :يأ ناب بركت لب الك
 . ءازجلاب بيذكتلا ىلع نيرمتسم

 ١-١9 :تايآلا ءراطفنالا ةروس ريسفت.-47

  o۸۷ aطالت <

 زادوا ترت بككوكلا اذل و یل ترطقنآ ماسلا اإ
 َتَمَّدَهاَم سفت تملع 6 ترار وبلا ادو ل ترجف

 یا درڪار رامن إلآ ا تلر

 رک 9 یو کین نل دکن بک

 ن ميك قرارا نإ نوعا واع © نيك
 يباب انعام و ندا يَمْوَصي (2 ری یل راجملآ
 من نحو مس ا ر ر

 | لاما كرد ام ن نیل اموی کیر دا امو
 + حور 3 ور نب وو وي سس

 | هان صورا اوس سفلى كمال مب ©
 E ا ا ١

 2 8 نیایش و
 اے ا د مخ

  erب سوح  ESيدب عدم يس يوم سو ل يتم سس |

 نفوس سالا لعأولاك اإ زل( َنيِفْفطملِل لَو 2( |
 IRIS ہوے و رے جے سر ر ا

 ما كيلؤأنظيال أ 6 نورسسخي مهو زو وأ مهول کادو
 7 4-20 و ت لک ج 2 مسا منج TF هد

 _ 9 املا رل سال موقت موب( يطع موی (7) ووم
 هللا ماقأ دقو «متلمع ام ىلع اوبساحت نأ دب ال متنأو

 نوملعي مكلاعفأو مكلاوقأ نوبتكي اًمارك ةكئالم مكيلع

 «حراوجلا لاعفأو بولقلا لاعفأ اذه يف لخدو ءمكلاعفأ

 . مهومرتحتو مهولجتو مهومركت نأ مكب قئاللاف
 ه ريخ ین اجمل ی ه ميج ىتل َرارْلا ل (19-16)

 مث 0 لأ مَ ام َكَردَأ امو © نيلي اَنَع م او ه نیلا موب اتص

 رمألاو انه نيتل نس كح ال ىب هلا هزي ام تردا ام

 «هدابع قوقحو هللا قوقحب نومئاقلا راربألاب دارملا هني نيمو
 ءالؤهف «حراوجلا لامعأو بولقلا لامعأ يف ربلل نومزالملا

 يفو] ايندلا راد يف ندبلاو حورلاو بلقلا يف ميعنلا مهؤازج
 .رارقلا راد [يف]و خزربلا [راد

 هدابع قوقحو هللا قوقح يف اورصق نيذلا 4 راًجْفْلا ن

 : يأ «ٍريمَج ىلإ مهلامعأ ترجفف مهبولق ترجف نيذلا
 .رارقلا راد يفو خزربلا [راد]و ءايندلا راد يف ميلأ باذع

 ام ىأر اذإ :ب يف (۳) .جرخأ نأب :ب يف (۲) .ترئانتو :ب يف )١(

 :ب يف (5) .يدمرسلا باذعلاو يدبألا ءاقشلاب نقيأو هادي تمدق
 . هيصاعم ىلع ءىرجتملا هقح يف رصقملا



 نوثالثلا ءزجلا

 : يأ ويلا مي باذعلا دشأ [اهب] نوبذعيو 4انهئَولَسَيل
 .لامعألا ىلع ءازجلا موي

 نوجرخي ال اهل نومزالم مه لب : يأ « نيلي انعم امل
 . اهنم

 يفف رل ُمْوي ام كدرذأ ام مث © نأ موي ام َكرْدَأ امو
 . ناهذألا ريحي يذلا ديدشلا مويلا كلذل ليوهت اذه

 وأ] ةبيرق اهل تناك ولو انيس يقل سفن كَ ال مل
 . اهريغل كاكفلا بلطي ال هسفنب لغتشم لكف ةيفاصم [ةبيبح

 ذخأيو دابعلا نيب لصفي يذلا وهف نب نيم رمال اول

 .[ملعأ هللاو] هملاظ نم هقح مولظملل

 د وتش أ لع اا ا ر نیلا ه َنيِفَفِطُمَلِل لنو (1-1)
 متي ٠ ونوع منا كلوا طي الأ ه وری هوَ وأ مهلا ادو

 باذع ةملك 5 . ملا كِل شالا مشي مب ه 7
 اإ يلا "هلوقب نيففطملا هللا رسفو 4طن ع

 مهِلَبَق مهل تبث امع ًءافو مهنم اوذخأ : يأ سالا ىع

 . صقن ريغ نم اًلماك هنوفوتسي
 يذلا مهقح سانلا اوطعأ اذإ : يأ 4َمُهْوَرَو وأ مهول اإ 0

 مهنوصقني :يأ دوري نزو وأ ليكب مهيلع “س
 لايكملا ءلم مدعب وأ «نيصقان نازيمو لايكمب امإ ا

NIS NG 
 . مهنم [مهل] فاصنإ

 “ريعولا اذه ناك اذإو
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 مدعو

 سانلا نوسخبي نيذلا ىلع

 ىلوأ «ةقرس وأ اًرهق مهلاومأ ذخأي يذلاف «نازيملاو لايكملاب

 . نيففطملا نم ديعولا اذهب
 سانلا نم ذخأي امك ناسنالا نأ ىلع ةميركلا ةيآلا تلدو

 لاومألا نم مهل ام لك مهيطعي نأ هيلع بجي ءهل يذلا

 .تالماعملاو

 امك هنإف «تالاقملاو ججحلا ' ان مومع] يف لخدي لب

 صرحي [امهنم] دحاو لك نأ ةداعلا ترج دق نيرظانتملا نأ

 همصخل ام نيبي نأ اًضيأ هيلع بجيف « ججحلا نم هل ام ىلع

 امك همصخ ةلدأ يف رظني نأو «[اهملعي ال يتلا] ””ججحلا نم

 ناسنالا فاصنإ فرعي عضوملا اذه يفو ءوه هتلدأ يف رظني

 تهم ۹

 ١ ةيندم يهو :ب يف 200

 ١ا/-١ :تايآلا «نيففطملا ةروس ريسفت -8*

 .ههفس نم هلقعو «هربک نم هعضاوتو «هفاستعاو هبصعت نم

 . ريخ لكل قيفوتلا هللا لأسن

0 

 0 هب اونمآ ولف الإو 8

 ا لالا 0

 55 امو © نیلا مو 5 لآ 0 د ميركل 0 06 مور نک

 لب الع © نیول ویسا لا اثم هع یل اإ © ریا عم لک لإ دب

 0 وج یم موب مر نع مل آلك © ویک أوك ام مهو لع نار

 رگ دب ْمُك ییا اده لاپ مث ه محملا الاس م غ

 قايچا لکل لماش اذهو]  ٍراَجْفْل بنك 3 5ک :ىلاعت

 كلذ رشف مث نين ىل نيقسافلاو نيقفانملاو ةرفكلا عاونأ

 : هلوقب
 هيف روكذم باتك يأ ورم >3 0 نی 7 َكبرَدأ مو

 و «كنضلا قيضلا لحملا :نيجسلاو «ةثيبخلا مهلامعأ

 امك راربألا باتك لحم وه يذلا «نييلع» دض « نيجسا

 وه «نيجس» نإ :ليق دقو

 . مهداعم يف مهرقتسمو «راجفلا

 لا “ناب نيبذكملا نيب مث «ديِذَكَتَل ديبي ُري)
 سانلا هيف هللا نيدي موي ءازجلا موي :يأ نأ مي وكي

 ا

 . مارحلا ىلإ لالحلا

 ىلع هناودع هلمحي يذلا اذهف «مثالا ريثك : يأ ريا

 در هربك [هل بجويو بيذكتلا ىلع هناودع] هلمحيو «بيذكتلا

 ش : اذهلو قحلا
 ام قدص [ىلع]و قحلا ىلع ةلادلا انتَ هع ى اإل

 ٌريِطَسأ# اذه : لو و اهدناعو اهبذك «هلسر هب تءاج

 نيرباغلا ممألا رابخأو نيمدقتملا تاهرت نم :يأ َنيلَرأل

 . اًدانعو اًرّيكت «هللا دنع نم سيل

 ىوأم ةعباسلا ضرألا لفسأ

 . مهنأب :ب يف (۳) .باقعو :ب يف (0)

 :ب يف (5) . سانلل ةقرس : أ يفو «ب يف | اذك (5)

 يف (4) .ةجحلا :ب يف (۸)

 .مهل : ب يف (4)

 . كلذ يف لخدي :ب يف )¥( . اًديعو

 . مهبساحيف هللا يدي نيب نوموقيس مهنأ :ب



 نوثالثلا ءزجلا

 ال هنإف «نيبملا قحلا هدوصقم ناكو .فصنأ نم امأو

 ةعطاقلا ةلدألا نم هيلع ماقأ دق هللا نأل «نيدلا مويب بذكي

 لثم مهبولقل راصو «نيقيلا قح هلعجي ام ةعطاسلا نيهاربلاو

 هتطغو «هبسک هبلق ىلع نار نم فالخب «''"راصبألل سمشلا

 . قحلا نع بوجحم هنإف هيصاعم

 بجح امك «هللا نع بجُح نأب كلذ ىلع يزوج اذهلو
 . هللا تايآ نع ايندلا يف هبلق

 . 4 الاصل ةغيلبلا ةبوقعلا هذه عم 4 >
 .4َنْوذكُت دب مُک ییا اذه : اًعيرقتو اًخيبوت مهل لاقي مث
 باذعو ميحجلا باذع : باذعلا نم عاونأ ةثالث مهل ركذف

 «نيملاعلا بر نم باجحلا باذعو «موللاو خيبوتلا

 باذع نم مهيلع مظعأ وهو «مهيلع هبضغو هطخسل نمضتملا
 .رانلا

 ا ري عرض ورب وا نأ ل مووت كدي
 «تاذللا رئاس نم مظعأ هيلإ رظنلاب نوذذلتيو «ةنجلا يفو

 ةدع يف كلذ هللا ركذ امك «هبرقب نوحرفيو هباطخب نوجهتبيو
 هللا لوسر نع لقنلا هيف رتاوتو «نآرقلا نم تابآ

 ىلع نيرت اهنإف «بونذلا نم ريذحتلا تايآلا هذه يفو

 تومتو «هرون سمطني ىتح ءاًئيشف اًئيش هيطغتو بلقلا

 قحلاو ءاّمح لطابلا ىريف «قئاقحلا هيلع بلقنتف «هتريصب
 .بونذلا تابوقع "*”ضعب نم اذهو ءالطاب

 ام کرو امو © َتيِنِع ىنك ٍرربلا بک ّنِإ الكل )۲۷-۵
 لع ه ریت ین ا ر ه نأ دقي ه مر ٌبكك © لع
 يحك نم هوَ © ويلا ةرْطَت ْرِهِهوُجُم ىف ترم © تورط كيرالا

 ءاهقيضأو ةنكمألا لفسأ يف راجفلا باتك نأ ركذ امل #ٍوِيْمَ

 .اهحسفأو اهعسوأو اهالعأ يف راربألا باتك نأ ركذ

 ماركلا ةكئالملا نم 4َنوّرمْلا هديتي موقرملا مهباتك نأو

 يف مهركذب هللا هّونُيو ءءادهشلاو نيقيدصلاو ءايبنألا حاورأو

 .ىلعألا الملا

 . ةنجلا ىلعأل مسا «نويلع» و

 ميعنل عماج مسا وهو «ميعن يف مهنأ ركذ مهباتك ركذ املف
 .ندبلاو حورلاو بلقلا

 .ناسحلا شرفلاب ةنيزملا ررسلا [ىلع] : يأ 4 كيرلا لعل
 ىلإ نورظنيو «ميعنلا نم مهل هللا دعأ ام ىلإ دوري

 . ميركلا مهبر هجو

 : يأ ريَ ةَ زههوُجُم فل مهيلإ رظانلا اهيأ رفت
 . هقنورو هتراضنو '' 'ميعنلا ءاهب

 ايآلا ‹نيففطملا ةروس ريسفت -۳ ۱۸-۲۷ : ت .لم١١

  0۸۸ SIE XSينل ⁄
 بنک درج ام کنردآ امو ل نیس ین راّجُفلا بک اک د رک و کہ ی8 2 و ا ر ر
 ص و وب تم ت سو ر ر کد د

 6 نیلا موی دو کی ل۲ نیوشا نیمو یو یا موفر
 ١ ر ر ل رور ے مر سر ر ج صو ب د ی

 رسا ل اقاشیا جلع ناد رين عم لک لاپ ب كامو
 PL ايب ےس و وو ہر ر را تر ےس هد

 ماك 69 نوب سکی او اکا مويولق لع نار لب الك( نیلو الآ
 A RES 7F ع l . re< لي
 | لابا محلل اول اصل ممن € وو ديمو میرن

TE0 يا دد ر ص کا صار اود  

 َيِدَلِع فل رازبالا بکن رک 07 دورك حک یاده
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 ورنا دشا فرت بتكلم كرم
 ١ نفرت دور ويارا ع ريى رال ا

 (3 روحن ٍقِحَت نِمَنوَعْس 9€ يكل هَرْض م هه وجم

 | تلاد تورم برا 9 ريتن
 | ميعاد رو 9 دوکو نیلام اک اورج
 _ © هكون اواو © دورا
 معو آَمَو(2) دولا كۇت أولا مشوا

 ا دص < ES 2 3 ورو وو ر ع رس كي مس ر ھر

 9€ تحض راقکل ان یاو نماء نیلا مولا 8 َنيِظِفَح

 اًنسحو اًرون هجولا بسكي “رورسلاو ةذللا يلاوت نإف

 . ةجهبو

 ةبرشألا نم نوكي ام بيطأ نم وهو يحب نم َنَوَفْس#
 .اهذلأو

 .4 كنب ٌمُهَتِحل بارشلا كلذ «ٍروُتْخَت
 ءهتذل صقني ءيش هلخادي نأ نع موتخم دارملا نأ لمتحي

 نأ لمتحيو «كسم هب متخ يذلا ماتخلا كلُذو ءهمعط دسفي وأ
 هنم نوبرشي يذلا ءانالا رخآ يف نوكي [يذلا] هنأ دارملا

 .رفذألا كسملا يهو «ةلاثح قيحرلا

 «قاري هنأ ايندلا يف ةداعلا ترج يذلا هنم ردكلا اذهف

 . ةباثملا هذهب ةنجلا ىف نوكي

 الإ هنسحو هرادقم ملعي ال يذلا ميقملا ميعنلا كلذ نرل

 هللا

 هيلإ ةردابملا ىف اوقباستي : يأ # نوسم شايف

 نم :ب يف )١( .راصبألل سمشلا ةلزنمب مهرئاصبل راصو : ب يف )١(

 تاذللا يلاوت نإف :ب يف )٤( .هءاهب :يأ :ب يف (©) .مظعأ

 . حارفألاو تارسملاو



 نوثالثلا ءزجلا

 سئافن هيف تلذب ام ىلوأ اذهف ءهيلإ ةلصوملا لامعألاو

 .لاجرلا لوحف هيلإ لوصولل تمحازت ام ىرحأو «سافنألا

 2 بريا نيع يهو مينست نم بارشلا اذه جازمو ()

 كلذلف «قالطالا ىلع ةنجلا ةبرشأ ىلعأ يهو اًْرِص نرمل
 «ةلزنم قلخلا ىلعأ مه نيذلا N ةصلاح تناك

 نم هريغو قيحرلاب ةطولخم : يأ نيميلا باحصأل ةجوزممو

 .ةذيذللا ةبرشألا

 ه حصي اوما ل أوك سرا بلآ ولا )۲۹-۳٦(

 اَدِإَو © َنيهكت ًاوبلقنأ هنآ كي! القفا | ا 0 َنوُرَماْعَي مهب ا 0
 كسر دسم 0

 يل 0 َنيِظِفلَح ميل از او ه قولا والوته َّنِإ لا م

 نو له د دو كيرالا لع م وشب راكلا نی اوم 0

 ءازجو نيمرجملا ءازج ىلاعت ركذ امل 4َنَُمْتَي أوك ام ُراَدُكْل

 نأ ربخأ «ميظعلا توافتلا نم امهنيب ام [ركذ]و ."'”نينمؤملا

 مهب نوئزهتسيو «نينمؤملاب نورخسي ايندلا يف اوناك نيمرجملا
 اًراقتحا «مهيلع مهرورم دنع مهب نوزماغتيو مهنم نوكحضيو

 ىلع فوخلا رطخي ال نينئمطم مهارت اذه عمو «ءاردزاو مهل

 . مهلاب
 «َنيهكت القنا ءاسم وأ اًحابص مهلا لإ القنا ادو

 . نيطبتغم نيرورسم : يأ
 نيب اوعمج مهنأ ءرارتغالا نم نوكي ام "''هظعأ نم اذهو

 مهءاج دق مهنأك ىتح ءايندلا يف '؟”نمألاو ةءاسالا ةياغ
 اومكح دقو «ةداعسلا لهأ نم مهنأ «دهعو هللا نم باتك

 ىلع ءارتفا «نولاض نينمؤملا نأو ىدهلا لهأ مهنأ مهسفنأل

 . ملع الب هيلع لوقلا ىلع اًورجتو ءهللا

 اولسرأ امو :يأ 4ةيظفح مع اوُلِسرَأ َمَوإ :ىلاعت لاق

 اوصرحي ىتح «مهلامعأ ظفحب نيمزلم نينمؤملا ىلع ءالكو
 دانعو تنعت الإ مهنم اذه امو «لالضلاب مهيمر ىلع

 يف مهؤازج ناك اذهلو ءناهرب الو دنتسم هل سيل «بعالتو

 / . مهلمع سنج نم ةرخآلا
 ني أنما َنِدَلاأل ةمايقلا موي :يأ مول :ىلاعت كاع

 «نوبلقتي باذعلا تارمغ يف مهنوري نيح 4نْوْكَعْصَي رال
 و اونا ا وتل يعد دلو

 يهو «كيارألا لع ةنينأمطلاو ةحارلا ةياغ يف نونمؤملاو
 ١ . ةنيزملا ررسلا

 ىلإ نورظنيو «ميعنلا نم مهل هللا دعأ ام ىلإ «4َنوُرظَي#
 :ميركلا مهبر هجو

 سنج نم اوزوج له : يأ كوع أوك ام ُراَقَكْلا بوث لهل
 . ؟مهلمع
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 ١-٠١ :تابآلا قاقشنالا -٤۸و ۲۸-۳۹ :تایآلا نیففطملا -۳ ٩۸1

 «لالضلاب مهومرو نينمؤملا نم ايندلا يف اوكحض امكف

 باذعلا يف مهوأرو «ةرخآلا يف مهنم نونمؤملا كحض

 .لالضلاو يغلا ةبوقع وه يذلا لاكنلاو
 هللاو «ةمكحو هللا نم اًلدع «نولعفي اوناك ام اوبوث «معن

 .ميكح ميلع

 ضرالا اإ © تمحو اير توو © َتّقَمنأ املا اإ )١-١6(

 کن نسا یاب © تحول توو © تو اه ا تو 2 ٥

 دوش © فيمي بك وأ نم اما ہ وقم اعدك کی لإ یک

 o ورسم لهآ کلا بلو ٥ اس ایات ا

 لهآ ن نک نإ ه اس لصنو ٥ ارو اوْغُرَي فرس © رھ

 لوقي ياب ب نك ر َّنِإ عب © روح نأ أ نط متا © اوسم

 : ماظعلا مارجألا ريغت نم ةمايقلا موي يف نوكي امل اًئيبم ىلاعت

 «ضعب نم اهضعب زيامتو ترطفنا : يأ 4ْتَّقَْنَأ هلأ اًدإإ#

 .اهرمقو اهسمشب فسخو اهموجن ترثتناو
 اهعمس تقلأو هرمأل تعمتسا : يأ 6 تنذر

 . هباطخل تخاصأو

 ِكلم رسم تحت ةربدم ةرخسم اهنإف «كلذ اهل قحو
 ١ نكح نال طي را یبا يقع

 اهيلع تفسنو «تجتراو تفجر : يأ 4ْتَّدُم ضال ول

 هللا اهدمو ءتيوسف ملعَمو ءانب نم اهيلع ام كدو ءاهلابج

 فقوملا لهأ عست ءاَّدج ةعساو تراص ىتح ميدألا دم ىلاعت

 الو اًججوع اهيف ىرت ال ءاًفصفص اًعاق ريصتف .مهترثك ىلع
 . اتمأ

 .زونكلاو تاومألا نم اب اَم َتَقْلَاَو#

 نم تاومألا جرختف روصلا يف خفني هنإف مهنم تول
 ىتح اهزونك ضرألا جرختو «ضرألا هجو ىلإ ثادجألا

 ام ىلع نورسحتيو قلخلا هدهاشي «ميظعلا ناوطسألاك نوكت

 . نوسفانتي هيف مه

 اك كير لإ حيك َكَّنِإ نسا بات © تمحو ابيب تورو
 ءهيهاونو هرماوأب لماعو هللا ىلإ عاس كنإ :يأ يقف

 يف (۳) .نيطوبغم .نينسحملا :ب يف )١(
 . مهوأر نيح :ب يف (5) .نمألا عم :ب يف )٤( .دشأ اذهو :ب

 :أ يفو «ب يف اذك (۲)



 نوثالثلا ءزحلا

 ةمايقلا موي هللا يقالت مث ءرشلاب امإو ريخلاب امإ هيلإ برقتمو
 نإ لدعلاب وأ ؛اًديعس تنك نإ لضفلاب ءءازج هنم مدعت الف
 قش تنك

 لاقف ءازجلا ليصفت ركذ اذهلو

 .ةداعسلا لهأ مهو وني

 «هللا ىلع ريسيلا ضرعلا وهو «اريِس اباَسِح بسا فو
 [ىلاعت] هللا لاق كله دق هنأ دبعلا نظ اذإ ىتح هبونذب هللا هررقيف

 .«مويلا كل اهرتسأ انأف ءايندلا يف كيلع اهترتس دق ينإ» :هل

 باذعلا نم اجن هنأل اوسم ةنجلا يف 4 لمآ لإ تيا
 1 .باوثلاب زافو

 .هفلخ نم هلامشب : يأ 4ر و رک نأ نم و9
 هباتك يف دجي امو ةحيضفلاو يزخلا نم ارو اوعي فو

 . اهنم بتي ملو اهمدق يتلا لامعألا نم

 بلقيو بناج لك نم ريعسلا هب طيحت :يأ ايس لَم
 ال رس يله ن ع ايندلا يف هنأل كلذو ءاهباذع ىلع
 هبر ىلإ عجار هنأ نظي "ملو ءءاسأ دقو هلاب ىلع ثعبلا رطخي

 . هيدي نيب فوقومو
 ال ىدس هكرتي نأ نسحي الف يَ دب نك رر نإ لي#

 .بقاعي الو باثي الو ىهني الو رمؤي

 اإ ِرَمَمْلأَو O ميقا الكل (۲-۱

 مهل ر ادِإَو نومو ال مت اق © یب نع اقبط کرل © یس يسا

 امي ملغأ او ه توک اورتک لأ لب ٠ ود آل نامل

 ِتاَساَّصل ليمو وماء يلا الإ ه ريل ادع مهرس ه توعوي

 مسقأف «لبللا تايآب عضوملا اذه يف مسقأ 4نر رخ ريل حلك

 لاا يم وه يذلا نمل رون ةه وه يذلا نا

 . اهريغو تاناويح نم هيلع ىوتحا : يأ سَو اَمَو للو

 نسحأ كلذو «هرادبإب اًرون ًالتما : يأ ىس اإ مَعَ
 [:يأ] بكر :هلوق هيلع مسقملاو قارار كركي ام
 اًلاوحأو ةددعتم اًراوطأ :يأ بط نع نع اًقط# سانلا اهيأ

 . حورلا خفن 1 لا فحيطملا ىلإ «ةقلعلا ىلإ ةفطقلا نم: ةا

 ملف هيلع يربح مق ءاّريمم مث الفطو اًديلو نوكي مث
 ثعبي مث كلذ دعب تومي مث «يهلاو رمألاو .فيلكتلا

 .هلامعأب ىزاجيو

 هللا نأ ىلع ةلاد دبعلا ىلع ةيراجلا ةفلتخملا تاقبطلا هذهف

 هتمكحب «هدابعل ريدملا ءدحوملا ءدوبعملا وه

 . ميحرلا زيزعلا ريبدت تحت «زجاع «ريقف دبعلا نأو «هتمحرو

 مَع ىو ار نونمؤي ال سانلا نم ريثكف ءاذه عمو
 نوداقني الو نآرقلل نوعضخي ال : يأ 4 نوسم د ال نالا

 هدحو

 رود
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 9 نوممريغرج أ ىه تسألون

 .هيهاونو هرماوأل

 «نيبت ام دعب قحلا نودناعي : يأ تورك اورََك نزل لبإ#

 بذكملا نإف «نآرقلل مهدايقنا مدعو مهنامي | مدع برغتسي الف

 . هيف ةليح ال اًدانع قحلاب

 ءاّرس هنوونيو هنولمعي امب :يأ توغو امي ملم هلو

 : لاق اذهلو مهلامعأب مهيزاجيسو مهرهجو مهرس ملعي هللاف

 رثؤت اهنأل ةراشب ةراشبلا تيمسو 4ٍرِيَا بادب مهرب

 . اًمغ وأ اًرورس ةرشبلا يف

 ناميإلا مدعو نآرقلاب بيذكتلا «سانلا رثكأ لاح هذهف

 .[هب]

 هب مهتءاج ام اولبقو هللاب اونمآف هللا مهاده قيرف سانلا نمو

 0 «لسرلا

 رجأ وه لب .عوطقم ريغ : يأ #ٍنوننَم ريع ٌرِجَأ هَل ءالؤهف
 رک يلق ىلع رط الو تعيس اا ا ا مكاو

 .دمحلا هللو « ةروسلا ريسفت مت

 ني وابو ج تک ا قاب لدا وأ لا ءارج 5
 . الو :ب يف (۳) .هرهظ ءارو نم :ب يف (۲) .اًيقش تنك



 راع © روشزلا رل ه عيا تق لارا )١-01(
 هع E ل O وفول ِتاَّد ِرَل O دودا ضا 1 O روش

 رر 2 1 هر د حس #۶ ر

 ا وقت امو © دوش نوما نولعفي ام لع مهو 5 دوف

 یل هاو ٍضَراْلاَو توسل ُكلُم مل ىلا © ديلا ِزَِمْل هاب اوري
 رهف اووي ل تتلو يما اوف نيا ٿا © ديس وي يک

 مه تحصل ا اما يذل وإ ٥ قرأ باذع مو َمهَج

 كبر شطب شطب ل ه كلا رولا كلذ ا 2 نم 0 05
 روو 7م ووو رور رر مو رو ع ¢ 200

 دخلا شل 1 وده دودو روفعْلا وهو ٥ ديه ید وه منإ 0 ديدشل

 ع

 1 ل وج و

 006 ا

 لأ يب © دومتو وعو © دوا ُتيِدَح كأ له © دیر ایل ل هر خيل د حد وو1 د ر

Tyاز دة  
 ةلمتشملا لزانملا [تاذ] : يأ جلا ٍتاَذ اسو . 4 ٍلطوُمَحَت
 اهريس يف ةمظتنملا بكاوكلاو ءرمقلاو سمشلا لزانم ىلع

 ىلاعت هللا ةردق لامك ىلع لاد ماظنو بيترت لمكأ ىلع

 .هتمكحو هملع ةعسو هتمحرو

 نأ قلخلا هللا دعو يذلا ةمايقلا موي وهو وعول رولا

 ءمهينادو مهيصاقو مهرخآو مهلوأ هيف مضيو «هيف مهعمجي
 .داعيملا هللا فلخي الو ريغتي نأ نكمي ال يذلا

 ء«فصولا اذهب فصتا نم لك اذه لمشو روسو داسر

 . ٌّيئثرمو ءارو ءروضحمو رضاحو رصْبمو رِصْبَم يأ

 ةرهابلا هللا تايآ نم ءمسقلا اذه هنمضت ام هيلع مسقملاو

 .ةعساولا هتمحرو ةرهاظلا همكجو

 اذهو دودا ُبَحْتَأ لفل :هلوق هيلع مسقملا نإ :ليقو
 . كالهلاب مهيلع ءاعد

 . ضرألا ىف رفحت ىتلا رفحلا :«دودخألا» و

 موق مهيدلو «نيرفاك اًموق ءالؤه دودخألا باحصأ ناكو ٠

 نونمؤملا عنتماف «مهنيد يف للل مهودوارف و

 اهيف اوفذقو ء[ضرألا يف] اًدودخأ نورفاكلا ٌقشف «كلذ نم

 . اهيلع مهوضرعو «نينمؤملا اونتفو ءاهلوح اودعقو «رانلا

 هوفذق ناميالا ىلع رمتسا نمو «هوقلطأ مهل باجتسا نمف
 اذهلو «نينمؤملا هبزحلو هلل ةبراحملا ةياغ يف اذهو ءرانلا يف

 . 4دردنخلا بأ لفل :لاقف مهدعوتو مهكلهأو هللا مهنعل

 اع ره و 93 O دوف ِتاَد ِرالا# : هلوقب دودخألا رسف مث
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 . 4 ةوبش َنيِمؤمْلاب َنولعفِي ام لع مهو © دو

 مهنأل «بلقلا ةواسقو ربجتلا نم نوكي ام مظعأ نم اذهو

 اهلهأ ةبراحمو ءاهتدناعمو هللا تايآب رفكلا نيب اوعمج

 . بولقلا هنم رطفنت يذلا باذعلا اذهب مهبيذعتو

 اومقن ام مهنأ لاحلاو ءاهيف مهئاقلإ دنع مهايإ مهروضحو

 «مهتداعس اهبو ءاهيلع نوحدمي "'ةلصخ الإ نينمؤملا نم
 ةزعلا هل يذلا : يأ ديمحلا زيزعلا هللاب نونمؤي اوناك مهنأ يهؤ

 هفاصوأو هلاوقأ يف ديمح وهو ءءيش لك اهب رهق يتلا

 . هلاعفأو

 فرصتي اًديبعو اًقلخ «ٌّضْيَأْلاَو ٍتومَسلا كلم مل ىّلا»

0 0 

 . اًرصبو اًعمسو اًملع 4یم ءىس لک لع هاو

 زيزعلا مهب شطبي نأ هللا ىلع نودرمتملا ءالؤه فاخ الفأ

 دحأل سيل “هلل كيلامم مهعيمج مهنأ اوملع ام وأ ءردتقملا

 فرصتي :ب يف (۳) .ةلاح :ب يف (۲)
 مهذخأي نأ هيلع نودرمتملا ءالؤه فاخ الفأ :ب يف (4)

 . هلل كيلامم مهنأ مهلك اوملع ام وأ
 .ءاشي امب مهيف
 ‹ردتقملا زيزعلا



 نوثالثلا ءزحلا

 . ؟كلاملا نذإ نود نم ةطلس دحأ ىلع
 ىلع مهل زاجم مهلامعأب طيحم هللا نأ مهيلع يفخ وأ

 . ؟''”مهلاعف

 نع ””ىمعو لهج يف ملاظلاو «رورغ يف رفاكلا نإ الك
 :ليبسلا.ءاوتم

 : ناك ا يلع رکو عهدعوأو معدعو عت

 هج ُباَدَع رهف اووي ل من ِتِوْلََو نيمو او نیلا تإ
 . قرحملا ديدشلا باذعلا : يأ « قرأ ٌُباَدَع م

 مه ءدوجلاو مركلا اذه ىلإ اورظنا :هللا همحر نسحلا لاق

 .ةبوتلا ىلإ مهوعدي وهو هتعاط لهأو هءايلوأ اولتق
 :لاقف نينمؤملا باوث ركذ نيملاظلا ةبوقع ركذ املو

 مهحراوجب 4ِتَحِيصلا أولي مهبولقب أونا نأ نإ

 لصح يذلا 4 كلا رولا كلذ بتل ات ني یر تج مه
 . هتمارک رادو هللا اضرب "”زوفلا هب

 مئارجلا لهأل هتبوقع نإ :يأ 4ُديِرَتَل َكْيَر شطب هلل
 . نيملاظلل داصرملاب وهو ةديدش [ةيوقل] ءماظعلا بونذلاو

 هو ىَرْشْلا دَ اإ كير دن َكِلاََكَو#© : ىلاعت هللا لاق امك

 . 4ٌديِرَس ميا هَذَا َّنِإ لل

 قلخلا ءادبإب درفنملا وه :يأ دو كب ره ملل
 . كلذ يف هل كراشم الف «هتداعإو

 «بات نمل اهعيمج بونذلا رفغي يذلا 4ٌرْوْيَمْلا رهو
 . بانأو هرفغتسا نمل تائيسلا نع وفعيو

 .ءيش اههبشي ال ةبحم هبابحأ هبحي يذلا ودول
 الار لاخلا تا كرش ا ال" هنأ نك

 ةعباتلا هقلخ صاوخ بولق يف هتبحمف «لاعفألاو يناعملاو

 :تاجملا عاونأ نم شاه ال تلال
 مدقتت يتلا ةبحملا يهو «ةيدوبعلا لصأ هتبحم تناك اذهلو

 تناك اهل اًعبت اهريغ نكي مل نإو ءاهبلغتو باحملا عيمج

 . اهلهأ ىلع اًباذع

 مع# :ىلاعت لاق امك هبابحأل ٌداَّولا دودولا ىلاعت وهو

 . ةيفاصلا ةبحملا يه ةدوملاو دوب و

 لديل ء«روفغلاب «دودولا» نرق ثيح فيطل رس اذه يفو
 مهل رفغ ءاوبانأو هللا ىلإ اوبات اذإ بونذلا لهأ نأ ىلع كلذ

 لإ عجري الو «مهبونذ رفغت لب :لاقي الف «مهبحأو مهبونذ
 . نيطلاغلا ضعب هلاق امك ءدولا

 «ةلحار هل لجر نم «بوتي نيح هدبع ةبوتب حرفأ هللا لب
 ةالف ضرأ يف اهلضأف «هحلصي امو هبارشو هماعط اهيلع

 . توملا رظتني ةرجش لظ يف عجطضاف اهنم سيأف «ةكلهم

 ١-۲۲ :تايآلا ‹جوربلا ةروس ريسفت -6

 ذخأف هسأر ىلع هتلحار اذإ «لاحلا كلت ىلع وه امنيبف

 اذهو «هتلحارب اذه نم دبعلا ةبوتب اًحرف مظعأ هللاف ءاهماطخب

 . ردقي حرف مظعأ

 هريخ رثكأو هرب مظعأ ام «دادولا وفصو ءانثلاو دمحلا هّللف

 !!هنانتما عسوأو هناسحإ رزغأو

 . يسركلاو ضرألاو تاوامسلا عسو هنأ «هتمظع

 رئاسل ةبسنلاب ةالف يف ةاقلم ةقلحك شرعلا ىلإ ةبسنلاب يهف

 نوكي رجلا ةءارق ىلع اذهو «ىلاعت هنم برقلاب تاقولخملا

 شرعلل اًنعن «ديجملا»

 ةغس دجملاو 2*”هلل تعن ديجملا نإف عفرلا ةءارق ىلع امأو

 .اهتمظعو فاصوألا

 اًئيش دارأ اذإ «هلعف اًئيش دارأ امهم : يأ 4دي ال لاه

 . هللا الإ ديري امل اًلاعف دحأ سيلو «نوكيف نك : هل لاق
 نم اهتدارال دب ال هنإف ءاّئيش تدارأ ولو تاقولخملا نإف

 .دارأ امم هل عنامم الو «هتدارال نواعم ال هللاو «عئاممو نواعم

 :لاقف هلسر هب تءاج ام قدص ىلع ةلادلا هلاعفأ نم ركذ مث

 .نيكلهملا نم ثا مهلعجف وانا

 i يِدْجَت الو تالا 9 مفتت ۴ دانعلاو بيذكتلا

 .تاظعلا

 «ةردقو اًملع مهب طاحأ دق : يأ طي مارو نم ةو

 . (ِداَصَرمْلاَل كبر نل :هلوقك
 هتضبق يف مه نم ةبوقع نم نيرفاكلل ديدشلا ديعولا هيفف
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 نم :ظوفحمو صقنلاو ةدايزلاو رييغتلا نم # ٍلظوُمْحَت ر ين

 لك هيف هللا تبثأ دق يذلا ظوفحملا حوللا وهو «نيطايشلا
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 . ؟ ىس

 هللا دنع هردق ةعفرو «هتلازجو نآرقلا ةلالج ىلع لدي اذهو

 . ملعأ هللاو «ىلاعت
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 _- نزل يبو

 .ةروسلا ريسفت مت

 )١( .اهيلع مهيزاجم :ب يف )١( لالضو ىمع يف لهاجلاو :ب يف .

 هلل اًنعن نوكي هنإف : ب يف (0) .كراشم .



 نوثالثلا ءزحلا

 قراطلا ةروس ريسفت

 م

 نإ ه لآ ملأ ہ را اَم كير امو ه راو طلو )١-17(
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 ه قاد وا نی قل © لح مم نضل رطل © قفا اع ا نت لک

 اق ه ةيآرتلأ أ ليم مدي 5 ديل ديني لع هّنإ © ياو بلشلأ وني ابنَ

 كنب + نطل ن6 ألو هوتي تا آش + ريك وو ني م

 فرك لهم ه ادي ُدِكَأَو ه اک دکب م د وب ره انو © لس

 . 4 ٍقراَطلاو ءامسلأو ل : ىلاعت [هللا] لوقي دي نه

 يذلا ءيضملا :يأ 4با ْممَلأ# هلوقب قراطلا رسف مث

 [ضرألا يف ىرُي ىتح ذفنيف] تاوامسلا قرخيف ءهروت بقثي

 . بقاوثلا موجنلا رئاس لمشي سنج مسا هنأ حيحصلاو

 ذفنيو عبسلا تاوامسلا قرخي يذلا «لحز» هنإ : ليق دقو

 . اليل قرطي هنأل اًقراط يمسو

 اهيلع ظفحي 4 ذاع ايل ال يَ لک نإإل :هلوق هيلع مسقملاو
 ظوفحملا اهلمعب ىزاجتسو «ةئيسلاو ةحلاصلا اهلامعأ

 . اهيلع

 هنإف هأدبمو هتقلخ ربدتيلف :يأ نح و نإ رطل

 بشلا نيب نب جخي# يذلا ينملا وهو فاد كَم نيف قولخم
 يهو ةأرملا بئارتو لجرلا بلص نيب نم هنأ لمتحي هيرو

 ءلجرلا ىنم وهو «قفادلا ينملا :دارملا نأ لمتحيو ءاهايدث

 SG امنإ هنإف «ىلوأ

 اهنإف بئارتلا ظفل كلذكو «لجرلا ىنم

 نييدثلا ةلزنمب لجرلل بئارتلا نإف ا يف لمعتست
 «نييدثلاو بلصلا نیب نم» : لاقل ىثنألا تديرأ ولف ءىثنألل

 . ملعأ هللاو «كلذ وحنو
 عضوملا اذه نم جرخي قفاد ءام نم ناسنالا دجوأ يذلاف

 روشنلاو ثعبلل هتداعإو «ةرخآلا ىف هعجر ىلع رداق «بعصلا

 . [ءازجلاو]

 يف قوفدملا ءاملا عجر ىلع هللا نأ هانعم نإ :ليق دقو

 وه سيلف - اًحيحص ىنعملا ناك نإو - اذهو ء«رداقل بلصلا

 :هدعب لاق اذهلو «ةيآلا نم دارملا

 ناك ام رهظيو «رودصلا رئارس ربتخت : يأ ريل ل ميل

 وه هقفد دهاشيو

 )١( اهذفنيو : ب يف .

 ١-٠۷ :تايآلا «قراطلا ةروس ريسفت -5

 رح 9
 لن بدل مج فرا کیر امو قول 0 م رمد مسرب هر و7

 وم نل 6 یخ نال ارل ی ظفاح ایا
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 جر هدو
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 حيو دلما رياك رور ا ربا یاب © ١

 2ئ9 لوف وْهاَمو 9€ لصف لوق عَصلأِتاَد ضر |
 د ب (©) دين ودِكي

Eا  

 ىر ىلا ير وضوح یز لا ترمس بم

 ES 0 من © قنا َضكدهئاَم©

 | كريو 6 قي َموَرهْشْديمنمَ ا ام یت

 | 09 شح نم 01
 ت ومال ما 25ر02 ىلا( حلا امج

 6© لندی مسا کدو ردت 9 گرا یواین

 : یلاعت لاق هوجولا تاحفص ىلع رشو ريخ نم بولقلا ىف

 و
 «سانلل اًنايع رهظت الو ءرومألا نم ريثك متكنت ايندلا يفف

 رومألا ريصتو راجفلا روجفو راربألا رب رهظيف ةمايقلا يف امأو

 ةينالع
 )۳( ا EA 90 5 م 4 2

 يجر را لرو هسفن نع اهب عفدي وو نِ مل ا ج

 دنعو مهلمع تقو نيلماعلا ةلاح ىلع مَسَقلا اذهف ءهب رصتني .

 . مهئازج

 تاد هلو :لاقف نآرقلا ةحص ىلع اًيناث اًمسق ماو

 «ماع لك رطملاب ءاميسلا حرا : يأ © عْرّصلأ تاد ضرار 0 جبل

 ءمئاهبلاو نويمدآلا كلذب شيعيف «تابنلل ضرألا عدصنتو

 ءتقو لك ةيهلالا نوئشلاو رادقألاب اًضيأ ءامسلا عجرتو

 . تاومألا نع ضرألا عدصنتو

 نيب قدصو قح :يأ 4ل لوت نآرقلا :يأ نإ
 . حضاو

 يف (۳) .اهب عفدي هسفن نم :يأ :ب يف (۲)

 . جراخ نم : ب



 نوثالثلا ءزجلا

 يذلا لوقلا وهو «لزهلاب سيل دج :يأ «ِنّرفَأب وه امو
 .تاموصخلا هب لصفنتو «تالاقملاو فئاوطلا نيب لصفي

 نودي نآرقللو يي لوسرلل نيبذكملا : يأ 4إ

 . لطابلا اوديؤيو قحلا مهديكب اوعفديل ادق

 ام عفدلو ؛نورفاكلا هرك ولو «قحلا راهظال كادي كأول
 يمدالا نإف «بلاغلا نَم اذهب ملعيو ؛لطابلا نم هب اوءاج

 . هديك يف ميلعلا يوقلا بلاغي َنأ نم رقحأو فعضأ
 ةبقاع نوملعيسف ءاليلق :يأ أر منهآ نيكل لهل

 . باقعلا مهب لزني نيح مهرمأ

 .نيملاعلا بر هللا دمحلاو «قراطلا ةروس ريسفت مت

 َرّدَك یاو © يش لح ىِّدلا ١ للا كر رسا جيَس## (۱۹-۱)

 © شب لف كرفس © یوا اع ماج ه رمل جرح

 نإ هدد 0 رسل َكْرَينُيِو ت فخ امو رها دلعي منل ا س م لإ

 اَلا لص یَا ہ٥ یال E O EE قع

 دقت دس كو کرک نم ملأ ہت ٠ یی کر اهي ثري ال م © کلا
 ىنل اًدنه َّنِإ © حبو رح ةرخالاو © ايدل ةؤيحلا نورت و لب © لص

 هحيبستب ىلاعت رمأي سومو مها فص 0 لوألا فحشا

 ةناكتسالاو «هلالجل عوضخلاو «هتدابعو هركذل نمضتملا

 ركذت نأب «ىلاعت هللا ةمظعب قيلي اًحيبست نوكي نأو «هتمظعل

 نسحلا اهانعمب مسا لك ىلع ةيلاعلا ىنسحلا هؤامسأ

 تاقولخملا قلخ هنأ :اهنم يتلا هلاعفأ ركذتو .2'”ميظعلا

 . اهقلخ نسحأو اهنقتأ :يأ اهاوسف

 ىلإ (ىّدّهَق» تاردقملا عيمج هعبتت اًريدقت 4د كّرلَول
 . تاقولخملا عيمج كلذ

 قولخم لك ىده هنأ اهنومضم يتلا ةماعلا ةيادهلا هذهو

 : اهيف لاق اذهلو «ةيويندلا همعن اهيف ركذتو ءهتحلصمل

 هب تبنأف ءءام ءامسلا نم لزنأ :يأ «قيلا أ رول
 «مئاهبلاو سانلا اهيف عترف ءريثكلا بشعلاو تابنلا "عاونأ

 أ أ ىلا ه ديف

(O. 
 "”ناويح لکو

 هتابن ىولأ «بابشلا نم هل ردق ام لمكتسا نأ دعب مث

 . هبشع حَّوَصو
 مع رمو

 ءاّميمر اًميِشَه هلعج : يأ دوسأ : يأ 4و ءاثع جف

 1-14 : تايآلا ۰ حابس ةروس ريسفت -۷ 1۹۸١

 . ةينيدلا همعن اهيف ركذيو
 :لاقف نآرقلا وهو ٠ “اهأشنمو اهلصأب هللا تما اذهلو

 نم كيلإ انيحوأ ام ظفحنس :يأ حنت 56 كفرت
 . اًئيش هنم ىسنت الف كبلق هيعونو باتكلا

 هللا نأ اک دمحم هلوسرو هدبعل هللا نم ةريبك ةراشب هذهو

 .هاسني ال اًملع همّلعيس
 ةحلصمل هكيسني نأ هتمكح تضتقا امم 4أ س ام لإ

 .ةغلاب

 هدابع حلصي ام ملعي هنأ كلذ نمو 4 يقي اورو عي ملل
 ديري امب مكحيو ءدارأ ام عرشي كلذلف : يأ

 رسيي هللا نأ ٠ "ةريبك ةراشب اًضيأ هذهو « ربل كرو

 هنيدو هعرش لعجيو ءهرومأ عيمج يف ىرسيلل هيب هلوسر
 ا

 تماد ام : يأ ىذا تع نإ# هتايآو هللا عرشب دف

 ىركذلا نم لصح ءاوس «ةعومسم ةظعوملاو «ةلوبقم ىركذلا

 عفنت مل نإ هنأ ةيآلا موهفمو .هضعب وأ دوصقملا عيمج

 مل ريخلا نم صقني وأ رشلا يف ديزي ريكذتلا ناك نأب «ىركذلا
 . اهنع اًيهنم لب ءاهب اًرومأم ىركذلا نكت

 ريغو نوعفتنم :نيمسق اهيف سانلا مسقني ىركذلاف

 . نيعفتنم
 هللا 4ىَْخي نم يس :هلوقب مهركذ دقف نوعفتنملا امأف

 "”هلامعأ ىلع هيزاجيس نأب هملعو ىلاعت هللا ةيشخ نإف ىلاعت

 يف يعسلاو .'”يصاعملا نع فافكنالا دبعلل بجوت
 1 .تاريخلا

 ىّ © قتلا متجر : هلوقب مهرگذف نيعفتنملا ريغ امأو

 . ةدئفألا ىلع علطت يتلا ةدقوملا رانلا يهو #ىركلأ اَلا َلْصَي

 ريغ نم اًميلأ اًباذع بذعي :يأ ىح الو اف تومي ال م

 iS داق تونلا نوني مهنإ يس. ةجارتما ةلواتا)

 ني متع ف الو اوم مهب تشن الإ !ىلاعت» لاق اک

 . ابا
 اهاّقنو هسفن رهط نم حبرو زاف دق : : يأ ر نم مآ دق

 . قالخألا ءىواسمو ملظلاو كرشلا نم

 هب 0 هللا ركذب فصتا : يأ 4 لم بر مسا 7

 .فانصأ :ب يف (۲) .ليلجلا ميظعلا اهانعمب : ب يف )١(
 :أ يفو ءب يف اذك (2) .اهتدامو :ب يف (4) .تاناويحلا عيمجو

 «ب يف اذك (۷) .ىرخأ :ب يف (7) .ديري امب مكحيو «دارأ امب مكحي
 يف (9) .لامعألا ىلع هتازاجمب ملعلاو :ب يف (۸) . اًريسي :أ يفو

 . هللا ههركي امع فافكتالا : ب

 :ب يف (۳)



 ةالصلا اًصوصخ « هللا يضري امب لمعلا كلذ هل بجوأف «هبلق
 . ةميركلا ةيآلا ىنعم اذهف .ناميالا نازيم يه يتلا

 ٌرككوإ# رطفلا ةاكز جرخأ رنعمب 4 قير ام :هلوق رسف نم امأو

 ظفللا يف الخاد ناك نإو هنإف «ديعلا ةالص هنأ لمَ بر مس

 .هلحو نعمل اوه سيلف «هتایتزج ضعبو

 ةرخآلا ىلع اهنومدقت :يأ 4لآ َةريحْلأ َنوُرْيْؤُت لب
 .ةرخآلا ىلع «لئازلا ردكملا صغنملا اهميعن نوراتختو

 لك يف ايندلا نم ريخ ةرخآللو [4ّيَبَآَو ربح هَل ل
 «ءافصو ءاقبو دلخ > راد اهنوكل او بولطم فصو

 .ءانف راد ايندلاو

 ةذل عيبي الو ءدوجألا ىلع أدرألا راتخي ال لقاعلا نمؤملاف

 .دبألا ةحرتب ةعاس

 : يس لك ونار ةرخألا يلع اهراعإ واجالا بح

 نم ةكرابملا ةروسلا هذه يف مكل روكذملا اده لو

 0 لوألا فحصل ىنل# ةنسحتسملا رابخألاو ةنسحلا رماوألا

 (”ىوس «نيلسرملا فرشأ امه نيذللا مومو 0 قع

 حلاصم لإ ةدئاع اهنوكل ة ةعيرش لك يف رماوأ 2

 .ناكمو نامز لك يف حلاصم يهو «نيرادلا

 .دمحلا هللو حبس ةروس ريسفت مت

 رر روو ما سوص ر ر ا

 و ةع ريو رود ةا يع ك
 و و ماع ی ا ا ی ر و ر کک و ق ر
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 O عا ٍذِيمْوِي وجو عوج نم نعي الو نس

 ا َوَاَع وج يف © يار همس ود ل م
 يادرو 0 ةف وقم قرا © ا اأو 0 م رر ایف © راج

 لاوهألا نم اهيف امو ةمايقلا موي لاوحأ ىلاعت ركذي هيب

 مهلامعأب نوزاجيف ءاهدئادشب قئالخلا ىشغت اهنأو «ةّماطلا

 .ريعسلا يف اًميرفو ةنجلا يف اًميرف : نيقيرف [ىلإ] نوزيمتيو
 لهأ [فصو] ىف لاقف «نيقيرفلا الك فصو نع ربخأف

 ْ :رانلا

 ةمايقلا موي : يأ © ذوي مو هوجو

 .يرخلاو ةحيضقلاو

 لذلا نم ُةَمِثَح
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o۹۲ IE 
 گاو © بدلا هْيحْلا َنوُرْيَوت لب بس مد و 2 14

 چوم وو
 و اس
2 E520 وو  

 e 0 9 بکات كدت

 ریان مااا ق © ةبصان ةا

 ©9 عنب قالو نسال ٩ عرض نمل ماعم قس
eا  

 0ار

 ر رابعا یک موسم
r ۶رر و3  

 09 ةن دو9 ةقوفصم ٌفِراَعو يل ةعوض 0

 گاو 0) تر تنم يلا دور
 َكَكٍض رد آلو تبصنفک لالو ل تعفر

 هيلع تسل ل رڪ ڌم ت تشق @ تحي
 E 9€ َرَمَكُو لتنال ( 9€ رطْيَصَمِب

 اجا عا ا )رک ل

 e ىشغتو

 يع © ٌةَمِضَح يمر رول [:هلوقب] دارملا نأ لمتحيو
 هنكلو «لمعو تادابع لهأ ايندلا يف مهنوكل ايندلا يف  ٌةَبِصََ

 . اًروثنم ءابه ةمايقلا موي راص ناميالا وهو هطرش مدع امل

 الف ‹ىنعملا ثيح نم اًحيحص ناك نإو لامتحالا اذهو

 دوصقملا نألو «ةمايقلا موي وهو «فرظلاب هديق هنأل ؛لوألا

 للف رج لامتحالا كِلذَو: ءامومع راثلا لهأ قصو نايب انه
 لاح نايب يف مالكلا نألو ؛0©2اهلهأ ىلإ ةبسنلاب رانلا لهأ نم

 يف مهلاوحأل ضرعت هيف سيلف «ةيشاغلا نايشغ دنع سانلا

 . ايندلا

 نم مهب طيحت ءاهرح اًديدش : يأ 4ٌهَيِإَح ار لضم :هلوقو

 نإَوإ# ةرارحلا ةديدش ٌةراح : يأ 4ٍّاء ِنيَ نم قش ناكم لك

 . مهبارش اذهف 4وُجَوْلا ىوش ٍلَهُمْلاَك يامي اونا اوت یغتس

 .رانلا لهأ ىلإ ةبسنلاب ليلق ءزج :ب يف (؟) .دعب : ب يف )١(



 نوثالثلا ءزحلا

 الو نيم ال © عيِرَص نم لإ ٌماََط مَ سل ف مهماعط امأو

 :نيرمأ دحأ ماعطلا نم دوصقملا نأ كلذو عوج نب ىي

 نمسي نأ امإو «هملآ هنع ليزيو هبحاص عوج دسي نأ امإ

 . لازهلا نم هندب

 ماعط وه لب «نيرمألا نيذه نم ءيش هيف سيل ماعطلا اذهو
 .ةيفاعلا هللا لأسن «ةسخلاو نتنلاو ةرارملا ةياغ يف

 دق :يأ #ًةعأ# ةمايقلا موي مههوجوف ريخلا لهأ امأو

 ترانتساو «مهنادبأ ترضنف ميعنلا ةرضن مهيلع ترج

 .رورسلا ةياغ اورسو «مههوجو

 ءةحلاصلا لامعألا نم ايندلا يف هتمدق يذلا كاَبيمَسْل

 . هللا دابع ىلإ ناسحالاو
 هابقع تدمحف اًمعاضم اًرخدم هباوث تدجو ذإ ةا

 .هانمتت ام لك اهل لصحو

 4 ٍةِلاَعل اهلك ميعنلا عاونأل ةعماج كج ىنإل اهنأ كلذو
 اهلزانمو «نييلع ىلعأ يف اهلحمف ءاهلزانمو اهلحم يف

 نوفرشي ةينبم فرغ فرغلا قوف نمو فرغ اهل «ةيلاع نكاسم
 . ةماركلا نم مهل هللا دعأ ام ىلع اهنم

 رامثلاب ةرمثملا ةذيذللا هكاوفلا ةريثك : يأ % ياد اهفوطفإل

 ءاوناك لاح يأ ىلع اهنولاني ثيحب ءلوانتلا ةلهسلا ةنسحلا

 ل را ا ا

 لطابو وغل ةملك :يأ هيلا ةنجلا :يأ ايف مس الل
 [عفان] نسح مالك مهمالك لب «مرحملا ا نع اًلضف

 «مهيلع ةرتاوتملا همعن ركذو ىلاعت هللا ركذ ىلع لمتشم

 رسي يذلا «نيرشاعتملا نيب ''”ةنسحتسملا بادآلا [ىلع]و

 .رودصلا حرشيو بولقلا

 ةيراجلا نويعلا اهيف : : يأ سنج مسا اذهو راج يع ایف

 . اودارأ ىَّنأو اوءاش فيك اهنوفرصيو اهنورجفي يتلا

 سلاجملا يهو «ريرس» عمج «ررسلا» و #ةَعْوَرَم درس اف
 , ةيطرلا لا قرتلاورب ايبلع ديو ءاهناقاق ضرملا

 ةبرشألا عاونأ نم ةئلتمم ٍناوأ : يأ وضو ب ناکاو

 تحت تراصو ءمهل تدعأو مهيديأ نيب تعضو دق ةذيذللا

 .نودلخملا نادلولا مهيلع اهب فوطي «مهرايتخاو مهبلط

 قربتسالاو ريرحلا نم دئاسو :يأ # ُةَموُفَصَم قرار

 ءاكتالاو سولجلل تفص دق «هللا الإ هملعي ال امم امهريغو

 عش اب اهر و اهو فأ نع اويز فز اهيلع

 ةثوثبم «ناسحلا طسبلا [: يه] يبارزلاو هوم نارو
 . بناج لك نم مهسلاجم اهب ةءولمم : يأ

 اسلا َلِإَو ٠ تلح بيَ لآ لإ دور و 10-5 الملا ا

 ۱۷-۲٦۹ :تايآلا «ةيشاغلا ةروس ريسفت -۸ ١١44

 مام لا 2
 اا ت یک نانا لو ° تعفر

 لإ ه 6 طم يلع ل 6 أم تأ اک د ةة

 ل نإ مث © مُهباَيِإ 6 َّنِإ © كالا باا هَ مدعم © َرَمكو لوت نم

 الب لوسرلا نوقدصي ال نيذلل اًتح ىلاعت لوقي 4مبباَسح اَب

 ىلع ةلادلا هللا تاقولخم يف اوركفتي نأ «سانلا نم مهريغلو

 : هديحوت
 ىلإ نورظني [الأ] : يأ 4ْتَدِلْخ َتْيَح ٍلبإْلا لإ َنوُرظَي الفأل

 مهعفانمل اهللذو دابعلل هللا اهرخس فيكو «عيدبلا اهقلخ

 . اهيلإ نورطضي يتلا ةريثكلا
 رارقتسا اهب لصح «ةرهاب ةئيهب )تبين فيك يالا لول

 NNE «بارطضالا نع اهتابثو "”ضرألا

 . عدو ام [ةليلجلا]

 رو اة اونام طلع يأ تحس فيك ضا یار
 نم اونكمتيو ءاهرهظ ىلع "”قئالخلا رقتسيل «ليهستلا ةياغ

 ىلإ لإ ؟©ةلصوملا قرطلا كولسو اهيف ناينبلاو اهسارغو اهثرح
 . اهيف دصاقملا عاونأ

 تطاحأ دق «ةريدتسم ةرك اهنأ يفاني ال اهحيطست نأ ملعاو

 لقنلا كلذ ىلع لد امك ءاهبناوج عيمج نم اهيف كالفألا

 دنع فورعم روكذم وه امك «ةدهاشملاو سحلاو لقعلاو

 سانلا فقو يتلا ةنمزألا هذه يف اًصوصخ «سانلا “رثكأ

 .ديعبلل ةبرقملا بابسألا نم هللا مهاطعأ امب اهئاجرأ رثكأ ىلع
 يذلا ءاذج ريغصلا مسجلا ةيورك يفاني امنإ حيطستلا نإف

 وه يذلا ضرألا مسج امأو .ركذت ةرادتسا هل قبي مل حطس ول

 ىفانتي الو ءاًحطسم اًيورك نوكيف “ةعسلاو ربكلا ةياغ ىف

 ا هللد فرد انك نارقألا

 مهظِعو سانلا رّكذ :يأ 4«دَكَدُم َتَنأ اإ کد

 هللا ىلإ قلخلا ةوعدل ثوعبم كنإف ءمهرّشبو مهرذنأو

 الكوم اًطلسم .مهيلع اًرطيسم ثعبت ملو «مهريكذتو
 هلوقك مول كلذ دعب كيلع الف كيلع امب تمق اذإف . مهلامعأب

 ٠ دبع فاي نم نامي ر دف راب ممل َتنأ امو# : ىلاعت

 ةعاطلا نع ىلوت نم نكل : يأ رمو لوت نم الإ :هلوقو
 إ١ مئادلا ديدشلا : يأ 4 َريكَذَلا َباَدَعْلا هلأ ُهْيَزَمَد» هللاب رفكو

 . ةمايقلا موي يف مهعمجو ""”ةقيلخلا عوجر : يأ باي آن

 .رشو ريخ نم اولمع ام ىلع مهبساحنف #مُهَباَسِح اع َّنِإ مثل
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «ةيشاغلا ةروس ريسفت رخآ

 :ب يف )١( .ضرألل رارقتسالا :ب يف )١( .ةنسحلا :ب يف )١(
 وه يذلا : ب يف (0) .ريثك :ب يف (0) .اهقرط : ب يف (4) .دابعلا

 .قئالخلا :ب يف (۷) .عساو اًدج ريبك



 نوثالثلا ءزجلا

 نإ و ه رولو عسلو © رع ِلاَيَو ٠ جلو )١-0(
 وه «هب مسقملا نأ رهاظلا 4رْمح ىر مق كلذ يف لَه ه ر

 اًرهاظ اًرمأ ناك اذإ «لمعتسم زئاج كلذو هيلع مسقملا

 . عضوملا اذه يف كلذك وهو ءاّمِهُم

 ءراهنلا ةمدقمو ليللا رخآ وه يذلا رجفلاب ىلاعت مسقأف

 لامك ىلع ةلادلا تايآلا نم راهنلا لابقإو ليللا رابدإ ىف ام

 ير رر جل ٠ وكلا تكور «ىلاعت هللا ةردن :
 .هل الإ ةدابعلا ىغبنت ا

 هللا مسقي نأ نسحي «ةمظعم ةلضاف ةالص رجفلا يف عقيو

 .اهب

 :حيحصلا ىلع يهو ءرشعلا يلايللاب هدعب مسقأ اذهلو

 ةلمتشم لايل اهنإف ءةجحلا يذ [رشع] وأ «ناضمر رشع يلايل
 عقي ال ام تابرقلاو تادابعلا نم اهيف عقيو ءةلضاف مايأ ىلع

 . اهريغ يف

 فلأ نم ريخ يه يتلا ردقلا ةليل ناضمر رشع يلايل يفو
 ناكرأ نم نكر وه يذلا ناضمر رخآ مايص اهراهن يفو «رهش

 .مالسإلا

 ا ءةجحلا يذ رشع مايأ يفو

 الو رقحأ ناطيشلا ىر امف «ناطيشلا اهل نزحي ةرفغم هدابعل

 ته ةميسولاو فالمألا لزرع ف یر ا رع ب ی وا

 .ةرمعلاو جحلا لاعفأ نم ريثك اهيف عقيو «هدابعل هللا

 . اهب هللا مسقي نأل ةقحتسم ةمظعم ءايشأ هذهو

 ىلع همالظ هئاخرإو هنايرس تقو :يأ رس اإ لو

 ىلاعت هنم ةمحر «نونئمطيو «نوحيرتسيو نونكسيف «دابعلا

 .ةمكحو

 [يذل1 :يأ 4رجج ى مشل روكذملا كلذ يف لَم
 .؟لقع

 عمتسلا نقلا وأ تلك هلانإك قمنا ي كلذ نقع مع
 .ديهش وهو

 لير لعف فک ر لا )١5-57(

 ١-١4 :تايآلا ءرجفلا ةروس ريسفت -4

 رملة ۲

 1 5 راو

 EG ررر © زز غشا رنک رتا
 داعب كىر لعف فكرت لآ 0 رجح ىِذَل مس كلذ ف لها ر ا ی

 | يتبل ناني عكا ©) داسبلا تمر © 32 3
 (راذلا هدرز دواب رخ کلا اج دمت
 بص د اسلا اهيفأورثك أ دكا ناتن

 عم ا 5
 ® دالا ا فر نإ( ٍباَذَع طوس

oe (Aعيب عم و مکا غر لح  
 نمر أ تور لوقیف منو کا ینا

FAA 32> 
 رىما رلوقيف.هفز در ومر دف هنت اما امال

 راع لع وضح اَلَو 9€ رادو 0
 رك د

 05 امل دک ڪک تاٌؤلا تول ڪات € ٍنيكَسِسْل

 lT ا

0 

 4 رَت ملا :ىلاعت لوقي ا كبر َّنِإ © ِباَدَع َطَوَس کبر

 نإ يهو «ةيغاطلا ممألا هذهب لعف فيك كتريصبو كبلقب

 ةديدشلا يق : يأ داملا ِتاذ# نميلا يف ةفورعملا ةليبقلا

e 
 : يأ ّ(ِدَكِلا نل داع لثم : يآ امنتي قلع مل ىلا

 دوم م ل امك [ةدشلاو ة ةوقلا يف] نادلبلا عيمج

 کارو جو ود موق دعب نم َءاقلخ افلح معج دِ ارڪڏاو 9 :مالسلا

 . 4ن لع هنآ ا٣ اورڪ ڏات ب قالا
 اوتحن «ىرقلا يداو : يأ «داولاب ٌرْحَّصلأ أوِباَج نذل دوست

 . نكاسم اهوذختاف روخصلا مهتوقب

 نيذلا دونجلا [يذ] : يأ 4راا ىز دوا

 . اهب هكاسمإ داري ام داتوألا تبعت

 دومثو داع ىلإ دئاع فصولا اذه دبا يف اوُنَط بلا 7

 هللا دابع اوذآو هللا دالب يف اوغط مهنإف «مهعبت نمو نوعرفو

 :لاق اذهلو «مهايندو مهنيد يف

A 

 ‹«هکلم أوتي

 .ربدملا وه ىلاعت هنأو : ب يف )١(



 "°1 :تايآلا ‹رحفلا ةروس ريسفت - ۹ ليحل نوثالثلا ءزحلا

 لب اک یاو رح ةو 0 يدل ول ليت : : ىلاعت عيمج نم هبعشو رفكلاب لمعلا وهو «داَسَفْلا اف و غور

 . گلا د كوردو © هال نوع نع سانلا دصو لسرلا ةبراحم ىف اوعسو الا نمانعلا

 كآَمْلاَو يد ءا ٥ 65 65 رأل كلك اذ E مص . هللا ليبس

 هل ناو نضإْلا رڪ ڌڌڀ د هناك ا هللا لسرأ ؛مهكالهل بجوم وه ام وتعلا نم اوغلب املف

 0 سا دلع بدي ال نیم 0 قالي تم نمي لوف © ركل .باذع طوسو اًبونذ هباذع نم مهيلع

 ايضا كر لإ عجتأ ٥ ةّييِمطمْلا سف اياب 0 ذأ هاو ثوب الو هذخأي مث اًليلق هلهمي «'هاصع نمل (ِداَصَرمْنأَي كير َّنِإ

 سيل :يأ اك # . 4 نَج شاو ه ىع یف یا © ةَ .ردتقم زيزع ذخأ
 م رع و سس

 ق مير هللتبا ام

 وع علم ريم ع ر اپ وع رے

 0 نته هير لوقيف مقرر ِهّيلَع ردقف هللا ام

AA BI gr 

 لوقف منو م اإ نسا ا )15-٠١(

 ام اَذِإ أَو o ِنُمَرْكَأ 1 تن

 5 نيكشْلا ماع لع توضح الو ه میا د ومرت د لب کک

 ربخي امج اح لالا وشو ٠ ال الكحأ الا َنُْكْأَتَو
 ال اظ لشاج ناز ءوه يح. نم ناسنالا ةي نع ىلاعت
 «لوزت الو رمتست هيف عقت يتلا ةلاحلا نظي «بقاوعلاب هل ملع
 هدنع هتمارك ىلع لدي هيلع هماعنإو ايندلا يف هللا ماركإ نأ نظيو

 . هنم هبرقو

 ال هتوق ردقب راصف «هقّيض : يأ 4 َمَقْرِر ِهَيَلَع َرَدَق# اذإ هنأو

 نابسحلا اذه هيلع هللا درف هل هللا نم ةناهإ اذه نأ ءهنم لضفي

 , . :هلوقب

 «ّىلع ميرك وهف ايندلا يف هتْمَعَن نم لك سيل : يأ 4

 . ّيدل ناهم وهف هقزر هيلع تردق نم لك الو

 نم ءالتبا قيضلاو ةعسلاو ءرقفلاو ىنغلا امنإو

 نيمو كر رع م ih Ce ناغماو

 ىلإ: هلفتتق .كلذك سيل نع ليلا تارا كلذ ىلع هيف

 . ليبولا باذعلا

 نم ءطقف هسفن دارم دنع دبعلا ةمه فوقو نإف ءاّضيأو

 لاوحأب مهمامتها مدع ىلع هللا مهمال اذهلو «ةمهلا فعض

 :لاقف نيجاتحملا قلخلا

 جاتحاو «هبساكو هابأ دقف يذلا يلا ورک دل لب کوا

 .هيلإ ناسحالاو هرطاخ ربج ىلإ

 ةمحرلا مدع ىلع لدي اذهو «هنونيهت لب هنومركت ال متنأف

 .ريخلا يف ةبغرلا مدعو «مكبولق يف

 مكضعب ضحي ال : يأ (نكشيلآ راسعط لع توضع الدال

 كلذو «ءارقفلاو نيكاسملا نم جيواحملا ماعطإ ىلع اًضعب

 نم ةنكمتملا ةديدشلا اهتبحمو ايندلا ىلع حشلا لجأل

 :لاق اذهلو «بولقلا
 نل الخَحأ» فلخملا لاملا : يأ كلا ولأ

 مل وتخ ىلع هوقو اهيرذ يأ

 هلوقك اذهو ءاّديدش اًريثك : يأ 4ج اخ لالا رغول
 :ب يف )0

 قابب تاذللا نم هيف متسفانتو لاومألا نم متببحأ ام [لك]

 ضرألا هيف كدت «ميسج لوهو «ميظع موي مكمامأ لب ءمكل

 هيف جوع ال ءافصفص اًعاق لعجت ىتح ءاهيلع امو لابجلاو

 .تمأ الو

 نم للظ يف هدابع نيب ءاضقلا لصفل ىلاعت هللا ءيجيو

 .مامغلا
 : ص اصل مهلك تاوامسلا لهأ م اركلا ةكئالملا ءيجتو

 نوطيحي امص اهتكئالم ءيجي ءامس لك ءفص دعب امص : يأ

 لذو عوضخ فوفص فوفصلا هذهو «قلخلا نم مهنود نمب
 .رابجلا كلملل

 . لسالسلاب ةكتالملا اهدوقت هح نع اویل
 ام نسوا رڪ دکب ديمو ذ رومألا هذه تعقو اذإف

 . رشو ريخ نم همدق

 . اهنامز بهذو اهناوأ تاف دقف رر هل ناول
 : هللا بنج يف طرف ام ىلع اًرسحتم لوي
 لاق امك اًحلاص المع «ةيقابلا ةمئادلا قايل بمرم نبيل

 ل تبل یو © اليم لورا عم تدا نتا لي : ىلاعت
 . يلح انا دَ

 اهلصأ يف يعسلا يغبني يتلا ةايحلا نأ ىلع ليلد ةيآلا ىفو

 اهنإف «رارقلا راد يف ةايحلا يه ءاهتاّذل ميمتت يفو “اهلامکو

 و

 يسنو مويلا كلذ لمهأ نمل 4 اع بَ ال ٍرْيَبَيِل

 .هل لمعلا

 ءران نم لسالسب نونرقي مهنإف دعا و قوب الو
 «نورجسي رانلا يف مث «ميمحلا يف مههوجو ىلع نوبحسيو
 . نيمرجملا ءازج اذهف

 : هل لاقيف هلسر قدصو «هب نمآو هللا ىلإ نأمطا نم امأو

 «هبح [ىلإ] ةنكاسلا ءهللا ركذ ىلإ «ٌةَئيَمطُمْلا شقا هيي

 . هللاب اهنيع ترق يتلا

 اهليصحتو اهلامك يف يعسلا :ب يف ةهز 0

 .اهلامكو



 نوثالثلا ءزجلا

 نم كيلع ىدسأو «هتمعنب كابر يذلا كير لإ ىجزأ#

 : يأ 4كّيِنَم يضر هبابحأو هئايلوأ نم هب ترص ام هناسحإ

 يضر دق هللاو تارا نم هب اهمركأ ام نعو هللا نع ةيضار

 . اهنع
 موي حورلا هب بطاخت اذهو ج دو ه یر يف لاو

 .“”توملا لاح يف هب بطاختو «ةمايقلا
 تلال نرش ديحلاو]

 © دلبلا اذهب مسقأ ال ةروس ريسفت

 امو لاکو © بلا ادنی لح ت ت © رکا ادي مق ال (۲۰-۱)

 ه أ هيلع ديب نل نأ بضيأ ه رک يف ننال اقع دق © و

 ل لمي لأ ه د فأ نأ بَ © اّ الام تکه لوق

E SEهَبَممْلا محق لف © نیلا  © 

 امي © بقسم ىذ روب ین عطل وأ 0 دقي كف © ٌةَبَقعْلا ام درد امو

 برع جرم. ص ھا 9 لمس ع ر

 < نذل نم ن6 دف ٠ وم اذ اكتم وأ © ورقم اذ
 و

 اوصاوتو أونما

 ٌمه انياب اک لاو 0 وَ بدمج كيلو 0 ٍةَمَمْلاِب أ أوُصاوَتَو ٍربَّصلأ

 4راا اد ىلاعت مسقي «ةَكسْيم را م ه نشا بحس
 «قالطالا ىلع نادلبلا لضفأ «ةمركملا ةكم وه يذلا نيمألا

 . اهيف كك لوسرلا لولح تقو اًصوصخ
 .هتيرذو مدآ : يأ دوو لَ
 نأ لمتحي 4ك يف َننإْلا افلح دق :هلوق هيلع مسقملاو

 يفو ءايندلا يف دئادشلا نم هيساقيو هدباكي ام كلذب دارملا

 .داهشألا موقي مويو «خزربلا
 «دئادشلا هذه نم هحيري لمع يف ىعسي نأ هل يغبني هنأو

 . مئادلا رورسلاو حرفلا هل بجويو

 دبأ ديدشلا باذعلا دباكي لازي ال هنإف «لعفي مل نإو

 .دابالا

 ميوقت نسحأ يف ناسنالا انقلخ دقل : ىنعملا نأ لمتحيو

 .ةديدشلا لامعألاو فرصتلا ىلع" ردقم «ةقلخ موقأو

 ء[ةميظعلا] ةمعنلا هذه ىلع هللا ركشي مل [هنإف] كلذ عمو

 نأ هملظو هلهجب بسحف «هقلاخ ىلع رّبجتو ةيفاعلاب رطب لب
 اذهلو «لزعني ال هفرصت ناطلس نأو «هل مودتس لاحلا هذه

e 

 نم قفنأ امب رختفيو ىغطيو دَ هع دقي نأ نأ بسأل

 تايآلا ءدلبلا اذهب مسقأ ال ةروس ريسفت - ۹4۱
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 : يأ 4ّد لام ثكَدَمَأ لوي ف ءهسفن تاوهش ىلع لاومألا

 . ضعب قوف هضعب اًريثك

 ءاكالهإ يصاعملاو تاوهشلا يف قافنالا ىلاعت هللا ىمسو

 الإ هقافنإ نم هيلع دوعي الو «قفنأ امب قفنملا عفتني ال هنآل

 يف هللا ةاضرم يف قفنأ نمك ال «ةلقلاو بعتلاو راسخلاو مدنلا

 فاعضأ فاعضأ حبرو هللا عم رجات دق اذه نإف ءريخلا ليبس

 . قفنأ ام

 : تاوهشلا يف قفنأ امب رختفي يذلا اذه اًدعوتم هللا لاق
 0 ١ ها 4 ےک
 بسحي : يأ د هر مل نأ بسا

 . ؟ريبكلاو ريغصلا ىلع هبساحيو هاري ال هللا

 نيبتاكلا ماركلا هب لكوو ءهلامعأ هيلع ظفحو هللا هآر دق لب

 نجح لمَ لآل : لاقف همعنب هررق مث
 ١

 ةيرورضلا عفانملا نم كلذ ريغو ءقطنلاو رصبلاو لامجلل
 . ايندلا معن هذهف ءاهيف

 .نظيأ :ب يف(4) .ردقي :ب

 نأ ءاذه هلعف يف

 جم مي

Oتيئفشو اسو  

 يف (۳) .دلبلا ةروس : ب يف ()



 يقيرط :يأ نبدا ةيكهو# :نيدلا معن يف لاق مث

 . يغلا نم دشرلاو لالضلا نم ىدهلا هل انيب «رشلاو ريخلا
 «هللا قوقحب موقي نأ دبعلا نم يضتقت ةليزجلا ننملا هذهف

 ,"'هيصاعم ىلع اهب نيعتسي ال نأو «همعن ىلع هللا ركشيو

 . كلذ لعفي مل ناسنالا اذه نكلو
 عبتم هنأل ءاهيلع ربعيو اهمحتقي مل : يأ ةّبتمْلا محا الم

 . "هتاوهشل

 :هلوقب ةبقعلا [هذه] رسف مث «هيلع ةديدش ةبقعلا هذهو

 ىلع اهتدعاسم وأ اهقتعب قرلا نم اهكف : يأ دَر كيل
 دنع ملسملا ريسألا كاكف ىلوأ باب نمو ءاهتباتك ءادأ

 .رافكلا

 معطي نأب ةديدش ةعاجم : يأ 4 ِةَبَمَسَم ىذ روب يف ٌمَعَظِإ وأ
 .ةجاح سانلا دشأ ةجاحلا تقو

 . ةبارق اذ اًريقف اًميتي هنوك نيب اًعماج : يأ برم اد امتي
 ةجاحلا نم بارتلاب قزل دق :يأ يرام اد اسم رأل

 .ةرورضلاو

 بجي امب مهبولقب اونمآ : يأ "78م1 َنِذدلا ني نك روث

 “لوق لك نم مهحراوجب تاحلاصلا اولمعو «هب ناميالا
 . بحتسم وأ بجاو لعفو

 رادقأ ىلعو «هتيصعم نعو هللا ةعاط ىلع ربَصل مو
 «كلذل دايقنالا ىلع اًضعب مهضعب تحي ناب ةملوملا هللا
 . سفنلا هب ةنئمطم ردصلا هب اًحرشنم الماك هب نايتالاو

 ميلعتو مهجاتحم ءاطعإ نم قلخلل كِةَمْيَمْلاِب اًوَصاَويَو#

 .هوجولا عيمج نم هيلإ نوجاتحي امب مايقلاو مهلهاج
 ام مهل بحي نأو «ةيويندلاو ةينيدلا حلاصملا ىلع مهتدعاسمو

 . هسفنل هرکی ام مهل هركيو «هسفنل بحي
 ع 1١ 8

 هللا مهقفو. نيذلا فاصوألا هذهب اوماق نيذلا كئلوأ

 ٠ نم هب هللا رمأ ام اودأ مهنأل هما بأ ةبقعلا هذه ماحتقال

 ناونع اذهو «هنع اوهن ام اوكرتو «هدابع قوقحو هقوقح

 . اهتمالعو ةداعسلا

 «مهروهظ ءارو رومألا هذه اوذبن نأب ذا أوُرتك ناو

 الو ءاًحلاص اولمع الو [هب اونمآ الو] ءهللاب اوقدصي ملف

 . هللا دابع اومحر

 يف ةقلغم : يأ 4 دص ران مع ه َةَمَكّْمَمْلا ُبَحْصأ 5

 ىتح «اهباوبأ حتفنت الثل ءاهئارو نم تدم دق «ةددمم دمع

 . ةذشو مهو قيض يف اونوكي

 .[هلل دمحلاو]

 ١-١6 :تايآلا ءاهاحضو سمشلاو ةروس ريسفت ۲ = 4١-

 اهاحضو سمشلاو ةروس ريسفت

 ةيكم يهو

 ر

 د را لآ رتا من

 اإ رال ٥ اھ اَدِل رمل © اھو نيّشلاَوط )١-15(
 ه اس امو زالو ه اب او املا ه اسفي اإ لیلا © الج

 دو © اكد نم حلفا دَ © اھو ارو اھا ٥ اوس امو نيكو
 َلاَقَف © اَهَنَقْشَأ تعبأ ذإ © آهنَوْعطب ُدوُمَت ْتْبَّذَك © اَهلَّمَد نم باع

 مككف امور ُهوْبَدَكَم» ايفو ولآ ةا هلأ لوس حل
 ىلاعت مسقأ 4م فب الر ذ اهو مه رم هع
 سوفنلا نم اهريغو ةحلفملا سفنلا ىلع ةميظعلا تايآلا هذهب

 ۴ : لاقف ةرجافلا

 . اهنم رداصلا اهعفنو اهرون : يأ اهو نيمو

 .رونلاو لزانملا يف اهعبت : يأ اه اإ ٍرَمَعْلاَو#
 .هحضوأو ضرألا هجو ىلع ام ىلج : يأ اهلج اإ راو

 ام نوكيف ضرألا هجو ىشغي :يأ اَهنَمْمَي اإ للا

 ملاعلا اذه ىلع رمقلاو سمشلاو ءايضلاو ةملظلا بقاعتف

 هللا نأ ىلع ليلد ربكأ «دابعلا حلاصمل '*”مايقو ناقتإو ماظتناب

 هدحو دوبعملا هنأو «ريدق ءيش لك ىلعو «ميلع ءيش لكب

 . لطابف هاوس دوبعم لك يذلا

 ماسقالا نوكيف «ةلوصوم «ام» نأ لمتحي اهب اَمَو يامتلاو#
 . ىلاعتو كرابت هللا وه يذلا اهينايو ءامسلاب

 ءاهناينبو ءامسلاب ماسقالا نوكيف «ةيردصم اهنأ لمتحيو

 .ناسحالاو ناقتالاو ماكحإلا نم ردقي ام ةياغ وه يذلا

 ءاهعسوو اهدم : يأ «اَه امو ِضْراْلاَو## :هلوق كلذ وحنو

 . عافتنالا "هوجو عيمجب اهب عافتنالا نم ذئنيح قلخلا نكمتف

 تاقولخملا رئاس سفن دارملا نأ لمتحي ارس امو سف

 .مومعلا اذه ديؤي امك ةيناويحلا

 ليلدب فلكملا ناسنالا سفنب ماسقالاب دارملا نأ لمتحيو

 .هدعب يتأي ام

 ماسقالاب ٌةقيقح يتلا هتايآ نم ةريبك ةيآ سفنلاف ءَّلُك ىلعو

 خيشلا ملق قبس (۳) .هاوهل :ب يف (۲) .هللا يصاعم ىلع :ب يف )١(
 تيقبأو ةيآلا يف ةدايزلا تفذحف «ِتَحِبَصلأ أوئيحعو» ةيآلا يف دازف

 :أ يفو «ب يف اذك (5) .لوق لك اذه يف لخدف :ب يف (4) .ريسفتلا

 .هجوأ :.ب يف (7) . ماظتناو



 نوثالثلا ءزجلا

 لقنتلا ةعيرس «ةفخلاو فطللا ةياغ يف اهنإف "اهب
 مهلا نم ةيسفنلا تالاعفنالاو رثأتلاو ريغتلاو [ةكرحلاو]

 . ضغبلاو بحلاو دصقلاو ةدارالاو

 هيف ةدئاف ال لاثمت درجم ندبلا ناكل اهالول ىتلا ىهو

 ةا هبت ا هناا "كيلا نه ىلع هيرو

 بونذلا نم هسفن رهط :يأ انكر م حف دَ :هلوقو
 عفانلا ملعلاب اهالعو هللا ةعاطب اهاقرو بويعلا نم اهاقنو

 . حلاصلا لمعلاو
 تسيل ىتلا ةميركلا هسفن ىفخأ : يأ «اَهلَّسَد س َباَح دقو

 بويعلا نم وندلاو «لئاذرلاب سندتلاب اهئافخإو اهعمقب ةقيقح
 ام لامعتساو اهيمنيو اهلمكي ام كرتو «بونذلل فارتقالاو

 . هللا لسر ىلع اهوتعو قحلا

 نب رادق» [وهو] «ةليبقلا ىقشأ :يأ «اَهلَمْشَأ َتَعْبنا ذإ#
 . مهل رَمَتَأَف هورمأو «كلذ ىلع اوقفتا نيح اهرقعل «فلاس

 : اًرذحم مالسلا هيلع حلاص 4س ُلوُسَر مه لاق

 اهلعج ىتلا هللا ةقان رقع اورذحا : يأ كاَهَنيَمْسَو هلأ ةف

 نأ اهني نشب مكيلع هللا ةمعن اولباقت الو «ةميظع ةيآ مكل

 . .اهورقعت
 رهبر ْمِهََّع َمَلْمَدَه اًهورقعف# اًحلاص مهيبن اوبذكف

 مهيلع لسرأو «هباقعب مهمعو مهيلع رمد :يأ 4مِهْيَدِ

 ىلع نيمثاج اوحبصأف «مهتحت نم ةفجرلاو مهقوف نم ةحيصلا
 . اًبيجم الو اًيعاد مهنم دجت ال « مهبكر

 فاع الو ©" ”ةبوقعلاب مهنيب ىوس :يأ مهيلع اً

 . اهني : يأ اهب
 هفرصتو هرهق نع جرخي ال «رهاق وه نم فاخي فيكو

 ؟هعرشو هاضق ام لك يف ميكحلا «قولخم

 .دمحلا هللو ثمت

 كَل َّقَلَح ابو © ی ادي راو ه ىَتْفَي ال لوف )١-5١(
  Eثر 00 د "نما م يلد دو 2

 ه يسلب فَدصَو © او كطَعَأ نم اما © شل دیس ل ه قنألاو
gl 2 س 8 یاب يک 0 َوعَتَسأَو لحي 1 مو 0 رتل 

 ١-5١ :تايآلا «ليللاو ةروس ريسفت -۲ ۹۳

 @ اجرا )هكر مقْلاَو اھو يما
 اَهَطاَمَو ضل او © اهب سلاو اھ فبادر للا
 دق ا ھوت واھروغاھ ىا اھ رسامو قو ای
 هول تبدو هس د نم باح دقو )اھل نم مف
 هلأ لوس مه لاق لا هلق شا تعا اھو عطب

0 
 رو ع وو

ٌ2 

 سس رج ملل جوم 2

 َمكَمَدفاَموُرَفَمَف هو دكف 2€ اهنيفس وَ َدَكاَ

 اهبقع فايا € اهن وسه وب رهبر مَع مج هد ع جز ع دك نس صحح < < اظل ع يد
SE SIE TEESE 

 ا چ نلیلاایش ر
 رم ۾ دم م مر ايس سس سد هر 55000 ر

 9€ فأل ًاوركذلاَقلحامو 6 لاد رال 9 ییا للو
 © ىر چ نار لغام یکن

ERO 
 ع9 ىد رام نم ىي ام ىر ممر
 ت سرس م د دص و و ٤ر ےک مور ر ود

 نطل ران وردنا و لول اوة النو 4ل ىدهلل

 وكل ال نو © یکن اع نإ © کرت ادي لام ُهَنَع نتي ابو © رسل
 بدك ىلا ہ نکلا لإ الشب ل © نصت انا ردا ٥ للا

 مدع رخل اََو © کرب ملام قۇب ىلا ٠ قلل اًهئَجْبَسَو ه وتو
 مسق اذه سرب وسلو © للا هيو هجو هاا الل © رج وتم نم
 مهلاوحأ توافت ىلع دابعلا لاعفأ هيف عقت يذلا نامزلاب هللا نم

 :لاقف

 ىلإ لك نكسيف همالظب قلخلا [معي : يأ] «ّتني نإ لير
 .بعتلاو دكلا نم دابعلا حيرتسيو «هنكسمو هاوأم

 يف اورشتناو «هرونب اوءاضتساف «قلخلل لي اإ راتلل
 . مهحلاصم

 اًماسقإ ناك ةلوصوم «ام» تناك نإ يشار كَل ّىَلَع امر

 نإو «ثانإلاو روكذلا قلاخ هنأب «ةفوصوملا ةميركلا هسفنب
 .ىثنألاو ركذلل هقلخب اًمسق ناك ةيردصم تناك

 نم فنص لك نم قلخ نأ كلذ يف هتمكح لامكو

 الو عونلا ىقبيل ىثنأو اًركذ اهءاقب ديري يتلا تاناويحلا

 يف (۳) .هيلع يه ام ىلع :ب يف (۲) : ا ماتا لحي ت يف ()
 .هنوكب :ب يف (0) .ةبوقعلا يف :ب يف (4) . . مهلوسر ىلع :ب



 نوثالثلا ءزجلا

 :ةؤيعلا ةا رخ لا نإ ايهم ةلك واقر« خفي

 نسحأ هللا كرابتف ءرخآلل اًبسانم امهنم الك لعجو
 .نيقلاخلا

 نإ :يأ هيلع مسقملا [وه] اذه ىس يس َّنإ# :هلوقو
 بسحب كلذو ءاّريثك اًنوافت ٌتوافتُمل نوفلكملا اهيأ مكيعس

 ةياغلا بسحبو ءاهيف طاشنلاو اهرادقمو لامعألا سفن توافت

 ؟يقابلا ىلعألا هللا هجو وه له «لامعألا كلتب ةدوصقملا

 ةلحمضم ةياغ يه مأ هبحاص هب عفتنيو هئاقبب "هل يعسلا ىقبيف

 . ؟اهلالحمضاب لحمضيو اهنالطبب يعسلا لطبيف «ةيناف

 . فصولا اذهب ىلاعت هللا هجو ريغ هب دصقي لمع لك اذهو

 :لاقف مهلامعأ فصوو «نيلماعلا ىلاعت هللا لّصف اذهلو

 تاوكزلاك ةيلاملا تادابعلا نم هب رمأ ام [ : يأ] مَع ْنْم مال

 .ريخلا هوجو يف قافنالاو تاقدصلاو «تاقفتلاو تارافكلاو

 ءا رت موصلاو ةالضلاك ةا تالا
 .[امهوحنو] ةرمعلاو جحلاك امهنم ةبكرملاو

 ىلع «يصاعملاو تامرحملا نم هنع يهن ام ىق تاو

 1 . اهسانجأ فالتخا

 تلد امو «هللا الإ هلإ ال» ب قّدص : يأ ىلإ َقَّدَصَو

 ءازجلا نم اهيلع بترت امو «ةينيدلا دئاقعلا عيمج نم هيلع

 .يورخألا
 “هل اًرسيم هلعجنو هرمأ هيلع لهسن : يأ ىس مريس

 رف ا باساب ناد ءرش لك كرت هل اًرسيم ءريخ لك
 ١ . كلذ هل هللا

 بجاولا قافنالا كرتف هب رمأ امب لح ْنَم انار

 . هلل بجو ام ءادأب هسفن حمست ملو «بحتسملاو

 هسفن ري ملو ءاّبناج هتيدوبع كرتف ءهللا نع 4َقْفَتْساَول

 الو زوف الو اهل ةاجن ال يذلا ءاهبر ىلإ راقتفالا ةياغ ةرقتفم

 هدصقت يذلا ءاهدوبعمو اهبوبحم وه نوكي ناب الإ حالف

 . هيلإ هجوتتو

 هب قيدصتلا دابعلا ىلع هللا بجوأ امب : يأ يسلب بد
 . ةنسحلا دئاقعلا نم

 «ةميمذلا لاصخلاو ةرسعلا ةلاحلل : يأ ىس سيصل

 ء«ىصاعملا لاعفأ هل اًضيقمو «ناك امنيأ رشلل اًرسيم نوكي نأب

 ا . ةيفاعلا هللا لأسن

 اذإ هب لخبو هب ىنغتساو هاغطأ يذلا لام دنع يني امو

as 

 الابو نوكي هنإف [بجاولا هنم جرخي مل يذلا] هلام امأو

 . اًئيش هترخآل هنم مدقي مل ذإ هيلع

 ۱-۲۱ :تايآلا «ليللاو :ةروس ريسفت -۲

 لصوي «هقيرط ميقتسملا ىدهلا نإ : يأ ىه اع نإ
 .هاضر نم ينديو هللا ىلإ

 «هللا نع ةدودسم قرطف لالضلا امأو

 .ديدشلا باذعلل الإ

 ,كراشم امهيف هل سيل اًقرصتو اكلم 4َلوُأْلاَو وأ اك نول
 نع مهؤاجر عطقنيلو «بلطلا يف هيلإ نوبغارلا بغريلف
 .نيقولخملا

 .دقوتتو رعتست : يأ س ر و
 نع 4رب ربخلاب 4َبدَك ىذا ٠ قالا ر اکہ الل

 .رمألا

 هدصق نوكي نأب 4کر لام نوب ىلا ٥ قتالآ اَهَجْيَسَول
 هب اًدصاق « '*”بويعلاو بونذلا نم اهريهطتو ءهسفن ةيكزت هب

 : .ىلاعت هللا هجو

 بجاو كرت بحتسملا قافنالا نمضت اذإ هنأ ىلع اذه لدف

 هتيطع نوكت لب «عورشم ريغ هنإف ءامهوحنو ةقفنو نيدك
 بحتسم لعفب ىكزتي ال هنأل ءءاملعلا نم ريثك دنع ةدودرم

 . بجاولا هيلع توفي

 قلخلا نم دحأل سيل : يأ ر تمم نم مدع دل ام
 هل يقب امبرو ءاهب هأفاك دقو الإ ىزجت ةمعن ىقتألا اذه ىلع

 قيقر هنأل هل اًدبع ضحمتف «سانلا ىلع ةنملاو لضفلا

 .هدحو هناسحإ

 هنإف ءاهتفاكيو اهزجي مل سانلا ةمعن هيلع '””يقب نم امأو

 E نر سخر نقال د جنك

 هللا يضر قيدصلا ركب يبأل ةلوانتم تناك نإو ةيآلا هذهو

 ا يفر هلو ا يف تارا لق دق لب «هنع

 الإ لج هللا لوسر الو ىتح «ىزجت ةمعن نم هدنع دحأل ام

 TE ءاهؤازج نكمي ال يتلا لوسرلا ةمعن

 ةنملا هلوسرو هلل نإف «قحلا نيدو ىدهلا ميلعتو «مالسإلا نيد
 ةلوانتم اهنإف «ةلباقم الو ءازج اهل نكمي ال نم ؛دحأ لك ىلع

 نم هيلع دحأل قبي ملف . لضافلا فصولا اذهب فصتا نم لكل

 . ىلاعت هللا هجول ةصلاخ هلامعأ تيقبف «ىزجت ةمعن قلخلا

 اهبحاص لصوت ال

 اذه یر ٌفَوَسْلَو ه لل 59 و هديا ل : لاق اذهلو

 .تايوثملاو تاماركلا عاونأ نم هللا هيطعي امب ىقتألا

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 الهسم هلعجنو هرمأ هل رسين :يأ :ب يف (۲) .هل لمعلا :ب يف )١(
 يف (5) .حلاصلا هلمع الإ ناسنالا بحصي ال هنإف : ب يف (”) .هيلع

 . تيقب :ب ىف (۵) . ساندألاو : ب



 نوثالثلا ءزجلا

 ه لق امو یر َكَعَدَو ام 0 ىبس اإ لَو ه یشلاوا (۱۱-۱)

 أ ه صرف كبر كيطْمُي َفْوَسَلَو © لوألا ني كل يح 05

 0 نأ کیا دوو ه ید لاس َك1َدَجَوَو © ئَواَتَف امي كدي

 # ترحم كير ِةَمعنب امو © رهن اله َليْيَسل امو ن تهت الم لآ اذ

 اذإ ليللابو «ىحضلاب هؤايض رشتنا اذإ راهنلاب ىلاعت مسقأ
 : لاقف هيب هلوسرب هللا ءانتعا ىلع «هتملظ تّمهلداو ىجس

 كلمهأ الو «كب ىنتعا ذنم ككرت ام : يأ كبر َكَعَّدَو ام#

 كيلعيو «ةيبرت نسحأ كيبري لزي مل لب .كاعرو كابر ذنم

 . ةجرد دعب ةجرد

 يفن نإف «كبحأ ذنم كضغبأ ام :يأ للا ك 4ّف امو

 اًحدم نوكي ال ضحملا ىفنلاو «هدض توبث ىلع ليلد دضلا

 ٠ . لامك توبث نمضت اذإ الإ

 لاح لمكأ ةرضاحلاو ةيضاملا يي لوسرلا لاح هذهف

 لامكلا جرد يف هتيقرتو اهرارمتساو هل هللا ةبحم ءاهمتأو
 .هب هللا ءانتعا ماودو

 « لوألا نم كل بح خداو :لاقف ةلبقتسملا هلاح امأو
 ةلاحلا ىلع لضفلا اهل نإف كلاوحأ نم ةرخأتم ةلاح لك : يأ

 . ةقباسلا

 هنيد هللا هل نّكميو «ىلاعملا '" "جرد يف دعصي ايب لزي ملف

 لصو دقو قنا يمس اولا رسل هل نسير د دع يلع هرصنيو

 لئاضفلا نم نورخآلاو نولوألا اهيلإ "”لصي ال لاح ىلإ

 . بلقلا رورسو نيعلا ةرقو معنلاو
 ليصافت نم ةرخآلا يف هلاح نع لأست ال كلذ دعب مث

 . ماعنإلا عاونأو ماركالا

 ال رمأ اذهو يضف كبر كليطْمُي فوسلو# :لاق اذهلو

 . ةلماشلا ةعماجلا ةرابعلا هذه ريغب هنع ريبعتلا نكمي
 :لاقف [ةصاخلا] '*”هلاوحأ نم هملعي امب هيلع نتما مث

 مأ ال كدجو : يأ «ئَواَتَم ايت ديب ملأ

 هدج هلفكو هللا هاوآف ءهسفن ربدي ال وهو همأو هوبأ تام دق لب

 ىتح بلاط ابأ همع هللا هلّمك هدج تام امل مث «بلطملا دبع

 نينمؤملابو هرصنب هللا هديأ

 باتكلا ام يردت ال كدجو :يأ «؛ىَدَهَف ال لاس جوو

 ءبأ الو كل

 ٥  98:تايآلا «ىحضلاو ةروس ريسفت ۱11-1
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eميسو لوو بک  

 نمد دمال امو 10 © گر اَمَقْوْيىِدَلا ىن
 حس هس جم هم

 ا ءا الإ 3 قر

T7 
 ا 5

 0 نشا
 0 ءرع د یوسو ( ٠ كوذلان م كوس و خاو 1

 كَم َةَدَعَوَو 9 راها امش بك ذل ل ص

 ESOS 0 ئَدَهَف
 و رت د 6

 3 "5 دو

 رشاد د كل اتعهرو )ل كره ضعت

 (0) بعرف كير للو © بصنأق تغرد 9 ایر علا عم

 نسح ال كقفوو ‹ ملعت نكت مل ام كملعف «ناميالا الو

 .قالخألاو لامعألا

 «كيلع هللا حتف امب 4َىَملَط اًريقف : يأ كاع دوو
 . اهجارخو اهلاومأ كل تيبج يتلا نادلبلا نم

 «صقن لك كنع ليزيس صئاقنلا هذه كنع لازأ يذلاف

 هتمعن لباق «كادهو كرصنو كاوآو ىنغلا ىلإ كلصوأ يذلاو

 . ناركشلاب
 ةلماعم ىست ال : يأ 4ره الم ريل امل [:لاق اذهلو]

 ام هطعأو همركأ لب «هرهنت الو هيلع كردص قضي الو ميتيلا

 . كدعب نم كدلوب عنصي نأ بحت امك هب عنصاو «رسيت

 “لئاسلا ىلإ كنم ردصي ال :يأ 4رب الق َلِباَسلَ انو

 ام هطعأ لب «قلخ ةسارشو رهنب هبولطم نع هدر يضتقي «مالك
 . [ناسحإو] فورعمب هدر وأ كدنع رسيت

 ناك اذهلو «ملعلل لئاسلاو لاملل لئاسلا هيف لخدي اذهو

 . لصو ام :ب يف (7”) .تاجرد :ب يف (۲) .تاجرد :ب يف )١(

 حتف امب هللا كانغأف :ب يف )١( .لاوحألا :أ يفو «ب يف اذك (5)

 . لئاسلل مالك كنم كردصي ال :ب يف (5) .كيلع



 نوثالثلا ءزجلا

 ماركلاب ةنرشامو الا عج ىلخلا نمي اًرومأم ملعملا
 نمل اًماركإو هدصقم ىلع هل ةنوعم كلذ يف نإف «هيلع ننحتلاو

 ..دالبلاو دابعلا عفن يف ىعسي ناك

 ةيويندلاو ةينيدلا معنلا [لمشي اذهو] كر ةَمعنب اًنأَو#

 كانه ناك نإ ركذلاب اهُصّصخو اهب هللا ىلع نْنأ : يأ 4تَرَحَم

 هللا ةمعنب ثدحتلا نإف «قالطالا ىلع هللا معنب ثدحف الإو

 نإف ءاهب معنأ نم ىلإ بولقلا بيبحتل بجومو ءاهركشل عاد

 . نسحملا ةبحم ىلع ةلوبجم بولقلا

 [كردص كل] حرشن ملأ ةروس ريسفت

 ةيكم يهو

 ما قتلا را مسن

 لآ ه کرو كد اَنْعَصَوَو © َةَرَْص ك س لا (۸-۱)
 رثكلا مم ّنِإ ه ر رشا مم ف ٥ کود کل تقرر ه َكَرْهظظ قنا

 اًنتمم - ىلاعت لوقي 4 بّمزأَ كبر ل ٥ بص تّ ا © ام
 عئارشل هعسون :يأ 4َس كل خت أل :- هلوسر ىلع
 لابقالاو قالخألا مراكمب فاصتالاو هللا ىلإ ةوعدلاو نيدلا

 .تاريخلا ليهستو ةرخآلا ىلع

 هدجت داكت الو ريخل داقني داكي ال اًجرح اًقيض نكي ملف

 كبنذ : يأ 4 ٌكَرْرِو كدت اَنَعَصَوَو
 اَمَو كين نم َمَّنََت ام هلأ كل فعل :ىلاعت لاق امك كرل

 ءانثلا كل انلعجو ,كردق انيلعأ : يأ كوي كل اَنَمَكَرَو
 . قلخلا نم دحأ هيلإ لصي مل يذلا يلاعلا نسحلا

 يف لوخدلا يف امك الب هلوسر هعم ركذ الإ هللا ركذي الف

 نم كلذ ريغو «بطخلاو «ةماقالاو «ناذألا يفو «مالسالا
 بولق يف هلو . الب دمحم هلوسر ركذ اهب هللا ىلعأ يتلا رومألا

 دعب هريغ دحأل سيل ام «ميظعتلاو لالجالاو ةبحملا نم هتمأ

 . هتمأ نع ابن ىزج ام لضفأ هتمأ نع هللا هازجف . ىلاعت هللا

 «ةميظع ةراشب هاري رتل ْمَمَّنِإ ه ارض رسل مم ني :هلوقو

 ىتح «هبحاصيو هنراقي رسيلا نإف «ةبوعصو رسع دجو املك هنأ

 لاق امك .هجرخأف رسيلا هيلع لخدل بض رحج رسعلا لخد ول

 . 414 رش دب هلل لمخيم : ىلاعت
 عم نإو «بركلا عم جرفلا نإو» لي يبنلا لاق امكو

 ١-۸ :تايآلا «نيتلاو -36و ۱-۸ :تايآلا ‹«حرشن ملأ 34 ل

 1 . (اًرسي رسعلا

 ريكنتو «دحاو هنأ ىلع لدي نيتيآلا يف «رسعلا» فيرعتو

 . نيرسي رسع بلغي نلف «هراركت ىلع لدي «رسیلا»
 قارغتسالا ىلع ةلادلا ماللاو فلألاب هفيرعت يفو

 - غلب ام ةبوعصلا نم غلب نإو - رسع لك نأ ىلع لدي مومعلاو
 .هل مزالم ريسيتلا هرخآ يف هنإف

 مايقلاو هركشب اًعبت نينمؤملاو اًلصأ هلوسر هللا رمأ مث

 :لاقف همعن بجاوب

 يف قبي ملو كلاغشأ نم تغرفت اذإ : يأ « بصك َتَقَ ادي

 .ءاعدلاو ةدابعلا يف دهتجاف «هقوعي ام كبلق

 ةباجإ يف ةبغرلا مظعأ :يأ برا هدحو «َكْيَر لَو
 . ')كتادابع لوبقو كئتاعد

 مهبر نع اوضرعأو اوبعل اوغرفتو اوغرف اذإ نمم نكت الو

 . نيرساخلا نم نوكتف «هركذ نعو
 اهتلمكأو ةالصلا نم تغرف اذإف :هلوق ىنعم نإ :ليق دقو

 . ءاعدلا ىف بصناف

 . كبلاطم لاؤس يف بغراف كبر ىلإو
 ركذلاو ءاعدلا ةيعورشم ىلع لوقلا اذهب لاق نم لدتساو

 . كلذب ملعأ هللاو «تابوتكملا تاولصلا بقع

 .دمحلا هللو ءتمت

 نيتلاو ةروس ريسفت

  (A-1)نيالا دابا اهو © َنيِنيس روطو © َنوُيَلاَو نيئلأو# 0

 لأ لإ © َنِلِفَس َلَقْسَأ هتد ّدُث © ريوق نسل ف نضل اقع دق

 .فورعملا نيتلا وه 4ِنْلا» .«يِكفت تاب هلا س
 عفانم ةرثكل نيترجشلا نيتاهب مسقأ 4نور كلذكو
 ةوبن لحم ماشلا ضرأ يف امهناطلس نألو ءامهرمثو امهرجش

 .مالسلا هيلع ميرم نبا ىسيع

 . الب ىسوم ةوبن لحم ءانيس روط : يأ نب رطل
 دمحم ةوبن لحم ةمركملا ةكم يهو نيالا دبا اَدَهَرا

 )١( كتاوعد :ب يف .



 نوثالثلا ءزجلا

Eثعتباو اهراتخا يتلا دل  

 اهفرشأو ''”تاوبنلا لضفأ اهنم

 : يأ ريوق ِنَسحَأ هي نشل قلع ا :هلوق هيلع مسقملاو
 امم دقفي مل «ةماقلا بصتنم ءءاضعألا بسانتم «قلخلا مات

 . اًئيش اًنطاب وأ اًرهاظ هيلإ جاتحي

 ءاهركشب مايقلا هنم يغبني يتلا ةميظعلا معنلا هذه عمو

 وهللاب نولغتشم «معنملا ركش نع نوفرحنم قلخلا رثكأف
 فاسفسو رومألا لفاسأب مهسفنأل اوضر دق «بعللاو

 ءرانلا لفسأ :يأ نيلفاس لفسأ يف هللا مهدرف .قالخألا
 هيلع هللا نم نم الإ مهبر ىلع نيدرمتملا ةاصعلا عضوم

 .ةيلاعلا ةلضافلا قالخألاو «حلاصلا لمعلاو «ناميالاب

 : يأ 4 ِنْوَمَم ريع ٌرَجْآ و ةيلاعلا لزانملا كلذب و

 معنو ا حارفأو «ةرفاوتم تاذل لب ‹ عوطقم ريغ

 مئاد اهلُكأ ءلوحي ال ميعنو «لوزي ال بأ يف «ةرثاكتم

 .اهلظو

 ناسنالا اهيأ كبذكي ءيش يأ : يأ ني دب َكِبدَكي اقل
 اة كلا هللا تانا نم تيار فر لامعألا قلع ءازجلا موب
 رفكت ال نأ كيلع بجوي ام همعن نمو «نيقيلا كل لصحي هب

 . ؟هب كربخأ امم ءيشب

 كرتي نأ هتمكح يضتقت لهف نيكل كَ هلآ سأل
 . ؟نوبقاعُي الو نوباثُي الو «نوهني الو نورمؤي ال ىدس قلخلا

 مهيلإ لصوأو ءراوطأ دعب اًراوطأ ناسنالا قلخ يذلا مأ

 «ةنسحلا ةيبرتلا مهابرو «هنوصحتي ال ام ربلاو ريخلاو معنلا نم
 اهيلإ يتلا ءمهتياغو مهرقتسم يه راد ىلإ مهديعي نأ دب ال

 .نومؤي اهوحنو نودصقي
 .دمحلا هللو .تمت

 ی
 أرأ ٥ يع نِ َننإلا َقَح © ق ىلا یر ساب اقا (۱۹-۱)

 نضال َّنِإ آك © دي ر ام ننال ر ہ رل لع ىلا © کلا كو

 ادع © ھت یر َتيَمَرَأ © ئجرا كير لإ َّنِإ © يفتش هَ نأ ه مط

 بک نإ تو ه قولا 1 كدا لع نك دي تأ © ل اذ
 ران © يمي امس تب ل نإ نإ الك ه كر هلل لب مب أ © لَو

 كشر غلف ال ال ه اب ةئتس © ةيدات من ه ٍةئلياَح یدک

 د سرور راس ل 0

 0 و ا
kd IS 478َنلْغَْس و  

 َنيِلَف'س لفسأ هتد در مث ا

 قرش
 هع 0

 مو را سس لس ار

 انت رتا لانكم 9

 ا فدک
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Sî0 ها  | 
 تيرا یر كرر نإ[ ینا ۰ نا 9 مطل یس

 IOUS ORE ا

 io رسايل کوکو ب دک نات ل اكول
 يدان عني 9ل طاح ذك 69 يمام ةر

 > سمعو ls © © بز عال الك( هيلا عدس

 تاو دج ساو هع
 هللا لوسر ىلع الوزن ةينآرقلا روسلا لوأ ةروسلا هذه برع

 ام يردي ال ناك ذإ ةوبنلا ءىدابم يف هيلع تلزن اهنإف
 ٠ .ناميالا الو باتكلا

 نأ هرمأو «ةلاسرلاب مالسلاو ةالصلا هيلع ليربج هءاجف

 . أرق ىتح هب لزي ملف «ءىراقب انآ ام» :لاقو عنتماف أرقي

 . قلخلا مومع 4َقَلَح ىلا كيد رن افا : هيلع هللا لزنأف
 قلخ يذلاف يع نيل هقلخ ءادتبا ركذو ناسنالا صخ مث

 كلذو «يهنلاو رمألاب هربدي نأ دب ال «هريبدتب ىنتعاو ناسنالا
 . مهيلع بتكلا لازنإو ''مهيلإ لوسرلا لاسراي

 .ناسنإلل “هقلخ ةءارقلاب رمألا دعب "”ركذ اذهلو
 ءاهعساو تافصلا ريثك : يأ كال كو ًافأ# :لاق مث

 ملع نأ همرك نم يذلا دوجلا عساو «ناسحالاو مركلا ريثك
| 

 نم هجرخأ ىلاعت هنإف ب ل ام َنّنالا ع © رب لعل و
 (") .لسرلا لاسرإب :ب يف (۲) . مهفرشأو ءايبنألا لضفأ :ب يف )١(

 . مولعلا عاونأب :ب يف (5) .هقلخب :ب يف (5) .ىتأ اذهلو : ب يف



 نوثالثلا ءزجلا

 ءداؤفلاو رصبلاو عمسلا هل لعجو ءائيش ملعي ال همأ نطب

 . ملعلا بابسأ هل رسيو
 هب يذلا «ملقلاب هملعو ءةمكحلا هملعو نآرقلا هملعف

 بونت «سانلل السر نوكتو قوقحلا طبضتو مولعلا ظفحت
 . مهباطخ بانم

 يتلا معنلا هذهب هدابع ىلع معنأ يذلا «ةنملاو دمحلا هللف

 ىنغلاب مهيلع ّنم مث ءروكش الو ءازج ىلع ءاهل نوردقي ال

 ٠ قزرلا ةعسو

 ىغط اًيتغ هسفن ىأر اذإ - هملظو هلهجل - ناسنالا نكلو

 ملو «ىعجرلا هبر ىلإ نأ يسنو «ىدهلا نع ربجتو ىغبو

 ىدهلا كرتي هنأ لاحلا هب تلصو امير لب «ءازجلا فخي

 يه يتلا ةالصلا نع ىهنيف «هكرت ىلإ [هريغ] وعديو «هسفنب
 0 : يتاعلا درمتملا اذهل هللا لوقي «ناميالا لامعأ لضفأ

 دبعلا 406 نإ ىلص اذإ دبعلل يهانلا اهيأ 4َتْيَءَرَأ#
 هريغ 4 ا هب لمعلاو قحلاب ملعلا 451 لعل يلصملا
 . 4إ

 مظعأ نم هيهن سيلأ ؟هفصو اذه نم ىهني نأ نسحي لهف

 وه نمل الإ هجوتي ال يهنلا نإف ؟قحلل ةبراحملاو هلل ةّداحملا

 . ىوقتلا فالخب هريغ رمأي ناك وأ ,ىدهلا ريغ ىلع هسفن يف

 امأ ءرمألا نع لوبو قحلاب يهانلا بدك نإ تي
 لمعي ام ب هلل هب رب را ؟هباقع ىشخيو هللا فاخي
 . ؟لعفيو

 امع كتب دل نإ ۴ :لاقف هلاح ىلع رمتسا نإ هدعوت مث

 ءافينع اًدخأ هتيصانب نذخأنل : يأ يمل امل لعفيو لوقي

 يف ةبذاك :يأ «ٍةئِباَح ٍدَبدَك ريم اهنإف كلب ةقيقح يهو
 . اهلعف يف ةئطاخ اهلوق

 لهأ : يأ ياد '''باقعلا هيلع قح يذلا اذه منيل

 .هب لزن ام ىلع هونيعيل هلوح نمو «هباحصأو هسلجم

 . هتبوقعو هذخأل منهج ةنزخ : يأ هَل مدس
 امو يهانلا ةلاح هذهف ؟ردقأو ىوقأ نيقيرفلا يأ رظنيلف

 ۰ . ةبوقعلا نم هب دعوت
 يهانلا اذه ىلإ يغصي ال نأ هللا هرمأف يهنملا ةلاح امأو

 : لاقف هيهنل داقني الو
 ةراسخ هيف امب الإ رمأي ال هنإف [:يأ] 4ط ال رک

 . نيرادلا

 عاونأ نم هريغو دوجسلا يف هنم بيقول كبرل «ْدْجْسَأَو
 ءهنم برقتو هاضر نم يِنْذُت اهلك اهنإف «تابرقلاو تاعاطلا

 يف ةلزان تناك نإو «هنع يهنمو ريخلا نع هان لكل ماع اذهو

 ه-١ :تايآلا «ردقلا ةروس ريسفت -۷ 1۹۸

fهفإ الص  
 "هب ثبعو ةالصلا نع هب هللا لوسر ىهن نيح لهج ىبأ نأش

 .هاذآو

 دا کلا ما متن

 )١- )0ٍرَدَقْلأ هل ام َكَردَأ امر © ردا ل يف ُهَنلَرنأ اإ © ر م وم
 7 م ا م ا ا وسم د ا هوس موب

 مهيد ندب اف حورلأو هكيتلملا لر © ٍرْبَس فلا نم ريح ِرْدَقلآ هَ
 إضفل اًنيبم - ىلاعت لوقي رجلا لطم نح یھ مس ه یا يک نم

 ٠ لاق امك ؟ِرْدَتْلا ل يف ُهَنلَرَنَأ اإ :- هردق ولعو نآرقلا

 [ىلاعت] هللا نأ كلذو كرم ِدَلْل يف ُهََرَنَأ اَت : ىلاعت

 دابعلا اهب هللا محرو ردقلا ةليل [يف] ناضمر يف "'هلازنإب أدتبا
 . اًركش اهل دابعلا ردقي ال «ةماغ ًةمحر

 هنألو هللا دنع اهلضفو اهردق مظعل ردقلا ةليل تيمسو

 ريداقملاو قازرألاو لاجآلا نم ماعلا يف نوكي ام اهيف ردقي

 . ةيردقلا

 دلل ام َكَرْدَأ انو## :لاقف اهرادقم مّظعو اهنأش مّحف مث

 . ميظع اهرطخو ليلج اهنأش نإف : يأ ردا

 فلأ اهلضف نم لداعت : يأ رَ فأ نم ٌنْيَح ِرَدَقلأ هلل

 رهش فلأ يف لمعلا نم ريخ اهيف عقي يذلا لمعلاف ءرهش

 . [اهنم ةيلاخ]
 «لوقعلا هل شهدنتو «بابلألا “هيف ريحتت امم اذهلو

 ىوقلاو ةوقلا ةفيعضلا ةمألا هذه ىلع ىلاعتو كرابت ّنم ثيح

 لجر رمع «رهش فلأ ىلع ديزيو لباقي اهيف لمعلا نوكي ةليلب

 .ةنس نينامثو اًقين ءاليوط اًرمع رمعم
 لك نّيإ» اهيف مهلوزن رثكي : يأ ايف أو ُةكيتكتلا رن

 ةرثكل كلذو ءرشو ةفآ لك نم ةملاس :يأ ىه ٌَلَس ه نأ

 . اهريخ

 سمشلا بورغ نم اهادتبم :يأ 4لا لطم ٌقَح#

 1 . ”'رجفلا عولط اهاهتنمو
 يفو ناضمر يف اهنأو ءاهلضف يف ثيداحألا ترتاوت دقو

 ةنس لك يف ةيقاب يهو ؛هراتوأ يف اًصوصخ هنم رخاوألا رشعلا

 لازنإب أدتبا :ب يف (۳) .هبذعو :ب يف () .باذعلا :ب يف )١(
 نم يهتنت :أ يفو «ب يف اذك (5) .هب :أ يفو «ب يف اذك () .نآرقلا

 .رجفلا عولط ىلإ سمشلا بورغ



 نوثالثلا ءزجلا

 . ةعاسلا مايق ىلإ

 رشعلا يف دبعتلا نم رثكيو «فكتعي ةي يبنلا ناك اذهلو
 .[ملعأ هللاو] ءردقلا ةليلل ءاجر ناضمر نم رخاوألا

 نكي مل ةروس ريسفت
 ةيندم ىهو

 أ

e Eديم نير لاو بنك 1 أ ني لآ کی  

 اوسر

 م وور ۶ ر ر م م ب ا
 e قكل أ أ ا + ني

 و عع ا ب
 أوي واصلا اوثيقيو فتح يلا هل يصل هلآ اوُدْبَمل الإ ادا ا 3

 بتكلا ٍلْهَأ َنِم اورق يي ل ٠ وَمَا نيو 00 32
Arك 2 334 2  

 تإ ه a رح يف َنيكِرَتسْلاَو
E0  

 دنع 0 يل ريح ره كيلؤأ ٍتَحِلَّصلَ ا اوما بذل

 رگ ني ع ا
 4بڪرشار ل ىراصنلاو دوهيلا [نم] :يأ بكا ِلْمَأ ْنِم
 . ممألا فانصأ رئاس نم

 ال :يأ هيلع مه يذلا مهلالضو مهرفك نع نكمل
 الإ 27نينسلا رورم مهديزي ال مهلالضو مهيغ يف نولازي
 . اًرفك

 رسف مث «عطاسلا ناهربلاو «ةحضاولا هن يَ ىح

 : لاقف ةنيبلا كلت
 «قحلا ىلإ سانلا وعدي هللا هلسرأ : يأ 4س َّنِم لوشرإل#

 ءمهيكزيو ةمكحلا سانلا ملعيل «هولتي اًباتك هيلع لزنأو

 : لاق اذهلو «رونلا ىلإ تاملظلا نم مهجرخيو

 ال نيطايشلا نابرق نع ةظوفحم : يأ رم اًنحم اوني
 . مالكلا نم نوكي ام ىلعأ يف اهنأل ءنورهطملا الإ اهسمي

 بشك » فحصلا كلت يف :يأ «اين# :اهنع لاق اذهلو

 ىلإو قحلا ىلإ يدهت ةلداع رماوأو ةقداص رابخأ : يأ 4َُّمَيَق
 . ميقتسم قيرط

 سيل نمم قحلا بلاط نيبتي ذئنيحف «ةنيبلا هذه مهتءاج اذإف

 نع يح نم ايحيو ةنيب نع كله نم كلهيف «هبلط يف دصقم هل

 سيلف «هل اوداقنيو لوسرلا اذهل باتكلا لهأ نمؤي مل اذإو

 اوفلتخاو اوقّرفت ام مهنإف ءمهدانعو مهلالض نم عدبب كلذ

 رجب
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 © دراز كيل تحصل اتا
 بجوت يتلا »لأ ماج

 ام ِدْمَب ني الل اًبازحأ اوراصو
 .قافتالاو عامتجالا اهلهأل

 ءالالض الإ ىدهلا مهدزي مل مهتلاذنو مهتءادرل مهنكلو

 دحاو لصأب تءاج اهلك بتكلا نأ عم «ىمع الإ ةريصبلا الو
 .دحاو نيدو

 هَل َنيِصِخَع هنأ اودبعي نأ الإ عئارشلا رئاس يف اورمأ امف

 هللا هجو ةنطابلاو ةرهاظلا مهتادابع عيمجب نيدصاق : يأ يذل

 .هيدل ىفلزلا بلطو

 نايدألا رئاس نع [نيلئام] نيضرعم :يأ «ءانتح#

 .ديحوتلا نيدل ةفلاخملا

 يف نالخاد امهنأ عم [ركذلاب] ةاكزلاو ةالصلا ّصخو

 امهنوكو ءامهفرشو امهلضفل 4َنيِصم هلآ اودع :هلوق
 . نيدلا عئارش عيمجب ماق امهب ماق نم نيتللا نيتدابعلا

 نيول وه نيدلا يف صالخالاو ديحوتلا : يأ وا
 امو «ميعنلا تانج ىلإ لصوملا ميقتسملا نيدلا : يأ ٍدَمَيَمْلأ

 .تاقوألا :ب يف )١(



 نوثالثلا ءزجلا

 .ميحجلا ىلإ ةلصوم قرطف هاوس
 : لاقف ةنيبلا مهتءاج ام دعب نيرفاكلا ءازج ركذ مث

 دق 4 َمَّئَهَج رن يف َيِكرْمْلاَو بتكلا ٍلْهَأ َنِم أورََك نیلا نل
 . اهباقع مهيلع دتشاو ءاهباذع مهب طاحأ

 .نوسلبم اهيف مهو باذعلا مهنع رتفي ال ابف يرل
 ءهوكرتو قحلا اوفرع مهنأل 4برا رك م كأ

 .ةرخالاو ايندلا اورسخو

 رْغ َكِيَلْوأ.تَحِلَّصلا اولو اوما لآ كرإ»

n 

 نعظ ال «ةماقإ تانج : يأ «ْنْدَع ُتَّنَج َمِبيَر َدنِع ْمُهْؤاَرَج#

 . اهقوف ةياغل بلط الو «ليحر الو اهيف

 نع اوشو مع هلآ ىر ادبآ ابف نيل را اک ني یری
 مهل دعأ امب هنع اوضرو «هيضارم نم هب اوماق امب مهنع يضرف
 . تابوثملا ليزجو تاماركلا عاونأ نم

 فاخ نمل : يأ وَر ىح ْنَمِل نسحلا ءازجلا «كلذ#
00 

 © يلا راح

 هتابجاوب ماقو ءهيصاعم نع مجحأف هللا

 . [هلل دمحلاو ت تمت]

 ””تلزلز اذإ ةروس ريسفت

 ةيندم يهو

 دا کلا ما مسي

 الا ي ا زل ادل (1-۸) رو

 1 مغ ر ناَكْشَأ شالا ٌرُدْصَي ٍذِسمْوَي ه 0

 هر اف لمت نمو © فرط اک ود لاق لم

 لزلزتت ضرألا نأو «ةمايقلا موي نوكي امع ىلاعت ربخي مري

 . "امّلَعو ءانب نم اهيلع ام طقسي ىتح « « جترتو فجرتو
 ال اًفصفص ًاًعاق نوكتو ءاهلالت ىّدسُتو ءاهلابج كدنتف

 .زونكلاو

 ميظعلا رمألا نم اهارع ام ىأر اذإ «ُنَسنإلا اقول
 . ؟اهل ضرع ءيش يأ : يأ ؟ هَل ام :كلذل اًمظعتسم

 ىلع دهشت :يأ «ًاَمَراََأط ضرألا تَرَ يمول

 نم ضرألا نإف «رشو ريخ نم اهرهظ ىلع اولمع امب نيلماعلا

 . مهلامعأب دابعلا ىلع نودهشي نيذلا دوهشلا ةلمج
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 َتُْحِلْمَتِإَو € ُديِسَتَل َكِلَد ادن دونگ لاا

 © روثشلا نامرات # © دیش ریا

 ی ت

 امب ربخت نأ اهرمأو [:يأ] اهل يأ كبر َّنأِب© كلذ
 .هرمأل '؟*”يصعت الف ءاهيلع لمع

 هللا يضقي نيح ةمايقلا فقوم نم *ُشساّنلأ ٌرُّدَصَي ٍذِيَمْوَي#

 تانسحلا نم اولمع ام هللا مهيريل : يأ * َمُهَنَسَعَأ اوري

 . اًرفوم هءازج مهيريو «تائيسلاو

 لَكَ سو ه مري اح ورد لاني لمعي نَمَن#

 ءهلك رشلاو ريخلل ماع لماش اذهو مري | َوَرَد لاَمْعِم

 يزوجو] ءءايشألا رقحأ يه يتلا ةرذلا لاقثم ىأر اذإ هنأل

 : ىلاعت لاق امك «ىرحأو ىلوأ باب نم كلذ قوف امف [اهيلع

 ليبي اكو رو عا ا اك ابل

 أاولِمَع ام أوُدَجَوَول اديب ادم هُدتْيَبَو اهي نأ وک دو
 ا

 ءاليلق ولو ريخلا لعف يف بيغرتلا ةياغ اهيف ةيآلا هذهو

 . اًريقح ولو رشلا لعف نم ٍبيهرتلاو

 .هيلع بجوأ امب :ب يف (1)
 . مّلْعمَو

 ماس هس

 . يصعتس الو :أ يفو «ب يف اذك (4)

 :ب يف (۳)



 نوثالثلا ءزحلا

 تايداعلا ةروس ريسفت

 ةيكم يهو

 تيروملاف ٥ اَحْبَص ِتيِدْمْلاَوإ9 )١-١١(

 0 اج هب َنَطَسَوف © اَعَفَن دب نا © اص

 فأ ه ٌديِدَتَل فلآ ٌبْحِل ْمّنِإَو ه ٌديِبَتَل كل ت و كا
 مع مر نإ ٥ ِرودصلَا يف ام َلَصحَو © رولا يف ام م َرْيَعِب اإ معي

 تايآ نم اهيف امل ليخلاب ىلاعتو كرابت هللا مسقأ 4 رْيِِحَل نیسو

 . قلخلل مولعم وه ام ةرهاظلا همعنو ةرهابلا هللا

 اهريغ [هيف] اهكراشي ال يتلا لاحلا يف اهب [ىلاعت] مسقأو

 :لاقف تاناويحلا عاونأ نم

 ردصي ءاّيوق اًغيلب اًوُدَع تايداعلا : يأ «اًحَبَص ِتيِدَسْلأَو

 دادتشا دنع اهردص ىف اهسفن توص وهو ءحبضلا هنع

 ا 1 لا

 ادل راجحألا نم هيلع نأطي ام نهرفاوحب تروم
 . نودع اذإ [نهتوقو] نهرفاوح ةبالص نم رانلا "”حدقت : يأ

 نأ «َيبلغأ رمأ اذهو «اًسيصأ## ءادعألا ىلع تبخل ©

 . اًحابص نوكت ةراغل

 . اًرابغ : يأ 4ت نهتراغو نهودعب : يأ 4. نت
 عومج هب نطسوت : يأ *امنَبا نهبكارب : يأ هب نطو

 . مهيلع راغأ نيذلا ءادعألا

 عونمل : يأ #دوْنَكَل ويل نَا نإ :هلوق هيلع مسقملاو

 ."””هبرل هيلع يذلا ريخلل

 نم هيلغ امب حمست ال هسفن نأ هتلبجو [ناسنالا] ةعيبطف

 امل عنملاو لسكلا اهتعيبط لب «ةرفوم ةلماك اهيدؤتف «قوقحلا

 نع جرخو هللا هاده نم الإ ةيندبلاو ةيلاملا قوقحلا نم هيلع
 . قوقحلا ءادأب حامسلا فصو ىلإ فصولا اذه

 نم فرعي ام ىلع ناسنالا نإ : يأ ديس َكِلَد لع منو

 نأل «هركني الو هدحجي ال كلذب دهاشل دنكلاو عنملا نم هسفن

 . حضاو نيب رمأ كلذ

 هبرل دبعلا نإ :يأ ىلاعت هللا ىلإ دئاع ريمضلا نأ لمتحيو

 ديدشلا ديدهتلاو ديعولا هيفف ءكلذ ىلع ديهش هللاو «دونكل
 .دیهش هيلع هللا نأب «دونک هبرل وه نمل

 ددل لاملا : يأ « را بحل ناسنالا : يأ 4ُمَكَِول

 .لاملل بحلا ريثك : يأ

 ١١ = ٠١١- :تابآلا تايداعلا ١-١١ و١١١- :تايآلا ؛ةعراقلا ١-١١

 ةبجاولا قوقحلا كرت هل بجوأ يذلا وه «كلذل هبحو
 رصق هنأل اذه لکو «هبر '”قح ىلع هسفن ةوهش مدق «هيلع

 .ةرخآلا نع لفغو رادلا هذه ىلع هرظن

 : - ديعولا موي فوخ ىلع هل اًناح - لاق اذهلو

 يف ام شعب اًدإ# رتغملا اذه ملعي اله : يأ هلع الفأل

 مهرشحل مهروبق نم تاومألا هللا جرخأ :يأ ِروُبفْل

 .مهروشنو
 رتتسا ام[و اهيف ام] نابو رهظ : يأ «ٍروُدُّصلَأ ىف ام َلصْحَو#

 ةينالع رسلا راصف ءرشلاو ريخلا نئامك نم رودصلا يف

 . مهلامعأ ةجيتن قلخلا هوجو ىلع نابو ءاًرهاظ نطابلاو

 مهلامعأ ىلع علطم :يأ حل ٍذيَمْرَب مي من هلل
 . اهيلع مهيزاجمو ةيلجلاو ةيفخلا «ةنطابلاو ةرهاظلا
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 امو ه ةّيواَه ماف © هنيزوم َتَفَح نم اًمأَو © ةأر

 .4ةَيِماَح رات ه ةه ام َكئرْدَأ

 اهنأل «كلّذب تيمس ةمايقلا موي ءامسأ نم «ٌةَمراَتْلاط

 . اهلاوهأب مهجعزتو سانلا عرقت
 © ةعراقلا» :هلوقب همخفو اهرمأ مع اذهلو

 ةدش نم شال ُنوْكَي َمْوَي © ُةَعاَقْلا ام كرد امو © ُةَعِراَقْل

 رشتنملا دارجلاك : يأ # ِثوُنْبمْلا ش دارْفْلاك# ءلوهلاو عزفلا

 يتلا تاناويحلا يه :شارفلاو «ضعب يف هضعب جومي يذلا

 .هجوت نيأ يردت ال ضعبب اهضعب جومي «ليللا يف نوكت
 لاح هذهف ءاهكاردإ فعضل اهيلإ تتفاهت ران اهل دقوأ اذإف

 .لوقعلا لهأ سانلا

 )١( اهوُدَع :ب يف . : (4) .هيلع هللا :ب ىف (۳)
 .هبر اضر ىلع : ب يف ) )5اذهب دارملا :ب يف

 .لامعألا ىلع ءازجلا

 . حدقنت :ب يف (۲)



 نوثالثلا ءزحلا

 «شوُمنَملا نهم نوكتف بالصلا مصلا لابجلا امأو

 ىندأ هب ريطت اًّدج اًميعض يقب يذلا شوفنملا فوصلاك :يأ

 . حير

 . احس رم رمت یهو هداج ابحت لاجل ىرتوإ# : ىلاعت لاق

 اهنم ىقبي الو لحمضتف ءاّروثنم ءابه نوكت كلذ دعب مث
 : نيمسق سانلا مسقنيو نيزاوملا بصنت ذئنيحف «دهاشي ءيش

 . ءايقشأو ءادعس

 ىلع هتانسح تحجر :يأ يروم تفك م األ
 . ميعنلا تانج يف يَ ٍةَسِع ىف ره هتائيس

 مواقت تانسح هل نكت مل نأب # هن يزوم تح نم امو

 نم يتلا رانلا هنكسمو هاوأم : يأ 4يا مما« هتائيس
 لاق امك ةمزالملا مألا ةلزنمب هل نوكت «ةيواهلا اهتامسأ

 . 4اًماَمَع ناک اَهَباَذَع تإ : ىلاعت

 ىقلي : يأ رانلا يف ةيواه هغامد مأف كلذ ىنعم نإ :ليقو
 . هسأر ىلع رانلا ىف

 هلوقب اهرسف مث ءاهرمأل ميظعت اذهو 4ةّيِه ام كرد آمَو 1

 اهترارح تداز دق ةرارحلا ةديدش : يأ ةَيِماَح رانا : يه

 . اهنم هللاب ريجتسن اًمعض نيعبس ايندلا ران ةرارح ىلع

 رثاكتلا مكاهلأ ةروس ريسفت
 ةيكم يهو

2200 

 بدهم ير ر ویو ير وک ہر و وص مدي
(A-۱)ٌَفْوَس الك © رياقمل مرز ٌقح © َراَكَّتلا مدهلأو  

 5 5 ا عا ير ني 09 2 04 م 37

 0 نقبل ّمْلِع َنوُمْلَْمَت ول الك © َنوُمَلََت فوس الك چت © َنوُمَلَعَت
 0 سوو م ويصل

 مث وه ريحا تور
 ر يول 14 نأ -_ ر

 ر

 اوقلخ امع مهلاغتشا نع هدابع اًخبوم ىلاعت لوقي 4 ِِِمَّتلَأ ِنَع
 ميدقتو هيلإ ةبانالاو هتفرعمو «هل كيرش ال هدحو هتدابع نم هل

 : ءيش لك ىلع هتبحم
 رثاكتملا ركذي ملو 4راا روكذملا كلذ نع مكنه

 هب رختفيو «نورثاکتملا هب رثاكتي ام لك كلذ لمشيل هب
 «راصنألاو ءدالوألاو «لاومألا ىف رثاكتلا نم نورختفملا

 ذا ا حو فال «مدخلاو «دونجلاو
 . ىلاعت هلل صالخإلا هب دوصقملا سيلو «رخآلل دحاو لك

 مد ىح [مكلغاشتو] مكتوهلو مكتلفغ ترمتساف
 مكيلع رذعت امدعب نكلو «ءاطغلا ذئنيح مكل فشكناف 4 َراَقَمْل

 . هفانئكتسا

١١١ mı ۲١-8 :تايآلا ؛رثاكتلا مكاهلأ ةروس ريسفت  

 o مو 2 هرم حاد وم 7% TE دا سرب

 ©9 يحل يمي ن 9 روُدُصلأِفاَمَلصْحَو
OVERSEEادم ناسا يسرب  
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 اهنم ٌدوصقم راد خزربلا نأ راما مرر ىح : هلوق لدو

 مهمسي ملو نيرئاز مهامس هللا نأل "ةيقابلا رادلا ىلإ ذوفنلا

 . ةيقاب راد يف «"0لامعألاب ءازجلاو ثعبلا ىلع كلذ لدف
 الك مث © َنْوُمَلَتَت َقْوَس اک : هلوقب مهدعوت اذهلو «ةيناف ريغ

 ةر ول أ یا هلع رفض و کھ ا قوم

 متردابلو رثاكتلا مكاهلأ امل «بولقلا ىلإ لصي اًملع مكمامأ
 .ةحلاصلا لامعألا ىلإ

 . نورت ام ىلإ مكرّيص يقيقحلا ملعلا مدع نكلو

 ميحجلا نورتلف ةمايقلا ندرتل :يأ يحلل وَرَ

 .نيرفاكلل هللا اهدعأ يتلا

 : يأ «ِنِقْبلا يع ايدل منل

 اَهنَع أوُدجي ملو اَهوُعياَوُم منا ونظم راتلأ َنوُمرَجُملا اًءرَو# : ىلاعت
 . افِرَصَم

 راد يف هب متمعنت يذلا ريل ِنَع يمي نلمس مئل

 يف (۳) .ةرخآلا :ب يف (۲) انو سلا سلو تعش (1)
 .لامعألا ىلع :ب

 لاق امك ةيرصب ةيؤر



 = نوثالثلا ءزحلا

 ىلع هب اونيعتست ملو هيف هللا قح متيدأو هركشب متمق له ءايندلا

 . لضفأو هنم ىلعأ اًميعن مكمعنيف «هيصاعم

 ىلع هب مت متنعتسا امیر لب ؟هركشب اوموقت ملو هب متررتغا مآ

 يلا ضر 0 :ىلاعت لاق كلذ ىلع ىلع مكبقاعيف هللا يصاعم

 ب اي متنا ا كلج ىف ونيل قع رات لع لع أوك

 . ةيآلا نوه ب
 هلم هس هم حس

 باذع نوزحي

 أوُنَماَء ن 1 لإ 0 رح 5 نضل 9 0 ٍرَضَعْلاَو# مم

 ىلاعت مسقأ 4ص اصولو نأ اوصل تحيا أع
 مهلامعأو دابعلا لاعفأ لحم ءراهنلاو ليللا وه يذلا رصعلاب

 حبارلا دض رساخلاو «رساخ ناسنإ لك نأ

 : ةتوافتم ةددعتم بتارم راسخلاو

 «ةرخآلاو ايندلا رسخ نم لاحك اًقلطم اًراسخ نوكي دق

 . ميحجلا قحتساو ميعنلا هتافو

 اذهلو «ضعب نود هوجولا ضعب نم اًرساخ نوكي دقو
 :تافص عبرأب فصتا نم الإ ناسنإ لكل راسخلا هللا ممع

 نودب ناميالا نوكي الو «هب ناميالاب هللا رمأ امب ناميإلا
 .هب الإ متي ال هنع عرف وهف «ملعلا

 ةرهاظلا : اهلك ريخلا لاعفأل لماش اذهو «حلاصلا لمعلاو

 ةبجاولا "هدابع قحو هللا قحب ةقلعتملا ةنطابلاو

 . ةبحتسملاو

 : يأ «حلاصلا لمعلاو ناميالا وه يذلا قحلاب يصاوتلاو

 . هيف هبغريو هيلع هثحيو «كلذب اًضعب مهضعب يصوي
 ىلعو «هللا ةيصعم نعو هللا ةعاط ىلع ربصلاب يصاوتلاو

 . ةملؤملا هللا رادقأ

 نيرمألابو هسفن "ناسنالا لمكي نيلوألا نيرمألابف

 .هريغ لّمَكي نيريخألا
 نم ملس دق ناسنالا نوكي ةعبرألا رومألا ليمكتبو

 .[ميظعلا] حبرلاب زافو ءراسخلا

 ۳ = "٠١- :ثايآلا ءرصعلاو ١-" و٤ ٠١- :تايآلا ةزمهلا ١-91
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 مسي 1
 ا

 مورت 9€ یاب اط ملڪ کسراو ()
 لوڪ يفصل ©9 ا

 0 ْمَدَدَعو لام َمَمَج یدل ه 4 زره لڪل لوا (۹-۱)
araوم  

 ام كنردأ امو ه َةَمطلل ىف دم
 ر

 مولع اإ ٠ َوَدِألا لع ميل لا ه ُهَدَموُمْلا ییا ر ٠ ةا
 .6 ْقكدَمُم دمع يف © هدوم 5 رر حو

 رره لڪل # باذع ةدشو لابوو ديعو :يأ لول

 ذلا :زامهلاف «هلوقب مهزمليو هلعفب سانلا زمهي يذلا 4ر
 ذلا :زامللاو «لعفلاو ةراشالاب مهيلع نعطيو سانلا بيعي

 .هلوقب مهبيعي

 لاملا عمج ىوس هل َّمَه ال هنأ زامللا زامهلا اذه ةفص نمو

 .دبعلا : ب يف (۲) .هدايع قوقحو هللا قوقحب : ب يف (۱)



 نوثالثلا ءزجلا

 قرط يف هقافنإ يف ةبغر هل سيلو «هب ةطبغلاو هديدعتو
 1 . كلذ وحنو ماحرألا ةلصو تاريخلا

 ناك كلذلف ءايندلا ىف مدل هلام نأ هلهجب بحي

 نع نب هنأ نلعب ينلا لام همك يف هلك يعينك

 نأو ءرايدلا برخيو رامعألا فصقي لخبلا نأ ردي ملو

 .رمعلا يف ديزي ربلا
 ام َكردَأ امو ه وَمَا ىفإ# نحرطيل : يأ ندب الك»

 . اهنأشل ليوهتو اهل ميظعت ةا
 : هلوقب اهرسف مث

 «ىَّلا# ةراجحلاو سانلا اهدوقو يتلا «ُةَدَسوُمْل هلأ رال

 ىلإ داسجألا نم ذفنت :يأ ديالا لع ُمَِّطَت اهتدش نم

 :تولقلا

 نم اوسيأ دق ءاهيف نوسوبحم مه ةغيلبلا ةرارحلا هذه عمو

 . اهنم جورخلا

 نم *ِرَمَع فل ةقلغم : يأ #ُةَدَصْوُم مَع اإ # : لاق اذهلو
 . اهنم اوجرخي الثل «َقَدَدَمُم# باوبألا فلخ

 . ايف أودي اهن ورع نأ اودارأ آنك »
 . [ةيفاعلاو وفعلا هلأسنو كلذ نم هللاب ذوعن]

 رص هك 1 يسا

 لمع لاه ليفلا ناب كير لعق تبع ر دلا متن
 ني قرا مهر © ٌليآَبأ اط مع کسراو © للص يف دک
 هللا ةردق نم تيأر امأ : يأ 4 ٍلوُكْأَت ٍفَسَمُك ْمُهَلَمَج © لَ

 هلوسر قدصو «هدیحوت ةلدأو «هدابعب هتمحرو «هنأش ميظعو

 هتيب اوداك نيذلا «ليفلا باحصأب هللا هلعف ام ویی ٍدمحم

 .هبارخإ اودارأو مارحلا
0 5 

 همدهل ةليفلا مهعم اوبحصتساو «كلذ لجأل اوزهجتف

 .نميلاو ةشبحلا نم هب برعلل َلَبِق ال عمجب اوءاجو

 جرخو «ةعفادم برعلاب نكي ملو ةكم برق ىلإ اوهتنا املف
 مهيلع هللا لسرأ «مهنم مهسفنأ ىلع افوخ ةكم نم ةكم لهأ
 . ليجس نم ةامحم ةراجح لمحت ةقرفتم : يأ ءليبابأ اًريط

 ءاودمهو اودمخف ءمهينادو مهيصاق تعبتتو ءاهب مهتمرف

 يف مهديك درو مهرش هللا ىفكو «لوكأم فصعك اوراصو

 .[ةروهشم ةفورعم مهتصقو] «مهروحن

 ٤ ١ = ٠١٠١٠ - :تابآلا ؛لبفلا  5-1١و ٠١١- فاليإل :٠-٤ و٠١۷- :نوعاملا ١-7

 دمحلا هللف ءهتلاسر ''”تامدقمو هتوعد تاصاهرإ ةلمج نم

 .ركشلاو

 شيرق فاليإل ةروس ريسفت

 هدم طربا مسرب

 0 شرف فکیإال # (€-1) ه ٍقيَّصلَاو تسلا لر هغ

 ْنِي مُهَنماَءَو عوج نّي مُهَمَسْطَأ ترا © تيل اًد بر اوعي
 قلعتم رورجملاو راجلا نإ :نيرسفملا نم ريثك لاق يفوح
 لجأل ليفلا باحصأب انلعف ام انلعف :يأ اهلبق يتلا ةروسلاب

 يف مهتلحر ماظتناو «مهحلاصم ةماقتساو «مهنمأو شیرق

 . بساكملاو ةراجتلا لجأل ماشلل فيصلاو «نميلل ءاتشلا

 يف هلهأو مرحلا رمأ مظعو ءءوسب مهدارأ نم هللا كلهأف

 رفس يأ يف مهل اوضرتعي ملو «مهومرتحا ىتح برعلا بولق
 . اودارأ

 تيل ادم بر أوُدُبَسلَط :لاقف ركشلاب هللا مهرمأ اذهلو
 .ةدابعلا هل اوصلخيو هودحويل : يأ

 قزرلا دغرف نوح نم مُهَتَماَءَو عوج نّي مُهَمَسْطَأ ىرَّلأ»
 هللا ركشل ةبجوملا ةيويندلا معنلا ربكأ نم فواخملا نم نمألاو

 .ىلاعت

 . ةنطابلاو ةرهاظلا كمعن ىلع ركشلاو دمحلا مهللا كلف

 بر وهف الإو «هفرشو هلضفل '"'تيبلا ةيبوبرلاب هللا نصخو
 . ءيش لك

 نوعاملا ةروس ريسفت

 فلا تدم ٠ لاب بدك یزلآ تبرأ (۷-۱)
 رے سو يرش 57 اسس مر ع رەد ور

 َنَلَصمْلِل لسوف © نيكَشِمْلَ اعط لع ضحي الو ه ديلا عدي

 م
 ر ورد a حرب م E حر م 3

 نوعنميو © توءاري مه نيِدْلا © َنوُهاَس ْمِهاَلَص نع مه نينا ©
 :هدابع قوقحو هقوقح كرت نمل اًًماذ ىلاعت لوقي *َنوُعاَمْل

 .تيبلاب ةيبوبرلا :ب يف (۲) .ةلدأ :ب يف )١(



 نوثالثلا ءزحلا

 الف ءءازجلاو ثعبلاب :يأ يلب ُبدَكُم ىلا َتْيَءَرأ»

 . لسرلا هب تءاج امب نمؤي
 الو «ةدشو فنعب هعفدي :يأ ميل عي ىلا ترکی

 .اًباقع '''ىشخي الو اًباوث وجرب ال هنألو ؛هبلق ةواسقل همحري

 هنأ ىلوأ باب نمو نكتب ماع لع هريغ س الوإ#

 . نيكسملا معطي ال هسفنب

 ةالصلا ة ةماقال “نومزتلملا :يأ 4َنَّصْمَنِل ليو

 اهتقول نوكرات اهل نوعيضم : يأ َنْوُشاَس َمِهاَلَص دوم

 . "”اهناكرأل نوتوفم

 يتلا «ةالصلا اوعيض ثيح هللا رمأب مهمامتها مدعل اذهو

 وه «ةالصلا نع وهسلاو «تابرقلا لضفأو تاعاطلا مهأ يه

 . “موللاو مذلا هبحاص قحتسي يذلا

 نم ىتح دحأ لك نم عقي اذهف ءةالصلا يف وهسلا امأو

 «ةمحرلا مدعو «ةوسقلاو ءايرلاب ءالؤه هللا فصو اذهلو

 :لاقف

 ائر لجأل لامعألا نولمعي : يأ € توكلري م يدا

 . سانلا
 رضي ال يذلا ءيشلا ءاطعإ نوعنمي : يأ *َنوُعاَمْلأ نوعي

 ءسأفلاو ولدلاو ءانالاك ءةبهلا وأ ةيراعلا هجو ىلع هؤاطعإ

 . هب ةحامسلاو ءاهلذني ةداعلا ترج امم كلذ وخنو

 وه امب فيكف «نوعاملا نوعنمي - مهصرح ةدشل - ءالؤهف
 . هنم رثكأ

 «نيكاسملاو ميتيلا ''"”ماركإ ىلع ثحلا ةروسلا هذه يفو
 ءاهيلع ةظفاحملاو ةالصلا ةاعارمو كلذ ىلع ضيضحتلاو

 .لامعألا عيمج يفآو اهيف] صالخالا ىلعو

 ةيراعك ةفيفخلا رومألا لذبآو فورعملا لعف] ىلع ثحلاو

 «كلذ لعفي مل نم مذ هللا نأل كلذ وحنو باتكلاو ولدلاو ءانإلا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو «باوصلاب ملعأ ىلاعتو هناحبس هللاو

 رثوكلا ةروس ريسفت

 ةيكم يهو

 ريل وأ لآ ر ٽپ

oر  
 ه رو كرل لصف ه َرَثْوَكْلا كتبْطَعا اإ (۳-۱)

 هلك دمحم هيد ىلاعت هللا لوقي لا رخ كليم تك

 ريثكلا ريخلا :يأ «َرَئْوَكْلا كتيطمأ اإل :هيلع اًنتمم

 ١-۳ :تايآلا ءرثوكلا ةروس ريسفت -4
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 7 رو ر 20

 لاا ت راو
 ي ع A ر
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 اا 5
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 اوه تنام ت

 موي ج هيبنل هللا هيطعي ام هتلمج نم يذلا ريزغلا لضفلاو
 .ارثوكلا» : هل لاقي يذلا رهنلا نم ةمايقلا

 اًضايب دشأ هؤام ءرهش هضرعو رهش هلوط "”ضوحلا نمو
 اهترثك يف ءامسلا *”موجنك هتينآ «لسعلا نم ىلحأو نبللا نم
 . اًدبأ اهدعب أمظي مل ةبرش هنم برش نم ءاهترانتساو

 : لاقف اهركشب هرمأ هيلع هتنم ركذ املو

 امهنأل ركذلاب نيتدابعلا نيتاه نصخ 4 َرَحْخأَو كبر لص
 .تابرقلا ٌلجأو تادابعلا لضفأ نم

 هلل حراوجلاو بلقلا [يف] عوضخلا نمضتت ةالصلا نألو

 .ةيدوبعلا عاونأ يف اهلقنتو

 ءرئاحتلا نم دبعلا دنع ام لضفأب هللا ىلإ برقت رحنلا يفو

 .هب حشلاو هتبحم ىلع سوفنلا تلبج يذلا لاملل جارخإو
 وه كصقتنمو كماذو كضغبم : يأ 4تا كدإ#

 يف (۳) .نومزتلم نيذلا :أ يفو ءب يف اذك (5) .فاخي :ب يف )١(

 هلذبب :ب يف (02) .ديعولاو 0 اب يف 20 ا 8



 نوثالثلا ءزجلا

 . ركذلا عوطقم لمعلا عوطقم ريخ لك نم عوطقملا : يأ 4بال
 نكمملا لامكلا هل يذلا ءاّمح لماكلا وهف ةي دمحم امأو

 .ِةكَي عابتألاو راصنألا ةرثكو ركذلا عفر نم قولخملا قح يف

 نورفاكلا ةروس ريسفت

 د یا قلقا ما مش

 579 ٥ نود اَم دَعَا آل ه د

 دوي شنا الو ه مدع أنأ لو

 العم نيرفاكلل لق : يأ 4 نيد و 2 97 ق دا

TT Teوغ نؤذيعي اوناك امه ا ؛  

e 

 يف هلل مكصالخإ مدعل دعا ا م

 .ةدابع ىمست ال كرشلاب ةنرتقملا هل مكتدابعف «'' 'هتدابع

 يناثلاو «لعفلا دوجو مدع ىلع لوألا لديل كلذ ررك مث
 را

 كعب س لل د 1
 م رھ درر

 . رام ا رب ناو لقا امم وتب ہا ییا

 ا سيب ر و
 نوديلع 0

 کارو أند 5 عقلا هلآ رصن ءا ادل (۳-۱)

 كِل ا كير دمع ص 0 46 1 نيد ىف نوحي

 دنع هلوسرل رمأو ةراشب ةميركلا ةروسلا هذه يف كات ناك

 . كلذ ىلع بترتي ام ىلع هيبنتو ةراشإو ءاهلوصح
 لوخدو «ةكم هحتفو «هلوسرل هللا رصنب ةراشبلا يه ةراشبلاف

 هلهأ نم مهنم ريثك نوكي ثيحب ءاَجاوفأ هللا نيد يف سانلا

 .هب رشبملا اذه عقو دقو «هئادعأ نم اوناك نأ دعب «هراصنأو

 نأ هلوسر هللا رمأف «حتفلاو رصنلا لوصح دعب رمألا امأو

 ر كبح عسب «كلذ ىلع هبر ركشي

 :نيتراشإ كلذ يف نإف ةراشالا امأو

 لوصح دنع دادزيو نيدلا اذهل رصنلا رمتسي نأل ةراشإ

 ركشلا نم اذه نإف «هلوسر نم هرافغتساو هللا دمحب حيبستلا

 ١-٠ :تايآلا ءرصنلا -١١١و ١-5 :تايآلا «نورفاكلا 4 11٩٦

 ا را اہ
 اوهللا مصن َءاجاذإ

 34 هل

 كردم حسف 9 اوفأ هلأ نيد فک رولح لي

a, ہتساو 
 ر

 سالا ارب 6 200

 م س

 < ا

 و
 ر

 ام بنو بهل یادی تبت

  ةثأرمأو () به تاد ارائَدصِيَس (ي) بسك
 رجم

 | 500 نتایج ف ) بطلا

 « كدي رڪ نت : لوقي هللاو
 هذه يف مهدعبو نيدشارلا ءافلخلا نمز يف كلذ دجو دقو

 مل ام ىلإ مالسالا لصو ىتح ءاّرمتسم هللا رصن لزي مل ءةمألا

 «هريغ يف لخدي مل ام هيف لخدو «نايدألا نم نيد هيلإ لصي

 مهالتباف «ثدح ام هللا رمأ ةفلاخم نم ةمألا نم ثدح ىتح

 . لصح ام لصحف «رمألا تتشتو ةملكلا قرفتب هللا
 ام هفطلو هللا ةمحر نم نيدلا اذهو ةمألا هذهلف [اذه عمو]

 .لايخلا يف رودي وأ لابلاب رطخي ال
 رايج هللا لوسر لجأ نأ ىلإ ةراشالا يهف ةيناثلا ةراشإلا امأو

 . هب هللا مسقأ لضاف رمع هرمع نأ كلذ هجوو ءاندو برق دق
 ةالصلاك «رافغتسالاب متخت ةلضافلا رومألا نأ دهع دقو

 را
 ةراشإ لاحلا هذه يف رافغتسالاو دمحلاب هلوسرل هللا رم

 هرمع متخيو «هبر ءاقلل أيهتيو دعتسيلف م
 . هيلع همالسو هللا تاولص «هدجي ام لضفأب

 )٣( .ةيکم يهو :ب يف (1) ه4 هابي کمدغا هني
 . اولتباف :ب يف (5) .نيدلل رمتسي رصنلا نأ ةراشإ : ب يف



 نوثالثلا ءزحلا

 لوقي نأ رثكي «هتالص يف كلذ لوقيو نآرقلا لوأتي يب ناكف
 . يل رفغا مهللا كدمحبو مهللا كناحبس» :هدوجسو هعوكر ىف

 تبن ةروس ريسفت
 ةيكم [يهو]

 وع وس سه مس 0 ا ا ا کس
 هت ىف امو ملام ُهْنَع ىغأ آم © بیو بهل یا ادي تبت )۱-٥(

 ة.بطحلا لامك متارماو © بط تاد ارا لصيس © بسك ا عه str 2 کک ا حل 7
 3 دوغ مس

 ناكو لَك يبنلا مع وه بهل وبأ لسم نم ٌلَبَح اهديِج يف
 ةيمح الو نيد هيف الف ءا ىبنلل [ةيذألاو] ةوادعلا ديدش

 .- هللا هحّبق - ةبارقلل

 موي ىلإ هيلع يزخ وه يذلا ميظعلا مذلا اذهب هللا هّمْذق

 :لاقف ةمايقلا

 بو يقشو هادي ترسخ :يأ 4مل أ آي ثبت
4 5 

 هيسكام الو هاغطأو هذنع ناك يذلا لام نع عَ مو

 .هب لزن ذإ هللا باذع نم اًئيش هنع دري ملف

 لك نم رانلا هب طيحتس :يأ 4به تاد ارا قَصَِيَس#

 ىه نواعتت هيلي هللا لوسرل ةيذألا ةديدش اًضيأ تناكو

 ام ةياغ ىعستو رشلا يقلتو «ناودعلاو مثالا ىلع اهجوزو
 نم اهرهظ ىلع عمجتو لكي لوسرلا ةيذأ يف هيلع ردقت

 نمل البح هقنع يف هل دعأ دق ءاًبطح عمجي نم ةلزنمب رازوألا

 .دسم نم البح اهقنع يف ةدلقتم اهجوز

 . هللا تايآ نم ةرهاب ةيآ ةروسلا هذه ىفف «لك ىلعو

 . اكلهي مل هتأرماو بهل وبأو ةروسلا هذه لزنأ هللا نإف

 كلذ مزال ' نمو هد الو رال يف ناب ا مهنا نيغأو
 .ةداهشلاو بيغلا ملاع ربخأ امك عقوف .ناملسي ال امهنأ

 ةيكم [يهو]

 عسل كلا ما ويقبل

 در مل ٠ دملا ها ٠ دک هلا وه لف )١-4(

 م-١:قلفلا -١٠٠و :١-٤ صالخإلا -7١١و ١-٥ :تابآلا «تبت -۱ 11۹¥

 لوق نُ :يأ هدأ ارْفُك م یکی ْمَلَو ه دک کو
 .هانعمب افراع هل اًدقتعم هب اًمزاج

 وهف «ةيدحألا هيف ترصحنا دق :يأ 4دا هلأ رهط

 تافصلاو «ىنسحلا ءامسألا هل يذلا لامكلاب درفنملا دحألا

 . ليثم الو هل ريظن ال يذلا ءةسدقملا لاعفألاو ءايلعلا ةلماكلا

 . جئاوحلا عيمج يف دوصقملا : يأ «ُدَمحَصلأ هنا

 ءراقتفالا ةياغ هيلإ نورقتفم يلفسلاو يولعلا ملاعلا لهأف

 يف لماكلا هنأل «مهتامهم يف هيلإ نوبغريو مهجئاوح هنولأسي
 لمك دق يذلا ميلحلا ءهملع يف لمك دق يذلا ميلعلا «هفاصوأ

 تعسو [يذلا «هتمحر يف لمك] يذلا ميحرلا ءهملح يف

 .هفاصوأ رئاس اذكهو «ءيش لك هتمحر

 ملو هانغ لامكل دوب ْمَلَو دل ملم هنأ هلامك نمو

 الو «هفاصوأ ىف الو هئامسأ ىف ال حا اًرفك وأ کی

 1 2, ىلاعتو ك راب هلاعفأ ىف
 . تافصلاو ءامسألا ديحوت ىلع ةلمتشم ةروسلا هذهف :

 ّرَّش نم © ّقَلَخ ام رَ ني ه ِقَلَمْلا بري وع لفل )١-2(

 0 هو ٠ دَعَا يف تملا رس نيو © َبَقَو اد ٍقِساَع

 أجلأ :يأ «ُدوُعَأظ :اًدوعتم لقال :يأ 4َس اإ ٍدِياَح

 «ىونلاو بحلا قلاف :يأ .4ِقَلَمْلا برب مصتعأو ذولأو

 . حابصإلا قلافو

 سنإ نم هللا قلخ ام عيمج لمشي اذهو 4َّنّلَخ اَم َّرَس ني
 . اهيف يذلا رشلا نم اهقلاخب ذاعتسيف «تاناويحو نجو

 : لاقف مع امدعب صخ مث
 ليللا يف نوكي ام رش نم : يأ 4َبَقَو اَذِإ ٍقِساَع رش مول

 ةريرشلا حاورألا نم ريثك هيف رشتنتو «سانلا ىشغي نيح
 . ةيذؤملا تاناويحلاو

 رحاوسلا رش نمو :يأ 4ِدَقُمْلا ف تسفر نيو

 ىلع اهندقعي يتلا دقعلا يف ثفنلاب نهرحس ىلع نعتسي يتاللا
 .رحسلا

 بحي يذلا وه دساحلاو 4 دس 5 ٍدِساَح رع نمو

 نم هيلع ردقي امب اهلاوز يف ىعسيف دوسحملا نع ةمعنلا لاوز

 .بابسألا

 رس نم



 نوثالثلا ءزجلا

 .هديك لاطبإو هرش نم هللاب ةذاعتسالا ىلإ جيتحاف

 نم الإ نيعلا ردصت ال هنأل ؛نياعلا دساحلا يف لخديو

 . سفنلا ثيبخ عبطلا ريرش دساح

 رشلا عاونأ عيمج نم ةذاعتسالا تنمضت ةروسلا هذهف
 .اًصوصخو اًمومع

 ذاعتسيو هررض نم ىشخي ةقيقح هل رحسلا نأ ىلع تّلدو
 .[هلهأ نمو] ءهنم هللاب

 ہلا ه سالا بیم ٥ہ اکل برب ُدوُمَأ لفل )١-1( 13 7 2 س ا ع
 سو 5 ىزلا ه 0 ساوس | 0 نم ه ساّنلأ ا 4 001 و2 سا سي هو

 ةلمتشم ةروسلا نشو اكل اَنلأَو َوََنِجْلا نم ه ساکلا ٍروُدَص

 ناطيشلا نم ءمههلإو ا سانلا برب ةذاعتسالا ىلع

 هنأ هرشو هتنتف نم يذلا اهتَّدامو اهلك رورشلا لصأ وه يذلا

 يف هايإ مهيريو رشلا [مهل] نسحيف «سانلا رودص يف سوسوي
 . هلعفل مهتدارإ طشنيو ةنسح ةروص

 ريغ ةروص يف هايإ مهيريو هنع مهطبشثيو ريخلا مهل حّبقيو

 . هتروص

 اذإ رخأتي :يأ «سنخيو سوسوي لاحلا هذهب اًمئاد وهو

 . هعفد ىلع هب ناعتساو «هبر دبعلا ركذ

 سانلل هللا ةيبوبرب مصتعيو ذيعتسيآو نيعتسي] نأ هل يغبنيف

0 

 مهل متت الف ءاهلجأل مهقلخ يتلا هتيهولأبو ءاهتيصانب ذخآ وه
 لوحيو اهنع مهعطتقي نأ ديري يذلا «مهودع رش عفدب الإ

 باحصأ نم اونوكيل هبزح نم مهلعجي نأ ديريو ءاهنيبو مهنيب
 رحنا

 . سنالا نم نوكي نجلا نم نوكي امك ساوسولاو
 . #ساَتلأو َةَّنِحْلا نم : لاق اذهلو

 . اًنطابو اًرهاظو ءاّرخآو اًلوأ نيملاعلا بر هلل دمحلاو

 انل اًبونذ انع وفعي نأو «هتمعن متي نأ ىلاعت هلأسنو

 تبهذ تاوهشو اياطخو هتاكرب نم ريثك نيبو اننيب "”تلاح

 . هتايآ ربدت نع انبولقب

 ءاندنع ام ٌرشب هدنع ام ريخ انمرحي ال نأ هنم لمأنو هوجرنو

 ٤- :تايآلا «سانلا ةروس ريسفت ١-5
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 0يی E ةعأأ

 هلا 1
 Eyo 1( ناكل سوسو ركع © نياكلا دنقل باوک © باباش
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 ل
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 نم طنقي الو «نورفاكلا موقلا الإ هللا حور نم سأيي ال هنإف

 .نولاضلا موقلا الإ هتمحر
 هبحصو هلآ ىلعو دمحم هلوسر ىلع ملسو هللا ىلصو

 «تاقوألا دبأ نيلصاوتم نيمئاد اًمالسو ةالص « نيعمجأ

 . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 «هعماج دي ىلع «هقيفوت نسحو «هنوعب هللا باتك ريسفت مت

 نباب فورعملا «هللا دبع نب رصان نب نمحرلا دبع» هبتاكو

 ةرغ يف كلذو «نيملسملا عيمجو هيدلاولو هل هللارفغ « يدعس

 ةرجه نم فلأو ةئامثالثو نيعبرأو عبرأ ةنس نم لوألا عيبر

 , 4ل دمحم

 )١( تلاح يتلا انبونذ : ب يف (۲) . ةيكم : ىلإ ب يف رياغم طخب تلدع .

 ) )۳تنأ كنإ فعاو انم لبقت انبر ء١٤١٠ نابعش يف لقنلا عقوو :ب يف

 ميحرلا روفغلا .



 ق حالملا

 ١- نآرقلل رسفملا اهنع ينغتسي ال هتايلكو ريسفتلا لوصأ نم:تايلكو لوصأ .

 .ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفت -"
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 تايلكو لوصأ

 . نآرقلل رسفملا اهنع ينغتسي ال هتايلكو ريسفتلا لوصأ نم

 وأ «ماهفتسالا وأ «يهنلا قايس وأ «يفنلا قايس يف ٌةركتلا
 ةلثمأو «معي فاضملا درفملا كلذكو ءٌمعَت ءطرشلا قايس

 . ةريثك كلذ

 تدجو وأ «تاروكذملا دعب ةعقاو ةركن تدجو ىتمف

 ءظفللا كلذ يف لخد ام عيمج تبثأف «ةفرعم ىلإ اًفاضم اًدرفم
 ال ءظفللا مومعب ةربعلا» نإف ءهدحو لوزنلا ببس ربتعت الو

 . «ببسلا صوصخب
 يتلاو «ةعقاولا لاعفألاو ثداوحلا عيمج لزنت نأ يغبنيو

 نأ فرعت كلذبف «ةينآرقلا تامومعلا ىلع «ثدحت لازت ال

 دجتسي الو «ثداح ثدحي ال هنأو «ءيش لكل ُتايبت نآرقلا

 .هحيضوتو هنايب نآرقلا يفو الإ ءرومألا نم رمأ

 «فاصوألا ىلع ةلخادلا ماللاو فلألا نأ هلوصأ نمو

 هيلع تلخد ام عيمج قارغتسا دين «سانجألا ءامسأ ىلعو

 . يناعملا نم

 ركذب «هتفرعمو هللا ديحوت ىلإ وعدي هنأ «نآرقلا تايلك نمو
 «ةينادحولاب هدرفت ىلع ةلادلا هلاعفأو ءهفاصوأو « هللا ءامسأ

 نأو «قحلا يه هتدابعو «قحلا هنأ ىلإو «لامكلا فاصوأو

 نود نم َدبَع ام لك صقن نيبيو «لطابلا وه هنود نم نوعدي ام
 .هوجولا عيمج نم هللا

 .هقدصو يي دمحم لوسرلا هب ءاج ام ةحص ىلإ وعديو

 نسحو ءاهلك هتارابخإ قدصو «همامتو ءهماكحإ نايبب
 يرشبلا لامكلا نم « ةي لوسرلا هيلع ناك ام نيبيو .هماكحأ

 نأب مهادحتيو «نيرخآلاو نيلوألا نم ٌدحأ هيف هقحلي ال يذلا

 . نیقداص اوناك نإ «هب ءاج ام لثمب اوتأي

 .هايإ هرارقإو هلعفو هلوقب ىلاعت هتداهشب كلذ ررقيو

 ةداهشبو ءروهظلاو رصنلابو «ناهربلاو ةجحلاب هل هقيدصتو
 يف قحلا نم هب ءاج ام نيب لباقيو .نيفصنملا ملعلا لهأ

 هب نوبذکملاو «هؤادعأ هيلع ناك ام نيبو .هماكحأو هرابخأ

 ررقي امك ءمهماكحأ يف لطابلاو «مهرابخأ يف بذكلا نم

 . ةعونتملا تازجعملاب كلذ

 تاومسلل هقلخو «هتردق لامك ركذي داعملا هللا ررقيو

 أدب يذلا نأيو «سانلا قلخ نم ربكأ امه نيتللا «ضرألاو

 ايحأ يذلا نأبو «ىلوأ باب نم هتداعإ ىلع رداق قلخلا

 همايأ اًضيأ ركذيو .ىتوملا ءايحإ ىلع رداق اهتوم دعب ضرألا

 ءايندلا يف سانلا اهدهاش يتلا تالثملا عوقوو ءممألا يف

 .ةرخآلا ءازج نم جذومن اهنأو

 نيدحلملاو نيكرشملاو رافكلا نم نيلطبملا عيمج وعديو

 هدئاقع يف «موقأ يه يتلل يدهي هنأو «نيدلا نساحم ركذب

 معنلاو «ةيبوبرلاو ةمظعلا نم هلل ام نايبو «هلامعأو هقالخأو

 وه ءاهلك معنلاو «قلطملا لامكلاب درفت نم نأو .ةميظعلا

 رّيم اذإ «نولطبملا هيلع ام نأو «هل الإ ةدابعلا حلصت ال يذلا

 ١ .ةميخو هبقاوعو « الطابو اًرش دجُو ققحو
 تايالا هيلع تلد ام ٌتمهف اذإ :ريسفتلا لوصأ نمو

 هذه مزاول نأ ملعاف ءاتمضتو ةقباطم يناعملا نم ةميركلا

 كلذل ةعبات ءاهعباوتو اهطورشو «هب الإ متتال امو «يناعملا
 متيال امو ءربخلل ٌعبات وهف هب الإ ربخلا متي ال امف ىنعملا

 اهنم مهفُي يتلا تايآلا نأو «مكحلل ٌعبات وهف «هب الإ مكحلا

 بجي لب «ضراعت الو ضقانت اهيف سيل « ضقانتلاو ضراعتلا
 فذح نأو .اهب ةقئاللا ةبسانملا ةلاحلا ىلع اهنم لك لمح

 «ىنعملا ميمعت ىلع لدي ءاهريغو تالوعفم نم «تاقلعتملا

 ال ام ٌفذح زوجي ال هنأو «فذحلا دئاوف مظعأ نم اذه نأل

 ماكحألا نأ امك «ةيلاحلا ةنيرقلاو «يظفللا قايسلا هيلع لدي

 اهنم دبال «دويقلا كلت نأ ىلع لدت تافص وأ طورشب ةديقملا

 . مكحلا توبث يف

 ءيش نع ىهن اذإو ءهدض نع اًيهان ناك ءيشب هللا رمأ اذإ

 ؛ صئاقنلا نم ءيش يفنب هسفن ىلع ىنثأ اذإو «هدضب اًرمآ ناك

 ىلع ىنثأ اذإ كلذكو . صقنلا كلذل يفانملا لامكلل اًنابثإ ناك

 مهل حدم وهف «صئاقنلا نم ءيش نع مههزنو هئايلوأو هلسر

 «ميعنلا راد نع صئاقنلا يفن هلثمو «صقنلا كلذ داضي امب

 . كلذ دض تابثإ ىلع لدي

 مل ءاّيلج اًروهظ رهظو قحلا حضو اذإ هنأ :تايلكلا نمو

 لطبت لب «لحم ةيلمعلا تاضراعملاو ةيملعلا تالداجملل قبي

 .تالداجملا لحمضتو «تاضراعملا

 ءدوجوم هنأ وأ «دوجوم ريغ نوكي نأ امإف ؛نآرقلا هافن ام

 . عفان الو ديفم ريغ هنكلو

 ضراعي ال لوهجملاو مولعملا عفدي ال موهوملا

 ا ا جلا را يح ا ا 5١

 .ريسفتلا ةمتاخ يف اهتلعج دقو «هتايح يف عبط



 .لالضلا الإ قحلا دعب امو «ققحملا

 عضاوم يف حلاصلا لمعلاو ناميالا نآرقلا يف هللا ركذ

 ةديمحلا راثالاو لجالاو لجاعلا ءازجلا نم امهيلع بتر ةريثك

 هللا رمأ امب «مزاجلا قيدصتلا :وه ناميالاف ءاّريثك ايش
 . حراوجلا لامعأل نمضتملا «هب قيدصتلاب هلوسرو

 .هدابع قوقحو .هللا قوقحب مايقلا :وه حلاصلا لمعلاو

 ىوقتلا ىلع بترو «نيقتملا حدمو «ىوقتلاب هللا رمأ كلذكو

 :ةلماكلا ىوقتلاو .تاهوركملا لاوزو «تاريخلا لوصح

 قيدصتو امهيهن بانتجاو «هلوسر رمأو هللا رمأ لاثتما

 .امهربخ

 اًمسا ىوقتلا تناك ءهوحنو ربلاو ىوقتلا نيب هللا عمج اذإو

 درفأ اذإو «تاريخلا لعفل اًمسا ربلاو «يصاعملا عيمج يقوتل

 .رخآلا هيف لخد ءامهدحأ

 ىلع ىنثأو «ةريثك عضاوم يف بولطملا ىدهلا هللا ركذو

 يعسلابو «هنم هبلطب انرمأو «هديب ىدهلا نأ ربخأو «يدتهملا

 ملعلا ةيادهل لماش كلذو .ىدهلا لصحي ببس لك يف
 .لمعلاو

 يغلا :هلضو «هب لمعو «قحلا فرع نم :يدتهملاف

 نمو «يواغلا وهف هب لمعي ملو قحلا فرع نمف «لالضلاو
 . لاضلا وهف قحلا لهج

 مهباوث ركذو «نينسحملا ىلع ىنثأو .ناسحالاب هللا رمأ
 كنأك هللا دبعت نأ :ناسحالا ةقيقحو .ةريثك تايآ يف عونتملا

 نم هعيطتست ام لذبت نأو «كاري هنإف هارت نكت مل نإف ءهارت

 .نيقولخملا ىلإ يلوقلاو يندبلاو يلاملا عفنلا

 عيضي ال هنأ ربخأو «نيحلصملا ىلع ىنثأو حالصالاب رمأو
 . مهرجأو مهباوث

 سانلا دئاقع حالصإ يف ىعست نأ :وه حالصالاو

 ام ةياغ ىلع نوكت ثيحب «مهلاوحأ عيمجو «مهقالخأو

 «ةينيدلا رومألا حالصإ لمشي اًضيأو .حالصلا نم «نكمي

 :اذه دضو «تاعامجلاو دارفألا حالصإو ءةيويندلا رومألاو

 .داسفلا

 مهتابوقع ركذو «نيدسفملا مذو «هنع ىهن دق «داسفالاو
 .ةيويندلاو ةينيدلا مهلامعأ حلصي ال هنأ ربخأو «ةددعتملا

 مه مهنأو «نينقوملا ىلعو «نيقيلا ىلع هللا ىنثأ
 . ةيقفألا تايآلاو «ةينآرقلا تايآلاب نوعفتنملا

 رمثملا «خسارلا ملعلا :وهف «ملعلا نم صخأ نيقيلاو

 . ةنينأمطلاو لمعلل

 مهءازج ركذو «نيرباصلا ىلع ىنثأو ءربصلاب هللا رمأ
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 وهو ءاًعضوم نيعست وحن «تايآ ةدع يف لجآلاو لجاعلا

 ةلماك اهيدؤي ىتح هللا ةعاط ىلع ربصلا : ةثالثلا هعاونأ لمشي

 هسفن ىهني ىتح هللا مراحم نع ربصلاو .هوجولا عيمج نم
 اهاقلتيف «ةملؤملا هللا رادقأ ىلع ربصلاو . اهنع ءوسلاب ةرامألا

 .هناسل الو هندب الو هبلق يف طخستم ريغ «ميلستو ربصب

 «نيركاشلا باوث ركذو ءركشلا ىلع هللا ىنثأ كلذكو
 .ةرخآلاو ايندلا يف قلخلا عفرأ مهنأ ربخأو

 ىلع ءانثلاو هللا معن عيمجب فارتعالا : وه ركشلا ةقيقحو

 5" . معنملا ةعاط ىلع اهب ةناعتسالاو ءاهب هللا

 هب رمأ .ةريثك عضاوم يف «ةيشخلاو فوخلا هللا ركذو

 «تايآلاب نوعفتنملا مهنأو «مهباوث ركذو «هلهأ ىلع ىنثأو

 . تامرحملل نوكراتلا

 يدي نيب هماقم دبعلا فاخي نأ :ةيشخلاو فوخلا ةقيقحو

 مرح ام لك نع فوخلا اذهب هسفن ىهنيف «هيلع هماقمو هللا

 . هللا

 هتمحرو «ةماعلا هللا ةمحر دبعلا وجري نأ :ءاجرلاو

 «تاعاطلا نم هب هيلع هللا لضفت ام لوبق وجريف .هب ةصاخلا

 لك يف هبرب هءاجر قلعيو «تالزلا نم هنم بات ام نارفغو
 .هلاوحأ نم لاح

 «نيبينملا ىلع ىنثأو «ةريثك عضاوم يف ةبانالا هللا ركذو
 هللا ىلإ بلقلا باذجنا :ةبانإلا ةقيقحو .هيلإ ةبانالاب رمأو

 ءهركشب ءامعنلا دنع هبر ىلإ بيني «هلاوحأ نم ةلاح لك ىف

 ةرثكب ةريثكلا سوفنلا بلاطم دنعو «هيلإ عرضتلاب ءارضلا دنعو
 لك يف هركذب جهللاب «هبر ىلإ بينيو «هتامهم عيمج يف هئاعد
 .تقو

 عيمج نم ةبوتلاب هللا ىلإ عوجرلا :اًضيأ ةبانالاو]
 اهضرعيف «هلاوقأو هلامعأ عيمج يف هيلإ عوجرلاو «يصاعملا
 «لاوقألاو لامعألا نوكتف ايك هلوسر ةنسو هللا باتك ىلع

 . [عرشلا نازيمب ةنوزوم
 هنأ ربخأو «نيصلخملا ىلع ىنثأو «صالخإلاب ىلاعت رمأ

 . صلاخلا لمعلا الإ لبقي ال
 هدحو هللا هجو هلمعب لماعلا دصقي نأ : صالخالا ةقيقحو

 . ةيسفنلا ضارغألل لمعلاو «ءايرلا :هلضو .هباوثو

 نع ربخأو «نيربكتملاو ربكلا مذو ءربكتلا نع هللا ىهن

 .ةلجالاو ةلجاعلا مهتابوقع
 :كلذ دضو «قلخلا راقتحاو .قحلا در :وه ربكتلاو

 همحر - خيشلا طخل رياغم طخب ةخسنلا شماه يف نيسوقلا نيب ام )١(

 .- هللا



 وهف «مهباوث ركذو «هلهأ ىلع ىنثأو «هب رمأ دقف «عضاوتلا
 ءمهلضف ىري لب «قلخلا رقتحي ال نأو «هلاق نمم قحلا لوبق

 . هسفنل بحي ام مهل بحيو
 .دابعلا قوقحو ءهللا قوقح ءادأ : وه لدعلا

 يصاعملاب هسفنل دبعلا ملظ لمشي وهف ءهسكع :ملظلاو

 مهضارعأو مهلاومأو مهئامد يف دابعلا ملظو كرشلاو

 ىلع ةماقتسالا ىف نطابلاو رهاظلا ءاوتسا :وه قدصلا

 ٠ .كلذ فالخب بذكلاو «ميقتسملا طارصلا
 كي :اهيف لوقي يتلا يه

 «هردقو للعبور نإ تا ام اهدا ريو كامري لك تأ 14

 . اموري الك هلآ ةودح كتم : اهيف لوقيف «هضرفو

 كلذ لمشيف .دبعلا اهيلع نمتؤي يتلا رومألا : يه ةنامألا

 .كلذك هقلخ قوقحو «ةيفخلا اًصوصخو « هللا قوقح ءادأ

 :وهو ءهللا نيبو هنيب يتلا اهيف لخدي ءدوقعلاو دوهعلا
 نم دابعلا نيبو هنيب يتلاو «نيدلا هل اًصلخم هللا ةدابعب مايقلا

 .اهوحنو تالماعملا

 . يغبني يذلا هجولا ىلع يغبني ام لعف :ماوقلاو ةمكحلا

 ريتقتلاو .قافنإلا يف دحلا ةزواجم :ريذبتلاو فارسالاو

 .ةبجاولا تاقفنلا يف ريصقتلا ؛هسكع لخبلاو

 اًعرش هعفنو هنسح فرع ام لكل عماج مسا :فورعلا

 .هسكع ركنملاو ءالقعو
 . ماودلا ىلع هلوسر ةعاطو «هللا ةعاط موزل :ةماقتسالا

 يف كوكش ضرم :ناعون وهو «هلالتعا :وه بلقلا ضرم
 .ةمرحملا رومألل ةوهش ضرمو «قحلا

 قافنلا هيف لخديف ءرشلا ناطبإو ءريخلا راهظإ :قافنلا

 . يلمعلا قافنلاو يداقتعالا

 اهتقفاوم ةهج نم هتايآ تاو ءمكحم هلك «نآرقلا

 يف هماكحأو ءقدصلا تاجرد ىلعأ هرابخأ نأو «ةمكحلل

 ةغالبلا يف هقافتا ةهج نم ةباشتم هلكو .نسحلا ةياغ

 . هقافتا لامكو ضعبل هضعب قيدصتو «نسحلاو

 هيف ناك ام ههباشتم نأ ةهج نم «هباشتمو مكحم هنمو

 نيبم حضاو «همكحمو .يناعملا ضعبل لامتحا وأ لامجإ

 «ٌميمجلا قفتا ءهباشتملا هيلإ دَر اذإ ءهانعم يف حيرص

 .هيناعم تماقتساو

 :ناعون «هباتك ىف اهركذ ىتلا هللا ةيعم

 هدابع عم هنإف «ةماعلا ةيعملا : يهو ا ملعلا ةيعم

 . اوناك امنيأ

 «ةرصنلاب هقلخ صاوخ عم هتيعم :يهو «ةصاخ ةيعمو

 یهو «همراحم : : يه هللا دودح
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 .دييأتلاو «فطللاو

 ٍةدابع لك هيف لخديف «ةدابعلا ءاعد لمشي «ةوعدلاو ءاعدلا

 .هلوسرو اهب هللا رمأ
 عفدو «عفانملا بلج هللا لاؤس :وهو «ةلأسملا ءاعدو

 .راضملا

 ءدئاقعلا نم «عفان بيط لكل عماج مسا :تابيطلا

 بساكملاو براشملاو «لكآملاو «لامعألاو «قالخألاو

 . كلذ دض :ثيبخلاو

 هلوقك رايخلا :بيطلابو «ءيدرلا :ثيب

 ايو شبس ام َِبَيِط نم وقفنا اونماء ا ییا :ىلاعت

 ةقفنو «ةرافكلاو «ةاكزلاك ا ةقفنلا لمشت «ةقفنلا

 يف ةقفنلاك :ةبحتسملا ةقفنلاو «كيلامملاو «ةلئاعلاو «سفنلا

 .ريخلا قرط عيمج
 ىلع ىنثأو ءاهب هللا رمأ دق «هب ةناعتسالاو هللا ىلع لكوتلا

 . ةريثك تايآ يف نيلكوتملا

 بلج يف هللا ىلع بلقلا دامتعا ةوق :كلذ ةقيقحو
 يف هب ةقثلا عم «ةيويندلاو ةينيدلا راضملا عفدو «حلاصملا

 . كلذ لوصح

 مه مهنأ ربخأو .هلهأ ىلع ىنثأو هللا هحدم يذلا لقعلا

 «ةعفانلا قئاقحلا لقعيو ءمهفي يذلا :وه .تايآلاب نوعفتنملا

 ليق كلذلو «ةراضلا رومألا نع هبحاص لقعيو ءاهب لمعيو

 امع هاهنيو هبحاص رجحي هنأل «ىهُتو «بّلو ءرْجِح :هل

 . هرضي

 ةعفانلا لئاسملا ةفرعم وهف «هليلدب ىدهلا ةفرعم :وه ملعلا
 . اهيلإ يدهت يتلا ءاهقرطو اهتلدأ ةفرعمو «ةبولطملا

 :هلضو ءهب لمعلاو قحلاب ملعلا :وه عفانلا ملعلاو

 ليلا
 نم ةفئاطلا هب داري :هجوأ ةعبرأ ىلع نآرقلا ىف ةمألا ظفل

aنول ويف ودرة رسلا  EG 

 .ريخلا يف مامالا هب داريو

 «ىلع»ب َيَّدُع نإ :هجوأ ةثالث ىلع نآرقلا يف ىوتسا ظفل

 . 4 ٍشّرمْلا لع ئوتسأ مثل E ٠ امو
 ! ََوَتَسأ 3 :هلوقك ءدصق هانعمف «ىلإتب يّدُع نإو

Aهم صا ماع سا - يا ا  
 ٍتاوُمَس عبس نهنوسف ۽ ب
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 aS E AS هللا همحر - خيشلا متي مل (۱)

 ديف ا 3 هَ ديِذِحاَع مسلو EE م َتيَِحْلأ وجسم و : یلاعت

 4ی وب يِ هللا نأ وماعاد



 # :ىلاعت هلوقك ء(لّْمك» هانعمف «ءيشب َّدَعُي مل نإو

 . 4ووتسأَو مدس

 نيبئاتلا حدمو ءاهب رمألا ةريثك تايآ يف درو :ةبوتلا

 ام ىلإ ءاّنطابو اًرهاظ هللا ههركي امع عوجرلا :يهو «مهباوثو
 . اًنطابو اًرهاظ هللا هبحي

 ىلع ىنثأو هموزلب هللا رمأ يذلا «ميقتسملا طارصلا

 ناوضر ىلإ لصوملا لدتعملا قيرطلا :وه «هيلع نيميقتسملا

 لكو هلاعفأو هلاوقأ يف هيب يبنلا ةعباتم وهو «هباوثو هللا

 / . هِي هلاوحأ

 ركذو «نيركاذلا ىلع ىنثأو «هب رمأ يذلا هلل ركذلا

 ام عيمج لمشي «قالطالا دنع :وه لجآلاو لجاعلا مهءازج

 أ ءليمج قلخ وأ «عفان ركف وأ «ةديقع نم : هللا ىلإ برقي
 وأ «هوحنو حيبست وأ هللا ىلع ءانث وأ « يندب وأ يبلق لمع

 ىلع نيعي ام وأ «ةيعورفلاو ةيلوصألا عرشلا ماكحأ ملعت
 . هللا ركذ يف لخاد هلكف «كلذ

 لصف
 بسحب نارقلا يف ىنسحلا هللا ءامسأ نم ريثك رركت دقو

 ا ا ا ع ةا ا .هايماملا

 تايلكو لوصأ

 اک ا

 : لوقنف

 . ةريثك تايآ يف (برلا) مسا رركت دق

 فانصأو «ريبدتلاب «هدابع عيمج يبرملا :وه «برلا»و

 «مهبولق حالصإب هئايفصأل هتيبرت ءاذه نم صخأو «معنلا

 مسالا اذهب هل مهؤاعد رثك اذهلو «مهقالخأو «مهحاورأو

 . ةصاخلا ةيبرتلا هذه هنم نوبلطي مهنأل «ليلجلا

 هقلخ ىلع ةيدوبعلاو ةيهولألا وذ ءدوبعملا هولأملا وه (هللا)

 تافص يه يتلا ةيهولألا تافص نم هب فصتا امل «نيعمجأ

 .لامكلا

 ةفصب فوصوملا وهف «كلملا هل يذلا (كلاملا .كلملا)

 «ريبدتلاو رهقلاو «ءايربكلاو ةمظعلا تافص يهو ءكلملا

 هلو ءءازجلاو ءرمألاو «قلخلا يف «قلطملا فرصتلا هل يذلا

 ,كيلاممو ديبع مهلك ءيلفسلاو يولعلا «ملاعلا عيمج

 . هيلإ نورطضمو
 «تالامكلا عيمجب دّحوت يذلا وهو (دحألا دحاولا)

 «هديحوت ديبعلا ىلع بجيو «كراشم اهيف هكراشي ال ثيحب

 هدرفتو «قلطملا هلامكب اوفرتعي نأب ءالمعو ءالوقو ءاّدقع

 .ةدابعلا عاونأب هودرفيو «ةينادحولاب
 عيمج يف ءاهلك قئالخلا هدصقت يذلا وهو (دمصلا)

 «قلطملا لامكلا نم هل امل ءاهتارورضو اهلاوحأو ءاهتاجاح
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 . هلاعفأو «هتافصو «هئامسأو «هتاذ ىف

 رهاوظلاب هملع طاحأ يذلا وهو (ريبخلا ميلعلا)

 «تابجاولابو «نالعالاو رارسإالاو «نطاوبلاو

 « يلفسلاو ,يولعلا ملاعلابو «تانكمملاو «تاليحتسملاو

 نم ءيش هيلع ىفخي الف «لبقتسملاو ءرضاحلاو «يضاملابو

 .ءايشألا

 «هرمأو «هقلخ يف ايلعلا ةمكحلا هل يذلا وهو (ميكحلا)

 رول اك هلأ نب نسخ نمو هقلخ ءيش لك نسحأ يذلا
 هل يذلا «یدس اًئيش عرشي الو ءاّئبع اًنيش قلخي الف رق
 هكراشي ال ةثالثلا ماكحألا هلو «ةرخآلاو ىلوألا يف مكحلا

 «هردق يفو «هعرش يف «هدابع نيب مكحيف :كراشم اهيف

 . هئازجو

 . اهلزانم اهليزنتو ءاهعضاوم ءايشألا عضو : ةمكحلاو

 «فوؤرلا «داوجلا .ميركلا ءربلا «ميحرلا «نمحرلا)

 . (باهولا

 فاصتا ىلع اهلك لدتو ءاهيناعم براقتت ءامسألا هذه

 هتمحر ةعس ىلعو «مركلاو ءدوجلاو ءربلاو «ةمحرلاب برلا

 هيضتقت ام بسحب ءدوجولا عيمج اهب مع يتلا ءهبهاومو

 ظحلاو «رفوألا بيصنلاب اهنم نينمؤملا صخو «هتمكح

 كاف وع لك تعسو قوا :ىلاعت لاق :لمكألا
 .ةيآلا 4وم يرل

 «همرکو «هدوجو «هتمحر راثآ نم هلك ءناسحالاو معنلاو

 . هتمحر راثآ نم اهلك «ةرخآلاو ايندلا تاريخو

 ننفت ىلع «تاغللا فالتخاب ,تاوصألا عيمجل (عيمسلا)

 .تاجاحلا

 رصبيف ءرغصو قر نإو ءيش لك رصبي يذلا (ريصبلا)
 ةرخصلا ىلع «ءاملظلا ةليللا يف «ءادوسلا ةلمنلا بيبد

 قوف ام رصبي امك «عبسلا نيضرألا تحت ام رصبيو .ءامصلا

 ءازجلا قحتسي نمب «ريصب عيمس اًضيأو . عبسلا تاوامسلا

 .ةمكحلا ىلإ عجري ريخألا ىنعملاو «هتمكح بسحب

 نم هلف «هلاعفأو ءهتافصو «هئامسأو «هتاذ يف (ديمحلا)

 اهمتأ لاعفألا نمو ءاهلمكأ تافصلا نمو ءاهنسحأ ءامسألا

 . لدعلاو لضفلا نيب ةرئاد ىلاعت هلاعفأ نإف ءاهنسحأو

 فوصوملا وهو (ليلجلا «ميظعلا ءريبكلا .ديجملا)

 وه يذلا «لالجلاو «ةمظعلاو ءءايربكلاو ءدجملا تافصب

 هلو «ىلعأو لجأو «ءيش لك نم مظعأو «ءيش لك نم ربكأ

 تئلم دق «هئايفصأو هئايلوأ بولق يف .لالجإلاو ميظعتلا

 . هئايربكل للذتلاو هل عوضخلاو «هلالجإو .هميظعت نم مهبولق



 وفعلاب لازي الو «لزي مل يذلا (رافغلا ءروفغلا ءوفعلا)

 دحأ لك ءاقوصوم «هدابع نع حفصلاو نارفغلابو ءاقورعم

 .همركو هتمحر ىلإ رطضم وه امك «هترفغمو هوفع ىلإ رطضم
 :ىلاعت لاق ءاهبابسأب ىتأ نمل ءوفعلاو ةرفغملاب دعو دقو

 . # ئَدتهأ م اص َلِعحَو ماو بات نمل رافع ّنِإَول

 بونذ رفغيو «نيبئاتلا ىلع بوتي لزي مل يذلا (باوتلا)
 هيلع هللا بات ءاًحوصن ةبوت هللا ىلإ بات نم لكف «نيبينملا

 لابقالاو ةبوتلل مهقيفوتب الوأ :نيبئاتلا ىلع بئاتلا وهف
 اهل الوبق «مهتبوت دعب مهيلع بئاتلا وهو ءهيلإ مهبولقب
 . مهاياطخ نع اًوفعو

 صقنلا تافص نع هزنملا مظعملا : يأ (ٌُماَلَّسلا «ُسوُدُقلا)
 عيمج نع هزنتملا وهف ءقلخلا نم دحأ هلثامي نأو ءاهلك

 نم ءيش يف دحأ «هلئامي وأ هبراقي نأ نع هزنتملاو «بويعلا

 ا س ہل كي کوا 4ی ویک ییا لامكلا
 . «اداَدنأ رب اوَُمَجَي لف اس م مل لل

 «هوجولا عيمج نم صقن لك نايفني «مالسلاك سودقلاف

 اذإ صقنلا نأل ءهوجولا عيمج نم قلطملا لامكلا نانمضتيو '

 . هلك لامكلا تبث ءىفتنا

 عيمج نم قلطملا ولعلا هل يذلا وهو (ىلعألا «يلعلا)

 ءرهقلا ولعو «تافصلاو ردقلا ولعو «تاذلا ولع ءهوجولا

 «ىوتحا كلملا ىلعو .ىوتسا شرعلا ىلع يذلا وهف
 ةياغو لامجلاو لالجلاو ءايربكلاو ةمظعلا تافص عيمجبو

 . ىهتنملا اهيف هيلإو .فصتا لامكلا

 «ةبلغلا ةزعو «ةوقلا ةزع :اهلك ةزعلا هل يذلا (زيزعلا)

 رهقو «تاقولخملا نم دحأ هلاني نأ عنتماف «عانتمالا ةزعو

 .هتمظعل تعضخو «ةقيلخلا هل تنادؤ «تادوجوملا عيمج

 .زيزعلا ىنعم يف وه (نيتملا «يوقلا)
 ءراهقلا ىنعمبو «ىلعألا يلعلا ىنعمب وه (رابجلا)

 فيعضللو «ةرسكنملا بولقلل رباجلا «فوؤرلا» ىنعمبو

 .هيلإ أجلو «هب ذال نملو ءزجاعلا
 هتمظعل «بويعلاو صقنلاو ءءوسلا نع (ربكتملا)

 . هتايربكو
 عيمج قلخ يذلا (روصملا «ءىرابلا .قلاخلا)

 هدمحب اهروصو «هتمكحب اهاوسو ءاهأربو «تادوجوملا

 .ميظعلا فصولا اذه ىلع لازي الو «لزي مل وهو «هتمكحو
 لامكبو «لامكلا تافصب هسفن ىلع ىنثأ يذلا (نمؤملا)

 تايآلاب هبتك لزنأو «هلسر لسرأ يذلا ءلامجلاو لالجلا
 مهقدص ىلع لدي «ناهربو ةيآ لكب هلسر قدصو .نيهاربلاو
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 .هب اوؤاج ام ةحصو

 ءرودصلا ايابخو «رومألا ايافخ ىلع علطملا (نميهملا)

 . اًملع ءيش لكب طاحأ يذلا

 هتردقبو «تادوجوملا دجوأ هتردقب .ةردقلا لماك (ريدقلا)

 تيميو يبحي هتردقبو .اهمكحأو اهاّوس هتردقبو ءاهربد
 ءيسملاو «هناسحإب نسحملا يزاجيو «ءازجلل دابعلا ثعبيو

 بردو ر :نك# هل هلاه ايف ةازآ اذ نفنلا ةكتمإت

 .ديريو ءاشي ام ىلع اهفرصيو «بولقلا بلقي
 كردأو ءايافخلاو رئارسلاب هملع طاحأ يذلا (فيطللا)

 «نينمؤملا هدابعب فيطللا «ةقيقدلا رومألاو «نطاوبلاو ايابخلا

 ال قرط نم «هناسحإو هفطلب مهحلاصم مهيلإ لصوملا
 .(«فوؤرلا» ىنعمبو «ريبخلا» ىنعمب وهف ءاهب نورعشي

 يزاجملا «نيلكوتملا يفاك ؛هدابعب ميلعلا وه (بيسحلا)
 مهلامعأ قيقدب هملعو هتمكح بسحب ءرشلاو ريخلاب هدابعل

 . اهليلجو

 لك ىلع مئاقلا ءرودصلا هتنكأ ام ىلع علطملا (بيقرلا)

 ىلع ءاهارجأو تاقولخملا ظفح يذلا «تبسك امب سفن

 .ريبدت لمكأو ماظن نسحأ

 .هدجوأ امب هملع طاحأو «هقلخ ام ظفح يذلا (ظيفحلا)

 فطلو «تاكلهلاو بونذلا يف مهعوقو نم «ءءايلوأ ظفحو

 ,مهلامعأ دابعلا ىلع ىصحأو «تانكسلاو تاكرحلا يف مهب

 .اهءازجو

 . اًرهقو «ةمحرو «ةردقو ءاّملع ءيش لكب (طيحملا)

 تلذو «تاقولخملا هل تعضخ يذلا ءءيش لكل (راهقلا)

 .هرادتقا لامكو «هتوقو هتزعل

 .تاتقي هب ام دوجوم لك ىلإ لصوأ يذلا (تيقملا)
 .هدمحو هتمكحب «ءاشي فيك اهفرصو اهقازرأ اهيلإ لصوأو

 لومشو هتردق لامكو هملعب هقلخ ريبدتل يلوتملا (ليكولا)

 مهبنجو «ىرسيلل مهرسيف «ءءايلوآ ىلوت يذلا
 جم هلا هافك اًليكو هذختا نمف .رومألا مهافكو «ىرسعلا

 . «روثلا لإ تملا ن مهجر انماء تريلا
 وذو «ءايربكلاو ةمظعلا وذ :يأ (ماركإلاو لالجلا وذ)

 مركملا .صاخلاو ماعلا ناسحالاو ءدوجلاو ءةمحرلا

 .هنوبحيو «هنومظعيو «هنولجي نيذلا « هئايفصأو هئايلوأل

eهنوبحيو «مهعابتأو «هلسرو هءايبنأ بحي يذلا » 

 تيس نم را ااف ‹ءيش لك نم مهيلإ بحأ وهف

 ادو هيلإ مهتدئفأ تيذجناو «هيلع ءانثلاب مهتتسلأ تجهلو

 .هوجولا عيمج نم ةبانإو ءاًصالخإو



 «ةيعرشلا هماكحأب «هدابع نيب مكحي يذلا (حاتفلا)

 رئاصب هفطلب حتف يذلا .ءازجلا ماكحأو «ةيردقلا هماكحأو

 «هيلإ ةبانالاو ءهتبحمو ءهتفرعمل مهبولق حتفو «نيقداصلا
 مهل ببسو «ةعونتملا قازرألاو «ةمحرلا باوبأ هدابعل حتفو

 هلأ جني ام ةرخآلاو ايندلا ريخ اهب نولاني يتلا «بابسألا

 ىلع الإ «ضرألا يف ةباد نم امف «هدابع عيمجل (قازرلا)
 :ناعون هدابعل هقزرو . اهقزر هللا

 وهو «نيرخآلاو نيلوألاو ءرجافلاو ربلا لمش «ماع قزر

 .نادبألا قزر

 ملعلاب اهتيذغتو «بولقلا قزر وهو صاخ قزرو

 .ناميالاو
 اذهو «نيدلا حالص ىلع نيعي يذلا لالحلا قزرلاو

 هتمكح هيضتقت ام بسحب «هنم مهبتارم ىلع «نينمؤملاب صاخ
 مج رو

 ايندلا يف هدابع نيب مكحي يذلا (لدعلا «مكحلا)

 لّمحُي الو «ةرذ لاقثم ملظي الف .هطسقو هلدعب «ةرخآلاو

 يدؤيو هبنذ نمرثكأب دبعلا يزاجي الو .ءدحأ رزو اًدحأ

 «هقح هيلإ لصوأ الإ قح بحاص عدي الف ءاهلهأ ىلإ قوقحلا
 . مقَتْسُم طع ىلع یر نإ هريدقتو هريبدت يف لدعلا وهو

 مهلامعأ عماجو «هيف بير ال مويل (سانلا عماج)

 ءاهاصحأ الإ ةريبك الو ةريغص اهنم كرتي الف «مهقازرأو

 «نيرخآلاو نيلوألا تاومألا نم لاحتساو قرفت ام عماجو

 .هملع ةعسو «هتردق لامكب

 لهأل مويقلا «هسفنب مئاقلاو ةايحلا لماك (ُموُيَقلا .ٌنَحلا)

 عيمجو «مهقازرأو مهريبدتب مئاقلا «ءضرألاو تاومسلا

 :«مويقلا»و ء«تاذلا تافصل عماجلا :«يحلا»ف ءمهلاوحأ

 .لاعفألا تافصل عماجلا

 نيفراعلا بولق رّون يذلا ءضرألاو تاومسلا رون (رونلا)

 رانأ يذلا وهو «هتيادهب مهتدئفأ رونو «هب ناميالاو «هتفرعمب

 ءرونلا هباجحو ءاهعضو يتلا راونألاب «ضرألاو تاومسلا

 . هقلخ نم هرصب هيلإ ىهتنا ام ههجو تاحبس تقرحأل هفشك ول
 يف ءامهعدبمو امهقلاخ :يأ (ضرألاو تاومسلا عيدب)

 بيجعلا ماظنلاو «عيدبلا قلخلاو نسحلا نم نوكي ام ةياغ
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 طسبيو «حاورألاو قازرألا ضبقي (طسابلا 000

 .هتمحرو هتمكحل عبت كلذو «بولقلاو قازرألا

 «عنم امل يطعم الو «ىطعأ امل عنام ال (عناملا «يطعملا)
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 وهو ءاهيف بغري هيلإو ,بلطت هنم «عفانملاو حلاصملا عيمجف

 . هتمحرو هتمكحب «ءاشي نم اهعنميو «ءاشي نمل اهيطعي يذلا

 عيمج عمس «ءايشألا عيمج ىلع علطملا :يأ (ديهشلا)

 «تادوجوملا عيمج رصبأو .اهيلجو اهيفخ «تاوصألا

 «ءيش لكب هملع طاحأو ءاهريبكو اهريغص ءاهليلجو اهقيقد

 .هولمع امب «هدابع ىلعو «هدابعل دهش يذلا
pe r 

 ّرْث َقلَحْلا اَوَدَبَي ىلا وهو : یلاعت لاق (ديعملا «ئدبملا)

 نيئيسملا يزجيو «ىنسحلاب اونسحأ نيذلا يزجيل «مهديعي
 اًئيش تاقولخملا داجيإ أدبي يذلا وه «كلذكو « مهتءاسإب

 . تقو لك اهديعي مث ءائيشف

 هتئيشم ذوفنو «هتوق لامك نم اذهو (ديري امل لاعفلا)

 «ضراعم الو «عنامم الب هلعفي هديري رمأ لك نأ «هتردقو

 اًئيش دارأ اذإ لب ءنوكي.رمأ ّيأ ىلع «نيوع الو ريهظ هل سیلو

 ةعبات هتدارإف «ديري امل لاعفلا هنأ عمو .«نوكيف نك» :هل لاق

 ذوفنو «ةردقلا لامكب فوصوم وهف «هدمحو هتمكحل
 .هلعفيو هلعف ام لكل «ةمكحلا لومشب فوصومو «ةئيشملا

 ماتلا ىنغلا هل يذلا ءهتاذب ينغلا وهف (ينغملا ءينغلا)

 لامكو ءهلامكل تارابتعالاو «هوجولا عيمج نم .قلطملا

 نأ نكمي الو «هوجولا نم هجوب صقن اهيلإ قرطتي الف «هتافص

 الإ نوكي ال امك «هتاذ مزاول نم هانغ نأل ءاّينغ الإ نوكي

 «ضرألاو تاوامسلا نئازخ هديب يذلا «ينغلا وهف «هوجولا

 ءاّماع ىنغ «هقلخ عيمج ينغملا «ةرخآلاو ايندلا نئازخو

 نم ‹مهبولق ىلع ضافأ امي «هقلخ صاوخل ينغملاو

 .ةيناميالا قئاقحلاو «ةينابرلا فراعملا

 عم «ةنطابلاو ةرهاظلا ّمُعّنلا هقلخ ىلع ٌرِدَي يذلا (ميلحلا)

 نيصاعلا ةلباقم نع ملحيف «مهتالز ةرثكو مهيصاعم

 . اوبيني يك مهلهميو ءاوبوتي يک مهبتعتسيو . مهنايصعب
 رفغيو «لمعلا نم ليلقلا ركشي يذلا (روكشلا ءركاشلا)

 «باسح ريغب مهلامعأ نيصلخملل فعاضيو .للزلا نم ريثكلا

 نم ءيشب هيلإ برقت نمو «هركذ نم ركذيو «نيركاشلا ركشيو
 . رثكأ هنم هللا برقت «ةحلاصلا لامعألا

 «دحأ لك نم بيرقلا «ىلاعت وه : يأ (بيجملا «بيرقلا)

 «ةتربخو «هملعب «دحأ لك نم ماع برق :ناعون ىلاعت هبرقو

 «هيدباع نم صاخ برقو .هتطاحإو ‹هتدهاشمو «هتبقارمو

 ملعت امنإو ءةقيقح هل كردت ال برق وهو «هيبحمو «هيلئاسو

 نمو «هدیدستو هقيفوتو هب هتيانعو «هدبعب هفطل نم «هراثآ



 . ريسفتلا لوصأ نم تايلكو لوصأ

 بيجملا وهف «نيدباعلل ""ةبانإلاو «نيعادلل ةباجإلا هراثآ

 يأ ىلعو ءاوناك نيأو ءاوناك امهم «نيعادلل «ةماع ةباجإ

 بيجملا وهو «قلطملا دعولا ءاذهب مهدعو امك اوناك لاح

 وهو «هعرشل نيداقنملا «هل نيبيجتسملل «ةصاخ ةباجإ
 نم مهؤاجر عطقنا نمو «نيرطضملل اًضيأ بيجملا

 .اًقوخو «ًءاجرو ءاعمط «هب مهقلعت يوقو «نيقولخملا
 ءهيلإ نورطضيو «نوجاتحي ام عيمج هدابع (يفاكلا)

 هنم دمتساو «هيلع لكوتو «هب نمآ نم ةصاخ ةيافك ىفاكلا

 او چنار

 .(نطابلاو ءرهاظلاو .رخآلاو «لوألا)

 بطاخي لاقف ءاًحضاو اًعماج اًريسفت ةي ىبنلا اهرسف دق

 كدعب سيلف رخآلا تنأو ؛ءيش كلبق سيلف لوألا تنأق :هبر

 سيلف نطابلا تنأو ٠ءيش 5 كقوف سيلف رهاظلا تنأو «ءيش

 .ءيش كنود

 ال ثيحب ءاهتاقلعتمو ءتوعنلاو «تافصلا (عساولا)

 عساو «هسفن ىلع ىنثأ امك وه لب «هيلع ءانث دحأ يصحب

 «ناسحالاو «لضفلا عساو «كلملاو «ناطلسلاو «ةمظعلا

 .مركلاو دوجلا ميظع
 ىلإ هدابع دشريو يدهي يذلا : يأ (ديشرلا .يداهلا)

 «نوملعي ال ام مهملعيو ءراضملا عفد ىلإو «عفانملا عيمج

 لعجيو «ىوقتلا مهمهليو ءديدستلاو قيفوتلا ةيادهل مهيدهيو

1117۷ 

 .هرمأل ةداقنم «هيلإ ةبينم مهبولق
 هلاوقأ يف ديشرلا :وهف ميكحلا ىنعمب «ىنعم ديشرللو

 هتاقولخمو «ةمكحو ءدشرو «ريخ اهلك هعئارشو «هلاعفأو

 .دشرلا ىلع ةلمتشم

 لماك ءدوجولا بجاو وهف .هتافصو هتاذ يف (قحلا)

 ءيشل دوجو الو «هتاذ مزاول نم هدوجو «توعنلاو تافصلا

 لالجلاب لازي الو «لزي مل يذلا وهف «هب الإ ءايشألا نم

 ناسحالاب لازي الو لزي ملو ءاقوصوم لامكلاو لامجلاو
 و

 هبتكو «قح هلسرو «قح هؤاقلو «قح هلعفو «قح هلوقف

 قحلا يه هل كيرش ال هدحو هتدابعو «قحلا وه هنيدو «قح
 ام نأو «قحلا وه هللا نأب كلذ «قح وهف هيلإ بسني ءيش لكو

 .ريبكلا يلعلا وه هللا نأو ءلطابلا وه هنود نم نوعدي

 ركي هس سو ني هس نمف ي ن قحا ٍلُقَو#
 ر رر ر <

 ل لطب ٌقهَرو ّقَحْلا َءاج لقول 4رس إل
2 10 

 حلا دعب ادام

e 

 ملسو هللا ىلصو . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 .نيدلا موي ىلإ مهعبت نمو «هباحصأو هلآ ىلعو «دمحم ىلع

 نب نمحرلا دبع» هبر ىلإ ريقفلا دبعلا «هبتكو «كلذ لاق
 ةيدلاولو اهلا ثا نفض.( ئدعبلا رضاخ ني هلا دنع نب "رضا

 نيمآ .نيملسملا عيمجو «هبابحأو «هخياشمو

 )١( ملعأ هللاو (ةباثإلا) : اهلعلو لصألا يف اذك .



 11۸ ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 ناتخسنلا اهيف تفلتخا ىذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 تلا

 ِِت َلَع اوظفح# :ىلاعت لاق 0 1

 كك وَ الاّ سمج نإ © يتق ہل اوموفو طَسْوْلا ةولكصلاو

 4 ومل اوك ا مَنَ اَمَك ها ورڪ ڌا مد اَ

 او اغ ا و ةطفاحملاب یا ناب
 . اًصوصخ رصعلا يهو سولا ةالّصلا#

 . اهناكرأو ءاهطورشو ءاهتقوب اهؤادأ :اهيلع ةظفاحملاو

 . بحتسمو بجاو نم ءاهل ام عيمجو «اهعوشخو
 رئاس ىلع ةظفاحملا لصحت «تاولصلا ىلع ةظفاحملابو

 اذإ اًصوصخ «ركنملاو ءاشحفلا نع يهنلا ديفتو «تادابعلا

 نيليلذ :يأ «4يِتِندَق وني اوُمْوْفَوأ# :هلوقب رمأ امك اهلمكأ
 1 ا ا « نيعشاخ نيصلخم

 نم فوخلا معيل < ‹قلعتملا فذح # رشف نإ # :هلوقو

 اولصف «هتوفب دبعلا ررضتي ام تاتو ءعبسلاو ءودعلا

 . مكلجرأ ىلع نيشام 4اًلاَجٍرل

 يفو «تابوكرملا رئاسو «لبالاو ليخلا ىلع بكي وأ
 روذعملا ةالص ةفص هذهف «لابقتسالا همزلي ال «لاحلا هذه

 . ةلماك ةالص ىلص «نمألا لصح اذإف «فوخلاب

 ليمكت 4َا اور ذا نم 1آداَمإ# :هلوق يف لخديو

 هل اًركش «هللا ركذ نم راثكإلا ءاًضيأ هيف لخديو «تاولصلا

 .دبعلا ةداعس هيف امل «ميلعتلا ةمعن ىلعو نمألا ةمعن ىلع

 ام هللا هملع نم ىلع نأو «ملعلا ةليضف «ةميركلا ةيآلا يفو

 .هللا ركذ نم راثكالا «ملعي نكي مل

 مولع ميلعتل ببس «هركذ نم راثكالا نأ اًضيأ راعشالا هيفو
 .ديزملاب نورقم ركشلا نأل ءرخأ

 بورا وردو عُححنِه توتي يدو : ىلاعت لاق ۳

 حاج الق نجر نق جارح يع ٍلَوَحْلا ىلإ تم هجا َةَيِصو
5-35 ١ 

 ريع هلو ينور ني ڪهشا ف لَه ام ىف مڪي
 .ےڪح

 ةيآلا هذه نأ «نيرسفملا نم ريثك دنع رهتشا )١10(

 يلا و هلوق يهو اهلبق يتلا ةيآلا اهتخسن «ةميركلا

 € معو رد ٌةَعيرَأ ّنهسْفنأِب ب نصير اجود َنورَدَيَو مُكنم نووي

 خسن مث ءالماك اًلوح صبرتت نأ «ةجوزلا ىلع ناك رمألا نأو

 . رشعو رهشأ ةعبرأب

 يف مدقت كلذ نأ ءةخسانلا ةبآلا مدقت نع نوبيجيو

 نع رخأتي نأ خسانلا طرش نأل «لوزنلا يف ال «عضولا

 5 اهب ةقئاللا اهعضاوم

 . هيلع ليلد ال لوقلا اذهو «خوسنملا

 وه «ةيآالا يف رخآلا لوقلا نأ هل حضتا «نيتيآلا لمأت نمو

 رهشأ ةعبرأ صبرتلا بوجو يف ىلوألا ةيآلا نأو «باوصلا

 ةيآلا هذه يف امأو «ةأرملا ىلع ميتحتلا هجو ىلع ءارشعو

 روح «مهدنع مهتيم ةجوز ارقي نأ «تيعلا لهأل ةيصو اهنإف

 ٌةَّيِصو## :لاق اذهلو < «مهتيمب اًربو ءاهرطاخل اًربج ءالماك

 e نأ «تيملا لهأل هللا نم ةيصو : يأ «رمِهِجَدْرَأَل

 .اهوجرخي الو اهوعتميو «هتجوزب
 الف جورخلا تبحأ نإو ءاهتيصو يف تماقأ تبغر نإف

 ام يف مڪي حاتج الق َنْعَرَح ن :لاق اذهلو ءاهيلع جرح
 ءطرشلا نكل .سابللاو لمجتلا نم : يأ 4جرهسشنَأ ىف عَ
 نيدلا دودح نع اهجرخي ال يذلا «فورعملاب نوكي نأ

 نيلادلا «نيميظعلا نيمسالا نيذهب ةيآلا متخو «رابتعالاو

 تردص ماكحأ هذه نأل ءةمكحلا لامكو «ةزعلا لامك ىلع

 يف اهعضو ثيح «هتمکح لامك ىلع تلدو «هتزع نع

 ا (45740)

 أ نب كلِلدَك ه تريّتملا

 نأ انه ركذ ا e «ةقباسلا ةيآلا يف نّيب امل

 بساني ام اهيطعيو اهعتمي نأ ءاهجوز ىلع اهلف «ةقلطم لك

 لاصخ نم وهف «نوقتملا هب موقي امنإ «قح هنأو ءاهلاحو هلاح

 . ةبحتسملا وأ ةبجاولا ىوقتلا

 لبق اهقلطو «قادص اهل مسي مل ةأرملا تناك نإف

 . هراسعإو هزاسي بسحب هيلع بجي هنأ مدقتف «لوخدلا

 . ىمسملا فصن اهعاتمف ءاهل ىمسم ناك نإو

 لوق يف «ةبحتسم ةعتملا تراص ءاهب اًلوخدم تناك نإو

 ل

 : . ءاملعلا روهمج

 َكَع اًقَح# :هلوقب اًلالدتسا «كلذ بجوأ نم ءاملعلا نمو

 دقو اًصوصخ «بجاو هنأ «قحلا» يف لصألاو يملأ

 .ةبجاو ىوقتلا لصأو «نيقتملا ىلإ هفاضأ
 ىنثأ «نيجوزلا نيب ةليلجلا ماكحألا هذه ىلاعت نّيب املف

 لوقعلل اهتقفاومو «هحيضوتو اهل هنايب ىلعو هماكحأ ىلع
 ‹هنيب ام هنع اولقعي نأ «هدابعل هنايب نم دصقلا نأو «ةميلسلا

 مامت نم كلذ نإف ءاهب اًلمعو ءاّمهفو ءاظفح اهنولقعيف
 . اهلقع



 ۱۹ ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 2 رع تودع ىا 2 ارت نع هبأ يس“ "عدم 2 022 o> < لك
 ءاي نسل فعلي هلو بح هاي و ر لبس نک يف یاس عبس تبن ولأ و نرد نم د اجر نیلا لإ رَت ملا ( 0

 2 رو 24 ق ده يد 0

 ىع لق وأ هلا تب ره مم
 هذهب عمست ملأ : يأ بررڪن ال

 ثيح «ليئارسإ ينب نم مكلبق نم ىلع ةيراجلا ةبيجعلا ةصقلا

 «توملا نم اًرارف «ةرثكلا هذهب اوجرخف «مهرايدب ءابولا لح
 اوناك ام عوقو نم مهنع ىنغأ الو «رارفلا مهجني ملف

 نع هللا مهتامأو .مهدوصقم ضيقنب مهلماعف «نورذحي
 هلاق امك «يبن ةوعدب امإ «مهايحأف «مهيلع لضفت مث «مهرخآ

 . كلذ ريغب امإو «نيرسفملا نم ريثك
 ىلع هلضف لاز ال وهو «هناسحإو هلضفب .كلذ نكلو

 اهب فارتعالاب هللا معنل مهركشل بجوم كلذو «سانلا

 اورصق دق سانلا رثكأف كلذ عمو هللا ةاضرم يف اهفرصو

 .ركشلا بجاوب

 ةيآ كلذو ءريدق ءيش لك ىلع هنأب ةربع ء«ةصقلا هذه يفو

 اًلقن «ةلوقنم ةفورعم ةصقلا هذه نإف «ثعبلا ىلع ةسوسحم

 اهب ىتأ اذهلو ءمهب لصتا نمو ليئارسإ ينب دنع اًرتاوتم
 .نيبطاخملا دنع ررقت دق يذلا رمألا بولسأب «ىلاعت

 نم اًفوخ مهرايد نم اوجرخ نيذلا ءالؤه نأ لمتحيو
 اهدعب ركذ هللا نأ اذه ديؤيو «مهئاقل نع اًنبجو ءءادعألا

 مهنأ ليئارسإ ينب نع ربخأو «لاتقلاب رمألا

 . مهئانبأو مهرايد

 نم اًبيهرتو .داهجلا يف اًبيغرت اهيف نإف نيلامتحالا ىلعو
 ها

 وجا لب ليتل مولع بيك انا كرك وون 02011100

 نم نيجرخم اوناک

 عع ل ا اونا هلل لیس ن الو 9
 قا نل هموم اكس اسر هللا شرب ىلا ا ن ٥ عيل

 سا 2

 eT دَ بيو ضيفي هاو * و

 الإ موقي ال داهجلا نأل ندبلاو لاملاب هليبس يف لاتقلاب رمألا

 نوكتل «دبعلا لتاقي نأب ءهيف صالخالا ىلع ثحو «نيرمألاب
 «تيفخ نإو «لاوقألل *عيمس# هللا نإف ءايلعلا يه هللا ةملك

 ةحلاصلا تاينلا نم بولقلا هيلع يوتحت امب (ميلع#

 .اهدضو

 عيمس هللا نأ «هليبس يف دهاجملا ملع اذإ هنإف ءاضيأو

 نولمحتملا لمحتي ام هنيعب هنأ ملعو «كلذ هيلع ناه «ميلع

 .هفطلو هنوعب مهدمي نأ دب ال هنأو .هلجأ نم

 دق قفنملا نأو «ةقفنلا ىلع فيطللا ثحلا اذه لمأتو

 لا ءيلملا هللا ضرقأ
00200 

 ةَ لگ لآ لیس یف ٌمُهَلوْمَأ وقف ُب نذل لسم :ىلاعت

 . ع و ها
 ربخأ «قالمالا فوخ قافنالا نم ربكألا عناملا ناك املو

 نم ىلع قزرلا ضبقي هنأو هللا ديب رقفلاو ىنغلا نأ ىلاعت

 قافنالا ديري نم رخأتي الف ءءاشي نم ىلع هطسبيو «ءاشي
 ىلإ مهلك دابعلا عجرم لب «عئاض هنأ نظي الو ءرقفلا فوخ

 ام جوحأ ءاًرخدم هدنع مهرجأ نولماعلاو نوقفنملا دجيف « هللا

 ريبعتلا نكمي ال ام «ميظعلا عقولا نم هل نوكيو «هيلإ نونوكي

 .هنع

 «نسحلا فاصوأ عمج ام وه :نسحلا ضرقلاب دارملاو

 يف اهعوقوو «ةقفنلاب «سفنلا ةحامسو «ةحلاصلا ةينلا نم

 . اًصقنمو اًلطبم الو ؛ىذأ الو اَنم قفنملا اهعبتي ال نأو اهلحم

 ذإ عموم دب نم لیس ب نم املا لإ رت ملا 0
 رخآ ىلإ 4َا بيس يف ليمن ڪيم ات تبا ممل ميل لاق
 اوربتعيل ءةمألا ىلع ةصقلا هذه ىلاعت هللا صقي .ةصقلا

 تراص نيرباصلا نإف «هنع اولكني الو .داهجلا يف اوبغريلو
 اورسخ نيلكانلاو «ةرخآلاو ايندلا يف ةديمحلا بقاوعلا مهل

 .نيرمألا

 باحصأو ليئارسإ ينب نم يأرلا لهأ نأ ىلاعت ربخأف
 نأ ىلع اوقفتاو .داهجلا نأش يف اودوارت ؛ ؛ةذفانلا ةملكلا

 «هنيبعتب عازنلا عطقنيل ؛اًكلم مهل نيعي نأ مهيبن نم اوبلطي

 E ا

 كب لكلا رم ءاذه مهبلط نأ يشخ ثخ مهيبن نأو

 ءاّمات اًمازتلا كلذ اومزتلا مهنأو .مزاجلا مزعلاب مهيبن اوباجأف

 عاجرتسال ةليسو ناك ثيح «مهيلع نيعتم لاتقل نأو

 . مهنطوو مهرقم ىلإ مهعوجرو ؟؛ مهرايد
 اذه يف مهدوقي ءاكلم تولاط مهيبن مهل نّيع هنأو )۲٤۷(

 اوبرغتسا مهنأو «ةدايقلا نسحي دئاق نم هل دب ال يذلا رمألا

 . الام رثكأو ايب هنم قحأ وه نم مثو «تولاطل هنييعت
 ةوق نم هللا هاتآ امب ؛مكيلع هراتخا هللا نأ : مهيبن مهباجأف

 ةعاجشلا ةلآ امه نيذللا ءمسجلا ةوقو ؛ةسايسلاب ملعلا

 الو ؛لاملا ةرثكب سيل كلملا نأو «ريبدتلا نسحو «ةدجنلاو

 يتؤي هللاف «مهتويب يف ةدايسلاو كلملا ناك نمم هبحاص نوكب

 . ءاشي نم هكلم
 ؛هركذ امب مهعانقإب ميركلا يبنلا كلذ فتكي مل مث (۲۸)

 لاق ىتح هيف ةبولطملا تافصلا عامتجاو ؛تولاط ةءافك نم
 ةبكَس هيف ُتوْباَّتلَ مكي نأ ءيكصلُم ياء إل : مهل م مر

 3 اكن كد ع

 دَر نم ناكو 4َنوٌردسه ْلاَءَو وم لا٤ كرك ام ةيقبو



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 . ءادعألا هيلع تلوتسا دق توباتلا اذه

 هللا نييعتب الو «تولاط يف ةيونعملا تافصلاب اوفتكي ملف

 اذهلو «ةزجعملا هذه كلذ ديؤي ىتح «مهيبن ناسل ىلع هل

 ذئنيحف «تيمؤُم رسک نإ ْمُكحَل يک كيد يف لا : لاق
 .اوداقناو اوملس

 «مهبترو مهدنجو .تولاط مهيف سأرت املف (؟19)

 فعض نم مهنم ىأر دق ناكو «مهودع لاتق ىلإ مهب لصفو

 «لكانلا نم رباصلا زييمت ىلإ جاتحي ام «ممهلاو مئازعلا
 ةجاح تقو هيلع نورمت ره مكي هلأ تإ :لاقف

 .ءاملا ىلإ

 كلذ نأل ؛ينعبتي ال : يآ یم سلف هني َبِرَس ن

 مَن ُهَمَعظَي مَ نمو «هعزج روفوو «هربص ةلق ىلع ناهرب

 هنإف : يأ ودّي ةفرع فرعا نم لإ «هربصو هقدصل م
 . اهيف حماسم

 ءءاملا ىلإ نيجاتحم اوناكو رهنلا كلذ ىلإ اولصو املف

 . اوبرشي ملو اوربص مهنإف 4َمُهْنَي الي الإ هنم مهلك اوبرش
 :يأ «أولاك محم ْاوُنَماَ تريلا وه موج اًملق»

 اجب مولا اتل ةكاط الل :اوربع نيذلا وأ نولكانلا

 . ودونو
 هب نورربي لوق اذهف «نيلكانلا مه نولئاقلا ناك نإف

 هنإف «تولاط عم اوربع نيذلا مه نولئاقلا ناك نإو . مهلوكن

 ىلع مهعجش نكلو «مهسفنأل فاعضتسا عون مهعم لصح
 ني مك# :اولاق ثيح لماكلا ناميالا لهآ مادقالاو تابثلا

 تولاج مهودع لاتقل اوربصو ءاوتبثف «هرصنو «هدييأتو هنوعب
 . هدونجو

 كلذب لصحو 4تسولاج# لب 42.15 كول )15١(
 .مهودع ىلع رصنلاو حتفلا

 ةوبنلا ةأر كللمْلا» دواد :يأ 4لا ةنكاءّو#

 . باطخلا لصفو ةمكحلا هللا هاتآو «ةعفانلا مولعلاو

 ل ٌعْفَم لولو :لاقف داهجلا ةدئاف ىلاعت نيب مث (؟١50)

 ةرفكلا ءاليتساب *ضِرَأْلا ٍتَدَسَنَأ ٍضْعَبِب مُهَصِعَب سالا
 .داسفلاو رشلا لهأو ءراجفلاو

 فطل ثيح «حردما ىلع ٍلْس وذ هللا يڪو

 .هردق امبو هعرش امب «مهنيد نعو مهنع عفادو «نينمؤملاب

 كيل :ِكَي هلوسرل لاق ةصقلا هذه نيب املف (55؟)

 .« سرلا نيل كو يحلب تع هولدن أ ثدي
 اهب ربخأ ثيح «ةصقلا هذه ءهتلاسر ىلع ةلدألا ةلمج نمو

١١ 

 ةريثك ربع ةصقلا هذه يفو «معقاولل اًمباطم ءهللا نم اًيحو

 .ةمألل

 هنأو «هتارمثو ءهدئاوفو «هليبس ىف داهجلا ةليضف : اهنم

 ا طف ويدل طلح نق دعوا تسلا
 مهيلع تقش ولو «نيدهاجملا نأو «لاومألاو نادبألا

 اوحارتسا ولو «نيلكانلا نأ امك ةديمح مهبقاوع نإف ءرومألا

 . اليوط نوبعتيس مهنإف ءاّليلق
 عجرت ةءافكلا نأو «ةءافك هيف نم ةسايرل بادتنالا : اهنمو

 ىلإو «ريبدتلاو ةسايسلا ملع وه يذلا ملعلا ىلإ :نيرمأ ىلإ

 قحأ وهف نارمألا هيف عمتجا نم نأو «قحلا اهب ذفني يتلا ةوقلا

 . هريغ نم
 هنإ :ءاملعلا هلاق ام ىلع ةصقلا هذهب لالدتسالا :اهنمو

 ال نم عنميف ءاهلوصف دنع اهدقفتي نأ شويجلل ريمألل يغبني
 فعض وأ «هفعضل «باكرو ليخو لاجر نم «لاتقلل حلصي

 مسقلا اذه نإف «هتبحصب ررضلا فوخ وأ «هليذختل وأ «هربص

 . سانلا ىلع ضحم ررض
 «نيدهاجملا ةيوقت «سأبلا روضح دنع يغبني هنأ : اهنمو

 لماكلا لاكتالاو «ةيناميالا ةوقلا ىلع مهثحو «مهعيجشتو

 ىلع ةناعالاو «تيبشتلا هللا لاؤسو «هيلع دامتعالاو ءهللا ىلع

 . ءادعألا ىلع رصنلاو ربصلا

 دقف «هتقيقح ريغ داهجلاو لاتقلا ىلع مزعلا نأ :اهنمو

 ناك اذهلو «هتميزع لحنت «هروضح دنع نكلو «ناسنالا مزعي

 ىلع ةميزعلاو «رمألا يف تابثلا كلأسأ» :ِهنل يبنلا ءاعد نم

 .«دشرلا

 ىلع لدي مالكب اوتأو «لاتقلا ىلع اومزع نيذلا ءالؤهف
 اذه هبشيو ءمهرثكأ صكن «تقولا ءاج امل ءممصملا مزعلا

 عوقو دعب اضرلا نأل ؛«ءاضقلا دعب اضرلا كلأسأو» :ِيِلكَي هلوق

 . يقيقحلا اضرلا وه «سوفنلل هوركملا ءاضقلا

 ضعب لع مصعب اتصف لسرلا كلي : ىلاعت هلوقو )۲٥۳(

 َمَيْرَم نأ ىسيع اتيا بَجَيَد هَ فَ هلأ مُک نم مهن
 م َنذَلا کف ام هلآ تس ولو دلا جورب ةت ذیاو تلا
 ماع نم مئتي اهتم ٍنكلَو تتل مج ام دب اني مِن
 دير ام ُلَعْفي هلأ كو أولَكَصْمأ ام هلآ لص وکو تك نك مہتیو
 ءةليلجلا لئاضفلا يف لسرلا نيب تواف هنأ يرابلا ربخي

 اوماقو حب ‹ةليمجلا تاصيصختلاو

 ءةيلاعلا قالخألاو «خسارلا نيقيلاو ؛لماكلا ناميإلا نم هب

 . ميمعلا عفنلاو «ميلعتلاو «ةوعدلاو «ةيماسلا بادآلاو

 مهنمو ءاّميلكت هملك نم مهنمو ءاليلخ هذختا نم مهنمف



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 . تاجرد قئالخلا قوف هعفر نم

 مهلضف ىلإ لوصولا ىلإ رشبلا نم دحأل ليبس ال مهعيمجو
 . خماشلا

 هنأ ىلع ةلادلا تانيبلا هاتآ هنأ میرم نبا ىسيع ٌصخو

 هلك هللا دنع نم هب ءاج ام نأو ءاًقدص هدبعو «اقح هللا لوسر

 نذإب ىتوملا يبحيو «صربألاو همكألا ءىربي هلعجف «قح
 : يأ «سدقلا حورب هديأو ءاّيبص دهملا يف نمانلا ملکو ءهللا

 .ناميالا حورب

 ةوقلا كلذب هل لصحف «هريغ ةيناحور ةقئاف هتيناحور لعجف
 «نمؤم لكل اًماع حرا هذهب دييأتلا لصأ ناك نإو «دييأتلاو
 ام نكل 4ُةْنَي جورب مُهَدَتأَول :لاق امك «هناميإ بسحب
 .ركذلاب هللا هصخ اذهل «هريغل امم مظعأ ىسيعل

 هتناعإب هللا هديأ «ليربج - انه - سدقلا حور نإ :ليقو

 .لوألا وه ىنعملا نكل «هترزاؤمو

 لضفلا نم مهاطعأ امو «لسرلا لامك نع ربخأ املو

 ةدحاو ريخلا ىلإ مهتوعدو «دحاو مهنيد نأو «ءصئاصخلاو

 ءمهقيدصت ىلع ممألا عمتجت نأ «هاضتقمو كلذ بجوم ناكو

 نمؤي اهلثم ىلع يتلا تانيبلا نم مهانآ امل مهل دايقنالاو

 عقوو «ميقتسملا طارصلا نع اوفرحنا مهرثكأ نكل ءرشبلا
 . ممألا نيب فالتخالا

 لاتتقالا كلذ لجأل عقوو ءرفك نم مهنمو «نمآ نم معنمف

 مهعمجل هللا ءاش ولو .يداعتلاو فالتخالا بجوم وه يذلا

 عقو امدعب - اًضيأ هللا ءاش ولو ءاوفلتخا امف «ىدهلا ىلع

 . اولتتقا ام - لاتتقالل بجوملا فالتخالا

 ماظنلا اذه ىلع رومألا نايرج تضتقا ءهتمكح نكلو

 «ىلاعت هنأ ىلع دهاش ربكأ ةيآلا هذه يفف «بابسألا بسحب

 ءاش نإ هنأو ءاهتاببسمل ةيضتقملا بابسألا عيمج يف فرصتي

 هنإف هدحو هتمكحل ّمبت كلذ ٌلكو ءاهعنم ءاش نإو ءاهاقبأ
 الو ضراعم الو عنامم هتئيشمو هتدارال سيلف «ديري امل لاعف

 .نواعم

 قاي نأ لبق نم مک فوم ام اوما اوما يدا اها (۲ ۵ )٤

 ثحي 4َوُمَِطلا مه َنوُرفَكْلاَو عكس كو ا لح الو هيِف عيب ال موي

 فذح نل ؛ريخلا قرط عيمج يف «تاقفنلا ىلع نينمؤملا هللا

 يذلا وه هنأب مهيلع هتمعن مهركذيو ميمعتلا ديفي لومعملا

 ام عيمج جارخإب مهرمأي مل هنأو «معنلا مهيلع عونو «مهقزر
 امم اذهف «ضيعبتلا ىلع ةلادلا «نم» ب ىتأ لب « مهيديأ يف

 . قافنالا ىلإ مهوعدي
 دنع ةرخدم «تاقفنلا هذه نأ مهرابخإ اًضيأ مهوعدي اممو
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 الو «هوحنو عيبلاب تاضواعملا هيف ديفت ال موي يف هللا
 تمدق ام :لوقي دحأ لكف .تاعافشلا الو .تاعربتلا

 هللا ةعاطب ةقلعتملا بابسألا الإ ءاهلك بابسألا عطقنتف

 بلقب هللا ىتأ نم الإ «نونب الو لام عفني ال موي «هب ناميإلاو
 . ميلس

 نماء نم لإ حفز ادن وكر یاب دلو و کلو و
 ووم ور ءو

 ترشا يف مه اولي اب فنا ج مم کیلو سس لمَ

 معا ارح وه هک أ دنع هود رڪ ن کینال ومي اول « وماء

 . رتل
 هللا نأل كلذو 4لا مه مه َنوزيكْلاو# :ىلاعت لاق مث

 «هتعاط ىلع كلذب لا

 هب لزني مل ام هللاب اوكرشأو «هل هللا مهقلخ امع اوجرخف

 e اًناطلس

 عييت قاطعلا ملاغلا وضح اهواي او
 ارم راقب 0

 الو ةَ هدخأت ال ويقل لا ره اإ هلل کک هلا ٠

 1 دنع عسي یا اد نم رل يف امو تولا قف ام ا 1

 هول نم ءىس وطي او a اَمَو مهيأ نيب ام ملي 9

 رهو ايي وک الو قلو توتا هیر مسو كك اتي الإ
 امل «نآرقلا تايآ مظعأ ةيآلا هذه نأ ةي ربخ أ 4 ميلا نمل

 تافصلا ةعسو ءةمظعلاو ديحوتلا يناعم نم هيلع توتحا

 . ىلاعت يرابلل
 ال هنأو ءةيهولألا يناعم عيمج هل يذلا «هللا» هنأ ربخأف

 هريغ ةدابعو «هريغ ةيهولأف ءوه الإ ةيدوبعلاو ةيهولألا قحتسي
 es :ةلطأب

 نم «ةلماكلا ةايحلا يناعم عيمج هل يذلا «ُىَبلأ# هنأو

 تافصلاو ءاهريغو «ةدارالاو «ةردقلاو ءرصبلاو عمسلا

 . ةيتاذلا

 هنأل «لاعفألا تافص عيمج هيف لخدت # قلا نأ امك

 ماقو «هتاقولخم عيمج نع ىنغتساو «هسفنب ماق يذلا مويقلا

 ام عيمجب اهدمأو ءاهاقبأو اهدجوأف «تادوجوملا عيمجب

 .. اهئاقبو اهدوجو يف هيلإ جاتحت
 : يأ 4ٌةكبي ٌمُدْحَأَت ال هنأ ءهتيمويقو هتايح لامك نمو

 «قولخملل ناضرعي امنإ «مونلاو ةنسلا نأل ر کک کوال ساعن

 ناضرعي الو ءلألحنالاو ءزجعلاو «فعضلا هيرتعي يذلا

 .لالجلاو ءايربكلاو ةمظعلا يذل

 مهلكف «ضرألاو تاوامسلا يف ام عيمج كلام هنأ ربخأو

 نإ ءروطلا اذه نع مهنم دحأ جرخي ال «كيلامم هلل ديبع



 ۱١١۲ = ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 ر

 كلامملا وهف بع لا قا لإ ضزألاو تولا يف نم لڪ
 «فرصتلاو كلملا تافص هل يذلا وهو «كلامملا عيمجل

 .ءايربكلاو ,ناطلسلاو

 « ويد الإ ٌدحأ 4ع تشل ال هنأ هكلم مامت نمو

 ىلع نومدقي ال «كيلامم هل ديبع ءاعفشلاو ءاهجولا لكف

 كَم مل ًاعيِج ُةَعَمَّتلا لب لمل .مهل نذأي ىتح ةعافش
 نميف الإ عفشي نأ دحأل نذأي ال لاو 4ضَرَأْلاَو برملا

 مل نمف «هلسر عابتاو ءهديحوت الإ يضتري الو «یضترا

 . بيصن ةعافشلا يف هل سيلف « اذهب فصتي

 يديأ نيب ام ملعي هنأو طيحملا عساولا هملع نع ربخأ مث

 نو اهل ةياهن ال يتلا «ةلبقتسملا رومألا نم «قئالخلا
 ىفخت ال هنأو ءاهل دح ال يتلا ةيضاملا رومألا نم مهل

 . 4 ْروُدُصلأ ىف اَمَو ِنْلا ةا ملي ةيفاخ هيلع
 لإ هتامولعمو هللا ملع نم ءيشب دحأ طيحي ال قلخلا نأو

 ةيعرشلا رومألا نم هيلع مهعلطأ ام وهو اهنم س انب
 يرابلا مولع يف لحمضم اًدج ريسي ءزج وهو «ةيردقلاو

 ةكئالملاو لسرلا مهو - هب قلخلا ملعأ لاق امك «هتامولعمو

 . تمل ام لإ اک مع ال كتحبم» -

 تاوامسلا عسو «هيسرك نأو «هلالجو هتمظع نع ربخأ مث

 بابسألاب ملاوعلا نم امهيف نمو امهظفح دق هنأو «ضرألاو

 . تاقولخملا يف هللا اهلعج يتلا «تاماظنلاو

 لامكل ءامهظفح هلقثي :يأ مي الط ف كلذ عمو
 .هماكحأ يف هتمكح ةعسو «هرادتقاو «هتمظع

 يلعلا وهو «هتاقولخم عيمج ىلع «هتاذب مَا ٌمُهَول
 هل تنادو «تاقولخملا رهق يذلا يلعلا وهو «هتافص ةمظعب

 .باقرلا هل تلذو «باعصلا هل تعضخو «تادوجوملا

 ءءايربكلاو ةمظعلا تافص عيمجل «عماجلا ميلا

 «حاورألا همظعتو «بولقلا هبحت يذلا ءءاهبلاو دجملاو

 - ةفصلا نع تلج نإو - ءىش لك ةمظع نأ نوفراعلا فرعيو

 قا نالا ملغ ناب ىف خم ا

 «يناعملا لجأ يه يتلا يناعملا هذه ىلع توتحا ةيآف

 ادم EET «نآرقلا تايآ مظعأ نوكت نأ قحي

 نأو «ناميالاو نافرعلاو نيقيلا نم هبلق ءىلتمي نأ ءاًمهفتم

 .ناطيشلا رورش نم كلذب اًظوفحم نوكي
 رفكي س يلا نم دشا يَ ده يذلا ىف اإ آلا (157)
 أك منا ك قنا قل ةسنتسآ د للي نزلو تطلب
 هنأو «يمالسالا نيدلا اذه لامكل نايب اذه ع حي هو

 «ملعلاو لقعلا نيد وه هنوكو «هتايآ حاضتاو «هنيهارب لامكل

 نيدو «حالصالاو حالصلا نيدو «ةمكحلاو ةرطفلا نيدو

 ىلإ جاتحي ال .هل ةرطفلا لوبقو هلامكلف ءدشرلاو قحلا

 «بولقلا هنع رفنت ام ىلع عقي امنإ هاركإلا نأل ؛ هيلع هاركإلا

 الإو «هتاياو هنيهارب ىفخت امل وأ «قحلاو ةقيقحلا عم ىفانتيو

 . هدانعل هنإف «هلبقي ملو هدرو «نيدلا اذه هءاج نمف

 الو رذع دحأل قبي ملف «يغلا نم دشرلا نيبت دق هنإف

 نيبو «ىنعملا اذه نيب ةافانم الو ءهلبقي ملو هدر اذإ ءةجح

 نوكيل لاتقلاب رمأ هللا نإف ءداهجلل ةبجوملا ةريثكلا تايآلا
 . نيدلا ىلع نيدتعملا ءادتعا عفدلو هلل هلك نيدلا

 ءرجافلاو ربلا عم ضام داهجلا نأ ىلع نوملسملا عمجأو

 .يلعفلا داهجلاو يلوقلا داهجلا ةرمتسملا ضورفلا نم هنأو

 ءداهجلا تايآ يفانت ةيآلا هذه نأ نيرسفملا نم نظ نمف

 وه امك «ىنعمو اًظفل «فيعض هلوقف ةخوسنم اهنأب مزجف
 . هيلع انهبن امك «ةميركلا ةيالا ربدت نمل نّيب حضاو

 : نيمسق ىلإ سانلا ماسقنا هللا ركذ مث

 وهو - توغاطلاب رفكو «هل كيرش ال هدحو هللاب نمآ مسق

 دق اذهف .- هريغو كرشلا نم هللاب ناميالا يفاني ام لك

 ميقتسم وه لب ءاهل ماصفنا ال يتلا «ىقثولا ةورعلاب كسمتسا

 . هتمارك راد ىلإو ؛ هللا ىلإ هب لصي ىتح «حيحصلا نيدلا ىلع

 «هللاب نمؤي مل نم نأ «ةيآلا موهفم نم يناثلا مسقلا ذخؤيو

 بذعمو ءاّيدبأ اًكاله كلاه هنإف «توغاطلاب نمآو «هب رفك لب
 . اًيدمرس اًباذع

 فالتخاب «تاوصألا عيمجل :يأ 4ُعِي هلو :هلوقو

 «نيعادلا ءاعدل عيمسو «تاجاحلا ننفت ىلع «تاغللا

 . نيعرضتملا عوضخو
 ءرومألا ايافخ نم يفخ امو ءرودصلا هتنكأ امب ع

 .هلمعو هتاين نم «هملعی ام بسحب دحأ لك يزاجيف
 يم 7 هاو م وال و 3 رو و ر رو +

 د ت لا ىلإ ٍتملظلا نم مهجرخي اوُنَماَ تذلا لَو هلا (501/)

 لإ رولا تي مُهتوجِرْخُي توا مولا اوك تسلا
 ةيآلا هذه توک ايف ْمُه الا بسا کوا تسلا

 يه هذهو «ساسألا يه ةقباسلاف ءاهلبق يتلا ةيآلا ىلع ةبترتم
 / 1 ۰ .ةرمثلا

 مايقلاب «مهناميإ اوقدصو «هللاب اونمآ نيذلا نأ ىلاعت ربخأف

 مهالوتي ءمهيلو هنأ «هيفاني ام لك كرتو «ناميإلا تابجاوب

 تاملظ نم مهجرخيف ءمهتيبرت ىلوتيو «ةصاخلا هتيالوب
 ملعلا رون ىلإ «ضارعالاو ةلفغلاو يصاعملاو رفكلاو لهجلا

 رونيو «مهبر ىلع لماكلا لابقالاو ةعاطلاو «ناميالاو نيقيلاو

 مهرسييو «ناميالاو يحولا رون نم اهيف هفذقي امب مهبولق



 ايآلا ريسفتب قحلم

 . ىرسعلا مهبنجيو «ىرسيلل

 هللا مهالو «مهيلو ريغ اولوت امل مهنإف ءاورفك نيذلا امأو

 .مهالوت نم ةياعر ىلإ مهلكوو «مهلذخو مهسفنأل اولوت ام

 مهومرحو .مهوقشأو مهولضأف ‹رض الو عفن هدنع سيل نمم

 ةداعسلا مهومرحو .حلاصلا لمعلاو عفانلا ملعلا ةياذه

 .نيدلخم اهيف نيدلاخ .مهاوثم رانلا تراصو

 .تيلوت نميف انلوت مهللا
 اح ىِذَّلا َلِإ رَ مل )۲٥۸(

 أ نر معه لاق دإ كللملا

 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا ت

 م اجي تاک قرْشملا نم يّ ای هللا تیک مه لاك تيما

 هللا صقي يي َمَوَقْلا ىد ال 1 أَو رف ىلا ته ِبِرَغَمْل

 موقتو «قئاقحلا نيبتت هب ام «نيفلاسلاو لسرلا ءابنأ نم انيلع
 . ديحوتلا ىلع ةعونتملا نيهاربلا

 كلملا اذه جاح ثيح دلك ميهاربإ هليلخ نع ىلاعت ربخأف

 «نيملاعلا برل ركنملا لطعملا «يلبابلا '"”ذرمن وهو «رابجلا

 «رمألا اذه ىف هتجاحمو ليخلا يح اربإ ةمواقمل بدتناو

 هللا ديحوت وهو ایر الو ءالاكشإ الو ءاكش لبقي ال يذلا

 .اهحضوأو رومألا ىلجأ وه يذلا «هتيبوبرو

 هب تلصو ىتح فاغطأو هكلم هرغ «رابجلا اذه نكلو

 يذلا ا لوسرلا ميهاربإ جاحو «هأقن نأ ىلإ لاحلا

 ءلسرلا نم اًدحأ طعي مل ام «نيقيلاو ملعلا نم هللا هاطعأ

 ای دمحم ىوس

 : يأ 4ُثيِميَو ءيحُب ىلا یر :هل اًرظانم ميهاربإ لاقف
 اذه نم ركذف «ةتامالاو ءايحالاو «ريبدتلاو قلخلاب درفنملا وه

 رابجلا كلذ لاقف «ةتامالاو ءايحإلا وهو ءاهرهظأ سنجلا

 تدرأ نم لتقأ ينأ كلذب ىنعو كيمو ءيا أنأ» : اًتهابم

 هءاقبتسا تدرأ نم ىقبتسأو « هلتق

 .دوصقملا نع ةديحو «ريوزتو هيومت اذه نأ مولعملا نمو

 يف ةايحلا داجيإب درفت يذلا وه ىلاعت هللا نأ دوصقملا نأو

 تيمي يذلا وه هنأو .تاومألا ىلع اهدرو .«تامودعملا

 .بابسأ ريغبو اهطبر بابسأب ءاهلاجآي تاناويحلاو دايعلا
 جمهلا ىلع جار امبر ءاهيومت اًمومم ليلخلا هآر املف

 امك ناك نإ ةلوق ,قيدصتب مل امزلم + ميهاربإ لاق «عاعرلا

 ِبِرَمَمْلا ّنِم اپ ابي ِتا ٍقِرَْمْلا ني ینا نا ہلا كاك : معزي

 تلحمضاو ءهتجح تعطقناو .فقو : يأ #رَمَك ىلا َتِهْ

 وه امنإو ءرخآ ىلإ ليلد نم اًلاقتنا ليلخلا نم اذه سيلو
 ال يذلا اذهب ىتأو ءاًقداص ناك نإ هليلد درطب ءدورمنل مازلإ
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 . هيومتلاو ريوزتلاو جيورتلا لبقي
 تماق دق «ةيرطفلاو «ةيلقعلاو «ةيعمسلا :ةلدألا عيمجف

 نم نأو «ريبدتلاو قلخلاب هدارفناب 00 هللا ديحوتب ةدهاش

 نوقفتم لسرلا عيمجو ءوه الإ ةدابعلا قحتسي ال «هنأش اذه

 لثامم «رباكم دناعم الإ هركني ملو «ميظعلا لصألا اذه ىلع
 .ديحوتلا ةلدأ نم اذهف «دينعلا رابجلا اذهل

e MST 
 € f4 5 021 دک

 نأ لاق اھشورع 0 اح یهو ي ّرك ىَيَلَك وأ :لاقف
 دع

 هدا 14 LR 7 و 0 رر ا مع
 مك ل متعب مف ماع َدَتْأِم هلا ُهَناَمَأَ دوم دعب هلا وده ب

 ا لا تا - 1[ دس سمع يك ضلع ھو 22 ور 27 < رے اظ 5 اع عا هر عر

 باس ص 5 ا 2 بس رر م ر

es 3کلر كراج لإ ظنا  
 24 ا ف

 ىم لڪ ع هلآ نأ 2 143 كبت ا انهت اضل کرکت
 كاد نرتلا نك تيك ورا نب س06 34

 نهرَصَف يللا ني ةميزأ حش لاف ىلت نبل كلو لب لَك نيو

 ايس كيتا َنُهُعدأ مف اج نهي ٍلَبَج لک ٤ قع لجأ دث كيل

 .( ليك رَ هلل نأ هلأ

 «ةرخآلا لبق ايندلا يف ناسوسحم «ناميظع ناليلد ناذه

 يف كاش لجر دي ىلع هللا هارجأ ٌدحاو ءءازجلاو ثعبلا ىلع

 رخآلاو «ةميركلا ةيآلا هيلع لدت امك «حيحصلا ىلع ثعبلا

 . ميهاربإ هلیلخ دي ىلع

 رم لجرلا اذهف «هدي ىلع قباسلا ديحوتلا ليلد ىرجأ امك
 تام دق ءاهشورع ىلع توخو ءاّريمدت ترمد دق ةيرق ىلع

 داعبتسالاو كشلا هجو ىلع - لاقف ءاهترامع تبرخو اهلهأ

 يهو ءديعب كلذ :يأ «؟4 اتوم دعب هلا وزع جي قا :-

 كلت هبلقب ماق ام بسحب ءاهلثم اهريغو : ينعي «لاحلا هذه يف

 . ةعاسلا

 ماع ةئام هللا هتامأ ثيح «سانلا ةمحرو هتمحر هللا دارأف

 امهاقبأف «بارشو ماعط هعمو «هعم هتامأف «رامح هعم ناكو

 ماوعألا تضم املف ءةليوطلا ددملا هذه لك امهلاحب هللا

 صب وأ امري تيل لا ت نك :لاقف شا هثعب «ةئاملا
 ةا تش لب :هللا لاقف ءهنظ ام بسحب كلذو روي

 ءايبنألا ضعب دي ىلع ةبواجملا هذه نأ رهاظلاو راكع
 HT .ماركلا

 8 | هارأ هنأ «سانلابو هب هللا ةمحر مامت نمو

 ناك :هل ليق ءهللا هايحأ دق تيم هنأ فرع امدعبف ءاهب

 . (دورمناب هتيمست ليلق دعب يتأيسو لصألا يف اذك(١)



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 ددملا هذه يف ريغتي مل : يأ 4هَّنَسَكَي مل َكَليباَرَسَو كلِاَعَط 2214

 - بارشلاو ماعطلا نإف .ء هللا ةردق تايآ نم كلذو ءةليوطلا

 نأ ثبلي ال - ريصعو ةهكاف هنأ :نورسفملا هركذ ام اًصوصخ

 ّلِإ ظنا :هل ليق 5€ ءماع ةئام هللا هظفح دق اذهو «ريغتي

 .ةرخن اماظع راصو «قرفتو قزمت دق وه اذإف « َكِراَمِح

 اهضعب عفرن : يأ كاَمُرْشُن فيك اَظِيلا کل رظناَو»
 «تقزمتو تقرفت امدعب «ضعبب اهضعب لصنو «ضعب ىلإ
 .ةايحلا اهيف ديعن مث محلل ماتتلالا دعب اوس اَهوُسْكَت مثال

eنم هجوب بيرلا لبقي ال نيع يأر مل بَ  
 . ريَ ووك لس ع هلل أ ےک 9 «هوجولا

 مهنأل «سانلل ةيآ راصو «ءيش لك ىلع هللا ةردقب فرتعاف

 هذه اودهاش مث «هتيضق اوفرعو «هرامح تومو هتوم اوفرع دق

 . لجرلا اذه يف باوصلا وه اذه «ىربكلا ةيآلا

 يبن وأ نمؤم «لجرلا اذه نإ : نيرسفملا نم ريثك لوق امأو
 هنا وده یی ناک كرف نآو ةريغؤأ ريزع ام تءاينآلا نع

e Eجرح تناع نأ دمي  + 
 «قلخلاب اهترامع نم ةيرقلا هذهل ديعي ام هيريل «هتامأ هللا نأو
 تراصو ءاهيلإ سانلا عجارتو «ةدملا هذه يف ترمع اهنأو

 لب .ظفللا هيلع لدي ال اذهف - ةرماد تناك نأ دعب «ةرماع

 . ىنعملا هيلع لدي الو «هيفاني
 ءةرامعلا ىلإ ةرمادلا نادلبلا عوجرب «ناهربو ةيآ يأف

 «ىرخأ برختو «نکاسمو ىرق رمعت «دهاشت لزت مل هذهو
 ءاقبإو «هرامح ءايحإو «هتوم دعب هئايحإ يف ةميظعلا ةيآلا امنإو

 ريغتي ملو نفعت مل :هبارشو هماعط
 الإ هل نين مل هنأ يف حيرص ا تين بك اًمكقاط :هلوق مث

 . ًايع هتردق لامك ىلع ةلادلا لاحلا هذه دهاش امدعب

 نم اًبلاط لاق ميهاربإ نإف ءرخآلا ناهربلا امأو (510)

 %4 نمو موال :هل هللا لاقف «ىتوملا يحي فيك هيري نأ ءهللا

 . هليلخ نع ةهبشلا ليزيل
 لك ىلع كنأ تنمآ دق «براي یب :ميهاربإ لاق

 ديرأ نكلو «دابعلا يزاجتو « ىتوملا ييحت كنأو ءريدق ءيش

 .نيقيلا نيع ةجرد ىلإ لصأو «يبلق نثمطي نأ
 ْدْحَم لاق ءدابعلاب ةمحرو «هل ةمارك «هتوعد هللا باجأف

 ياب ةلصاح ةيآلاف «يه رويطلا يأ نيبي ملو 4 يلا َّنْي ٌةَعيرَأ

 ءنهمض :يأ *«َكّيلِإ َنُهرَصَمط ءدوصقملا وهو ءاهنم عون
 . نهقزمو «ءنهحبذاو

 انيس كتيفاي نها مش ا نيم : لب لَك لڪ لج م دن

 *« مك ٌديَِع هلل نأ لع

 0 علص هلو
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 ءهلوح يتلا ءلابجلا ىلع نهءازجأ قرفو «كلذ لعفف

 : يعسلا نأل «تاعيرس : يأ ءهيلإ نلبقأف «نهئامسأب نهاعدو

 نئج امنإو «نهمئاوق ىلع نئج نهنأ دارملا سيلو «ةعرسلا
 .ةايحلا نم نوكي ام لمكأ ىلع «تارئاط

 نم حضوأو لمكأ نهءايحإ نأل .«كلذب رويطلا صخو

 . نهريغ
 سوفنلل ضرعي امبر ءمهو لك اذه يف لازأ اًضيأو

 نهلعجو «اًعيمج نهقزمو «ةعبرأ تاددعتم نهلعجف ؛ةلطبملا

 برق نم دهاشي «اّتلع اًرهاظ كلذ نوكيل «لابجلا سوؤر ىلع
 الماع نوكي نأ نظي الثل ءاّريثك هنع نهاحن هنأو ءدعب نمو

 تام رم ن نجرب دا هرم ایاز «ليخلا نم ةلح
 . هتمكحو هللا ةزع لامك ىلع نأهرب ربكأ ةيآلا هذه تراصف

 هللا ةزع لامك دابعلل رهظي هيف ثعبلا نأ ىلع هيبنت هيفو
E EE Eد ل  

TEوَلا لیس ف ةهكومأ توقفت ذل لسم  

 فول هاو بح هاي س لک يف باکس عبس تبث ةَ لگ
ETمق هلأ یس ف میرا شو لآ ٥ گیت ےس  

 کرک الق موت دنع مشا ممل نأ آو اّنَم أوُقَمنأ آم نوعيت ال

 نم ميظع ثح اذه تووپ مش لو تھک
 يف لخديف «هيلإ لصوملا هقيرط وهو «هليبس يف مهلاومأ قافنإ
 يف داهجلل دادعتسالا يفو «ةعفانلا مولعلا ةيقرت يف هقافنإ اذه

 يج ينو + معزيهجتو :نيدهاجملا رهجت ينو. لت
 . نيملسملل ةعفانلا ةيريخلا عيراشملا

 .نيكاسملاو ءارقفلاو «نيجاتحملا ىلع قافنالا كلذ يليو

 «تاجاحلا عفد ةقفنلا يف نوكيف ءنارمألا

 هذه ءةفعاضم تاقفنلا هذهف «تاعاطلاو ريخلا ىلع ةناعالاو

 :لاق اذهلو «كلذ نم رثكأ فاعضأ ىلإ ةئامعبسب ا

 «قفنملا بلقب موقي ام نسحب كالذو 6 اک ل

 ءاهعفنو هتقفن تارمث يفو ءماتلا صالخالاو «ناميإلا نم

 عفانم اهيف قافنالا ىلع بترتي تاريخلا قرط ضعب نإف
 . لمعلا سنج نم ءازجلا ناكف «ةعونتم حلاصمو «ةلسلستم

 ةقفن «هليبس يف مهلاومأ نيقفنملل رخآ اًباوث ركذ اًضيأ مث

 قفنملا نوعبتي الف ءاهعناوم ةيفتنم ءاهطورشل ةيفوتسم «ةرداص
 .ةيلعف وأ ةيلوق هل ةيذأو «معنلل اًدادعتو «هيلع مهنم ام هيلع

 ءمهنم هملعي ام بسحب هير َدنِع مه مهل ءالؤهف

 لصت الو «هلانت ال يذلا هلضفبو 0 مهتاقفن بسحبو

 . مهتاقدص هيلإ

 هوركملا مهنع ىفنف )توري ْمُه اَلَو َرِهِتلَع ُكَوَح الو»

 يف هدابعل هللا

 عمتجي دقو



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 دقف .مهيلع فوخلا يفنب لبقتسملاو «نزحلا يفنب «يضاملا

 ٠ .هوركملا مهنع عفدناو «بوبحملا مهل لصح

 ىذأ اهي َةَفَدَص نِ رح ُهَريَْمَو ُثورَعَم لو (
 ةبترملا :ناسحالل بتارم عبرأ هللا ركذ ميل نع هلو
 اًنم قفنملا اهعبتي ملو «ةحلاص ةين نع ةرداصلا ةقفنلا : ايلعلا

 .ىذأ الو

 عيمجب يلوقلا ناسحالا وهو «فورعملا لوق اهيلي مث
 مل اذإ لئاسلا نم راذتعالاو «ملسملا رورس هيف يذلا «ههوجو

 .فورعملا لاوقأ نم كلذ ريغو «اًئيش هدنع قفاوي

 «كيلإ ءاسأ نمع «ةرفغملاو وفعلاب ناسحالا :ةئلاثلاو

 . لعف وأ لوقب
 اهعبتُي ىتلا :ىهو اهنم ريخو «ةعبارلا نم لضفأ ناذهو

 اك فر هناسجإ اوك ال. ىطعملل يالا ةا
 .اًرشو

 يذلا ريخلا نم ريخ - اًلوضفم ناك نإو - ضحملا ريخلاف
 نمل ميظعلا ريذحتلا اذه يفو ءالضاف ناك نإو ءرش هطلاخي

 . لهجلاو قمحلاو مؤللا لهآ هلعف امك «هيلع قدصت نم يذؤي

 .هدابع عيمج نعو « مهتاقدص نع ىع ىلاعت لاو
 نع ملحي «هاياطع ةعسو «هانغ لامك عم ریل

 رديو «مهقزريو مهيفاعي لب «ةبوقعلاب مهلجاعي الو «نيصاعلا

 . يصاعملاب هل نوزرابم مهو «هریخ مهيلع

 ءىذألاو نملا نع يهنلا دشأ ىهن مث (555-578)

 الطب ال اوم َنِدَلا اَهّيي## :لاقف ءالثم كلذل برضو

 رأي نمد ال سالا قر مام ُقِفْنُي ىِرَك ىلا نمل ُينَقَدَص
 مكرم باو باما ٿا هع ناوفص لکن مم کلا موو

 ملا ىرْهَي ال هو اویس اکی ویک لع توُرِشَي ہل الص
 هللا تاكمزم اتا مملو توفت لا ْلَكَمَو © يرفگلآ
 تنا لبا ابا ورب مكب کمک مهسا ْنَي ای

 ىت باتا لخت نم ةَ مآ بوكت نأ ْمُكْدَمَل دوي © يصب

 رد ملو كلا ةياسمأو تملا لَ نم اهي ول هلا اهتحت نم
 ا كري ترک تقرا 36 وبه راما اقيامأَت اقم
 تايآلا هذه يف هللا برض (تورنت مکمل تيا مڪ

 . ىذأ الو اّنم هتقفن عبتُي ملو ههجو ءاغتبا قفنملل : ةلثمأ ةثالث

 . يئارمللو . ىذأو ام اهعبتأ نملو

 «ةفعاضم ةلوبقم هتقفن تناك امل هنإف «لوألا امأف

 هللا ٍتاكصَرَم ءا # ماتلا صالخالاو ناميالا نع اهرودصل
 5 a ا ا ا هع ع
 هجو ىلع. نوتباث مهو 2 لوممني :يأ * هستن نم اتيِثتو
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 4ور مقكج لمك # لمعلا اذه لثمف «قدصلاو ةحامسلا

 اهيف ءاملاو «سمشلاو حايرلل نيبتي هنأل «عفترملا ناكملا وهو
 .ريزغ

 بيطل «فاك لط لصح «ريزغلا لباولا كلذ اهبصي مل نإف

 ةرفوملا بابسألا عيمج لوصحو ءاهضرأ نسحو ءاهتبنم

 «ِنيَئَعِض اًهّلُكُأ# ْتَنآ اذهلو . اهرامثإو اهراهدزاو اهومنل

 . اًفعاضتم : يأ

 هبلطي ام ىلعأ ىه «فصولا اذه ىلع ىتلا ةنجلا هذهو

 نوان لعاب لصافلا للا اذه نيالا
 المع لمع وأ «ىذأو اّنم هتقفن عبتأ مث هلل قفنأ نم امأو

 «ةنجلا هذه بحاص لاثم هلثم اذهف «لمعلا كلذل لطبمب ىتأف

 رَ هيف ةديدشلا حيرلا وهو اصغإ# اهيلع طّْلُس نكل
 .ربكلا هباصأ دق فيعض وهو «ءافعض ةيرذ هلو 4ْتَقَرَتَحََ

 لثملا اذه ردص اذهلو «لاوحألا عظفأ نم لاحلا هذهف

 دنع ررقتملا ماهفتسالاب اهرخآ ىلإ «َْمُكْدَمَأ ُدَوَبأ# :هلوقب
 ءاهز دعب ءةدحاو ةعفد اهفلت نإف .هتعاظف نيبطاخملا

 ' . ىربك ةبيصم ءاهرامث عانيإو ءاهراجشأ

 نع فعض دق ريبك اهبحاصو > ةعجافلا هذه لوصح مث

 - هيلع مهتنؤمو هل مهنم ةدعاسم ال «ءافعض ةيرذ هلو «لمعلا

 مث هلل لمع يذلا «لثملا اذه بحاص راصف «ىرخأ ةعجاف

 ىرج يتلا «ةنجلا بحاص لاح هبشي «هل فانمب هلمع لطبأ

 . اهيلإ هترورض تدتشا نيح «ىرج ام اهيلع
 هاب ناميإ هعم سيلو «سانلا ىئاري يذلا :ثلاثلا لثملا

 ونا رو «ناوفصلاب هلق هت تج بازل باسحلا و
 تبنأ ءرطملا هباصأ اذإ هنأ يئارلا نظي بارت هيلع .سلمألا

 هباضأ يذلا ءرجحلاك هنكلو «ةبيطلا ىضارألا تبنت امك

 : اهنيك دو غا ةوقكلا نازل

 لب «ناميإ هيف سيل يذلا «يئارملا بلقل قباطم لثم اذهو

 . عشخي الو نيلي ال ساق وه

 ةياغ الو «هيلع سسؤت ءاهل لصأ ال هتاقفنو هلامعأ اذهف

 .هطرش مدعل «لطاب وهف «هلمع ام لب ءاهيلإ يهتنت ءاهل

 «عناملا دوجول «طرشلا دوجو دعب لطب هلبق يذلاو
 ناميالا :وه يذلا هطرش دوجول «فعاضم لوبقم لوألاو

 .ةدسفملا عناوملا ءافتناو «تابثلاو صالخالاو
 نزيلف «نيلماعلا عيمج ىلع قبطنت «ةئالثلا لاثمألا هذهو

 .ةقباطملا لاثمألاو «ةلداعلا نيزاوملا هذهب هريغو هسفن دبعلا

 لا القني امو نيل ارش لتنألا ترو
 . «نوتيصلا



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم
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 2 e يندم ےس صو

 ا ني اشيا اما ك دهس
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 ص روم 24 هاو سوم 4 را حس ل £ 5
 غ هلأ نأ أ 00 هيف ا 0 اب متسلو نوففنت

 کدو لاو احق 22î ا تلا مرمي رَ قا كي ا ل 0 دري

foق ےس ودع  

 ىلع هدابع يرابلا ثحي 4مل ٌعيِمَو ُهَّشََو اَلْضَمَو ُهْنِم ٌةَرِهْفَم

 نم مهل جرخأ اممو «تاراجتلا يف اوبسك امم قافنإلا

 «نيدقنلا ةاكز لمشي اذهو «رامثلاو بوبحلا نم «ضرألا

 نم جراخلاو - ءارشلاو عيبلل ةدعملا - اهلك ضورعلاو
 ضرفلا اهمومع يف لخديو ءرامثلاو بوبحلا نم :ضرألا

 . لفنلاو

 «ثيبخلا اودصقي الو ءاهنم بيطلا اودصقي نأ ىلاعت رمأو

 قح مهل نم مهل هلذب ولو هلل هنولعجي ءنودلا ءيدرلا وهو

 ةاضاغملا هجو ىلع الإ هولبقي ملو هوضتري مل «هيلع
 .ضامغالاو

 جارخإ لامكلاو «ءايشألا هذه نم طسولا جارخإ بجاولاف

 نع ءىزجي ال اذه نإف «ءيدرلا جارخإ عونمملاو «يلاعلا

 . بودنملا يف ماتلا باوثلا هيف لصحي الو «بجاولا

 عيمج نع ينغ وهف ديك ىع هلأ نأ اوملغاو#
 تاعاط نعو «نيقفنملا تاقفن نع ينغلا وهو «نيقولخملا

 ةحمو «مهعفنل ءاهيلع مهثحو ءاهب مهرمأ امنإو «نيعئاطلا
 . مهیلع همركو هلضف

 هعرشي اميف ديمحلا وهف «هاياطع ةعسو «هانغ لامك عمو
 . مالسلا راد ىلإ مهل ةلصوملا ماكحألا نم هدابعل

 لدعلاو لضفلا نع جرخت ال يتلا «هلاعفأ يف ديمحو

 نساحم اهلك هفاصوأ نأل «فاصوألا ديمحو .ةمكحلاو

 . اهفصو نوكردي الو ءاههنك دابعلا غلبي ال «تالامكو
 كاسمإلا نع مهاهنو «عفانلا قافنالا ىلع مهثح املف

 . نييعاد نيب مهنأ مهل نيب «راضلا

 ءريخلا هيلع مهدعيو «ريخلا ىلإ مهوعدي «نمحرلا يعاد
 . اوقفنأ ام فالخإو «لجآلاو لجاعلا باوثلاو لضفلاو

 « مهفوخيو كاسمالا ىلع مهثحي يذلا «ناطيشلا يعادو

 قفنأو «نمحرلا يعادل اًبيجم ناك نمف .اورقتفي نأ اوقفنأ نإ

 «بولطم لك لوصحو «بونذلا ةرفغمب رشبيلف « هللا هقزر امم

 اونوكيل ءهبزح وعدي امنإ هنإف «ناطيشلا يعادل اًبيجم ناك نمو
 ب قبلا ن الار ىلا ا خا نا تانك ذم

 ريثك «تافصلا عساو :يأ يلع ٌعيسَول هنأب ةيآلا متخو

 م ر + نيلماعلا نم ةتعاضملا نحس ندي اج تالا
 0 ل اا «لهأ وه نمب

 دَ ةمكحلا ت

 لاوحأ رك امل يب 0 هل دحام 1 يك
 لاومألاب مهيلع نمو ءمهاطعأ هللا نأو «لاومألل نيقفنملا

 اهب نولانيو «ةيريخلا قرطلا يف تاقفنلا اهب نوكردي يتلا
 يطعي هنأ وهو «كلذ نم لضفأ وه ام ركذ «ةينسلا تاماقملا

 . هقلخ نم اًريخ مهب دارأ نمو «هدابع نم ءاشي نم ةمكحلا

 «ةبئاصلا فراعملاو «ةعفانلا مولعلا :يه ةمكحلاو

 يف باوصلا ةباصإو «ةنيزرلا بابلألاو ءةددسملا لوقعلاو
 .لاعفألاو لاوقألا

 نَسَوإِع :لاق اذهلو «تابهلا لجأو ءاياطعلا لضفأ اذهو
 ةملظ نم جرخ هنأل «ًاريدَك اَبَح وأ دم حلا توي يحس ر و

 لاوقألا يف فارحنالا قمح نمو «ىدهلا رون ىلإ تالاهجلا

 هنألو ءدادسلا لوصحو ءاهيف باوصلا ةباصإ ىلإ «لاعفألاو

 ‹ عفن مظعأ قلخلا عفنل دعتساو «ميظعلا ريخلا اذهب هسفن لمك

 . مهايندو مهنيد يف
 عضو يه يتلا «ةمكحلاب الإ حلصت ال رومألا عيمجو

 لحم يف مادقالاو ءاهلزانم رومألا ليزنتو ءاهعضاوم ءايشألا
 .ماجحإلا عضوم يف ماجحالاو مادقإلا

 اذه ردق فرعي امو «ميظعلا رمألا اذه ركذتي ام نكلو

 «ةيفاولا لوقعلا لهأ مهو ألا اوُنوأ لإ ميسجلا ءاطعلا
 «هنولمعيف عفانلا نوفرعي نيذلا مهف ءةلماكلا مالحألاو

 .هنوكرتيف راضلاو
 لذبو «ةيلاملا تاقفنلا لذب امهو :نارمألا ناذهو

 ىلعأو هللا ىلإ نوبرقتملا هي برقت ام لضفأ «ةيملعلا ةمكحلا
 . تاماركلا ّلجأ ىلإ هب اولصو ام

 يف الإ دسح ال» :هلوقب يي يبنلا امهركذ ناذللا امهو

 لجرو .قحلا يف هتكله ىلع هطلسف الام هللا هاتآ لجر «نيتنئا

 .«سانلا اهملعي وهف ةمكحلا هللا هاتآ

 رد س متر زآ ٍةَقَفَت نم مُّمَفَمْنَأ امو )١071١071070(

 ودب نإ ه راكضنأ ني تريب انو رئي ها کیک
 ر 6 وود موب ہی راس رب ح1 ےس ےس
 مڪ رڪ وهف ءارقفلا حت نیو یه اًت تَََسا

 ربخي دج ولمن امي هاو مڪياس ني مُكحنَع ُديَكَدَ
 رذن وأ .نوقدصتملا 0 7 «ىلاعت

 . كلذ ملعي هللا نإف ءنورذانلا

 ال هللا نأو ءءازجلا ىلع لدي «هملعب رابخالا نومضمو
 تاين نم «هنع تردص ام ملعيو «ةرذ لاقثم هدنع عيضي

 هللا بجوأ ام نوعنمي نيذلا نيملاظلا نأو ءةئيس وأ ءةحلاص

 هنود نم مهل سيل «مهيلع مرح ام نومحتقي وأ «مهيلع



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآل ا ريسفتب قحلم

 مهب عقت نأ دب ال هنأو ءمهنوعنميو مهنورصني ءراصنأ
 . تابوقعلا

 نإو ءريخ ىهف «قدصتملا اهادبأ نإ ةقدصلا نأ ربخأو

 ىلع ءافخالا نأل ‹«لضفأ ناك ءريقفلل اهملسو ءاهافخأ

 .رخآ ناسحإ ءريقفلا

 نيذلا ةعبسلا دحأو «صالخإلا ةوق ىلع لدي هنإف اًضيأو

 ملعت ال ىتح ءاهافخأف ةقدصب قدصت نم» : هلظ يف هللا مهلظي

 . «(هنيمي قفنت ام هلامش

 4 مكس رح رهف رف ملا اَهُوَونَو اَهوُمَحُت نيو : هلوق يفو
 تيطعأ اذإ ءاهراهظإ نم ريخ اهءافخإ نأ وهو «ةفيطل ةدئاف

 ام «ةيآلا يف نكي مل «يريخ عورشم يف تفرص اذإ امأف

 ىلع لدت عرشلا دعاوق انه لب ءاهئافخإ ةليضف ىلع لدي
 ةوسألا لوصحل ءاّريخ راهظالا ناك اميرف «ةحلصملا ةاعارم

NESمريخلا لانعأ ىلع  

 نأ :اذه يف 4ُةُكِتايَس نم < کنول :هلوقو

 :نارمألا اهيف عمتجي تاقدصلا

 ءرجألاو باوثلاو تانسحلا ةرثك : وهو ءريخلا لوصح

 : تاعيبلا ريدي ير ا يريندلا ءالبلاووشلا نو

 بسحب «هلمعب الك يزاجيف 4ًَ َنْونَمََت اَمب هاو

 .هتمكح

 1 َكَكَع شل (3070)

 ی کا اَمَو مشال يح نو ارین امو سک
 4 توبلظت مناو مڪي ق ريح نم اوقِفِنُت اَمَو هلأ ةو

 E «غالبلا - لوسرلا اهيأ - كيلع امنإ :ي
 . ىلاعت هللا ديبف «ةيادهلا امأو ءرشلا نع مهرجزو طا

 بلطل الإ نوقفني ال مهنأ ءاّمح نينمؤملا نع مهربخيو

 ىلإ مهوعدي مهناميإ نأل ءهباوث باستحاو ءمهبر ةاضرم
 مهل ريكذتلا نمضتيو نينمؤملل ةيكزتو .ريخ اذهف «كلذ

 . صالخاإلاب
 3 ال هنأ مهمالعال ءمهتاقفنب - ىلاعت - هملع رركو

 1 نم ِتوُمَو اَهَفِعْلَصُي ةَئَسَح كت نإو# : :ةرذ لاقثم هدنع

 . اًميِظَع
 لیس ف وة ترو ءارقفلل # (7375 71/8

 ابا ل اکا هبي فأل ف اتع تزیین ہک هلل
 0 ص ا ا >“

 الإ تالا توتي ال مهس مهفرَعَت ٍقْفعَتلا تب
 و اا ےہ ھم ا رک اک رک حر 4 زعم
 توفق تيزلا O میلع ءوب هللا إف راجح نم | م

 ا يع سرفر جل ل رج دك رج تر و 2 9 ر
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 اورحتت نأ يغبني هنأ ينعي توري ْمُه الو هلع وح الد

 ىلعو ؛هللا ليبس يف مهسفنأ اوسبح نيذلا «ءارقفلا مكتاقدصب

 ةردق مهل سيل وأ «باستكالا يف ةدارإ مهل سيلو «هتعاط

 9 ءاينغأ مهنأ نظ لهاجلا مهآر اذإ «نوففعتي 0 هيلع

 نإو «ةيلكلاب نولأسي ال مهف « اذحلإ سالا تولع

aT 

 تاقفنلا مهيف تعضو ام لضفأ ءارقفلا نم فنصلا اذهف

 ءريخلا قيرطو مهدصقم ىلع مهل ةناعإو «مهتجاح عفدل

 قلاخلا ىلإ رظنلاو ءربصلا نم هب اوفصتا ام ىلع مهل اًركشو
 .قلخلا ىلإ ال

 جيواحملا ىلعو ناسحإلا قرط يف قافنالاف كلذ عمو

 لاق اذهلو هللا دنع باوثو ءرجأو ريخ هنإف ءاوناك امثيح

 ا راو لاب رهون توني تبا :ىلاعت
 َمُه الو هك فرح الو مهيد دنع ْمُهْرَجَأ ْمُهَلَه ةكالع او

57 
 مهليني هللا نإو ءهلظ الإ لظ ال موي هلظب مهلظي هللا نإف

 . تاهيركلاو فواخملاو نازحألا مهنع عفديو «تاريخلا

 مهنم دحأ لك :يأ ويك دنع ْمُهُرَجأ مه :هلوقو
 .هلاح بسحب

 لاحلا هذه فرش ىلع لدي مهبر دنع هنأب كلذ صيصختو

 » :حيحصلا ثيدحلا يف امك ربكألا عقوملا يف اهعوقوو

 هديب رابجلا اهلبقتيف «بيط بسك نم ةرمتلاب قدصتيل دبعلا
 لبجلا لثم نوكت ىتح «هولف مكدحأ يبري امك مكدحأل اهيبريف

 . ؟ميظعلا

 امك اَّلِإ مومي ال اوبرا َنوُلُكْأَي ترّدلا» (۲۸۱-۲۷۵)

 ان اول مت كل يملا ني نلت لب فل م

20 

 a درر 4 َ :PT وح

 هديك نت عزم ج نک ايل لأ مرح ميسا هلأ لاو اري ا
 هع راو 01 ر 500 و 014 3 رمت يع
 ٍراَّثْلَأ ٌبلَحصأ كيلوا داع نمو علل 1 ُهرْمَأَو تكس ام ملف نهتنأف

 4 عمر غ - 57 ع 5

 بي ال قا تكد نرو ا ب 0 تویی ایف مم
 ا

 و اونما٤ تبرز ی ه مآ ِرَدَك لک

 مه و يك نڪ هک موټ دم مقتل نه ڪڙا ات
 نإ ايزل ن نم قب ام اوردو هلل أ اوفا اوما تريد هيا 0 توری

 ربت نو ولوو هلأ نم بري اود اولمتت ل نو 6 ںیم ردك
 وذ تاک نیو ٥ تمل الو نومی ال ْمُكِلْوَنأ شور ڪم

 و دكا و ی ناو زوم نإ و
 هم كر 3 رد هي

 اك نك لك يدك ف دا نب راج موب اوتو وملك

 نم مهل امو نيقفنملا ةلاح هللا ركذ امل 4ٌنوبلظي ال مهو ٌتَبَسك

 «تائيطخلاو بونذلا نم مهنع رفكي امو «تاريخلا نم هللا



 ناتخسلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 مهنأ ربخأو «ةثيبخلا تالماعملاو ابرلا لهأ نيملاظلا ركذ

 بلط يف ايندلا يف اوناك امكف «مهلامعأ بسحب نوزاجي

 مهنأ «ةمايقلاو خزربلا يف اوبقوع نيناجملاك ةئيبخلا بساكملا

 مومي اك لإ مهروشنو مهئعب موي ىلإ مهروبق نم نوموقي ال

 . عرصلاو نونجلا نم : يأ نمل ني ُنطِبَّشلأ ُهلَبَحَتِب ىا
 ىلع مهل ءازجو ءمهل ةحيضفو يزخو ةبوقع كلذو

 اوعمجف أيا لو ميا امت : مهلوقب مهترهاجمو مهتابارم
 اوحابتساو «هللا مرح ام نيبو هللا لحأ ام نيب - مهتءارجب -

 . ايرلا كلذب

 نمفإ# :لاقف مهريغو نيبارملا ىلع ةبوقعلا ىلاعت ضرع مث
 و وم 02ج

 ام مَ ابرلا نم هاطاعتي ناك امع ها

 .هنم باتو هيلع أرجت

 ىلع رمتسا نإف «هنامز نم لبقتسي اميف هنأ َلِإ رسول
SSا  

 ابرلا لكآل هدعوتو هريكذتو هللا نايب دعب داع م

aابرلا نأ : اذه يف تود ايف مم راسلا ا ُبدَحَصأ  

 عنمي ملام «هتعانشل كلذو اهيف دولخلاو رانلا لوخدل بجوم

 .ناميإلا عنام دولخلا نم

 اهطورش دوجو ىلع فقوتت يتلا ماكحألا ةلمج نم اذهو

 تايآ نم اهريغك جراوخلل ةجح اهيف سيلو اهعناوم ءافتناو
 .ديعولا

 نمؤيف «ةنسلاو باتكلا صوصن عيمج قدصت نأ بجاولاف
 ىندأ هبلق يف نم جورخ نم «صوصنلا هب ترتاوت امب دبعلا
 .رانلا نم «ناميالا نم ٍلدرخ ةبح لاقثم

 بتي مل نإ رانلا لوخدل تاقبوملا هذه قاقحتسا نمو

 . اهنم
 تاقدص يبريو نيبارملا بساكم قحمي هنأ ىلاعت ربخأ مث

 قافنإلا نأ قلخلا نم ريثك ناهذأل ردابتي ام سكع نيقفنملا

 هتارمث لوصحو قزرلا ةدام نإف «هديزي ابرلا نأو لاملا صقني
 .هرمأ لاثتماو هتعاطب الإ لاني ال هللا دنع امو «ىلاعت هللا نم

 دهاشم اذهو هدوصقم ضيقنب هبقاعي ءابرلا ىلع ئرجتملاف

 . الي ا ص ُقَدَصَأ ْنَمَو ةبرجتلاب

 هللا ةمعن رفك يذلا وهو 4من رانك ل بيث ال دل
 . هيصاعم ىلع هرارصإب مْثأو هبر هم دحجو

 اتات ءامعنلا ىلع اًروكش ناك نم بحي هللا نأ ةيآلا موهفمو
 .بونذلاو مئاملا نم

 ترا نإ : هلوق يهو ابرلا تايآ نيب ةيآلا هذه لخدأ مث

 امم 4َتَلَس
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 «ةيآلا ةو اوكا وللا اومافأو تنكيصلا اويو اوما

 بساكملا نم هللا مرح ام بانتجال بابسألا ربكأ نأ نايبل

 ءاتيإو ةالصلا ةماقإ اًصوصخ «هقوقحو ناميالا ليمكت ةيوبرلا

 ةاكزلا نإو ركنملاو ءاشحفلا نع ىهنت ةالصلا نإف «ةاكزلا

 مهل ملظ وه يذلا ءابرلا يطاعت يفاني قلخلا ىلإ ناسحإ
 . مهيلع ةءاسإو

 ام اورذيو هوقتي نأ مهرمأو «نينمؤملل باطخلا هجو مث
 مهنأو كلذ لبق اهنوطاعتي اوناك يتلا ءايرلا تالماعم نم يقب

 نم اذهو ءهلوسرو هلل نوبراحم مهنإف «كلذ اولعفي مل نإ

 هيلع رصملا لعج ثيح ءابرلا ةعانش ىلع لدي ام مظعأ
 .هلوسرو هلل اًبراحم

 تالماعملا نم ينعي 4رب نيّوإ» :لاق مث (۷۹)

 :ةيونرلا

 ابرلا ذخأب سانلا كومي ال ْمُكِلَوْنَأ شوو مك

 .مكلاومأ سوؤر مكسخبب ملط لول
 ام هلف ةفلاس تالماعم تناك نإف ءابرلا نم بات نم لكف

 بجو ةدوجوم تالماعم تناك نإو «هيف روظنم هرمأو «فلس

 ىلع أرجت دقف ةدايز ذخأ نإف «هلام سأر ىلع رصتقي نأ هيلع

 .ايرلا

 ملظلا نمضتي هنأو ءابرلا ةمكحل نايب ةيآلا هذه يفو

 بجاو وهو «مهيلع ابرلا فعاضتو ةدايزلا ذخأب نيجاتحملل

 . مهراظنإ

 : يأ مرسم لإ ُرِظَتَف زرع وذ تاک نو : لاق اذهلو

 بجو «ءافولا ىلع ردقي ال ءاّرسعم نيدلا هيلع يذلا ناك نإو

 . ةرسيم ىلإ هرظنُي نأ هميرغ ىلع
 يفوي نأ حابم قيرط ياب ءافو هل لصح اذإ هيلع بجي وهو

 . هيلع ام

 وهف - هضعب وأ هلك نيدلا طاقسإب - هميرغ هيلع قدصت نإو

 بانتجاو «ةيعرشلا رومألا مازتلا دبعلا ىلع نوهيو ءهل ريخ
 هل نأب هملع «نيرسعملا ىلإ ناسحالاو «ةيوبرلا تالماعملا

 امك ةرذ لاقثم هملظي الو ءهلمع هيفويو « هلا ىلإ هيف عجري اًموي
 و ّمُك ولأ َلِإ هيف توج امو اوما : هلوقب ةيآلا هذه متخ 4ہو ےو ذر

 . ولي ہک مم تیس ا نيت لع
(YAT YAY)اإ ما تريلا اھا  

 ابناك مکنيب بيلو هيڪ 0 حسم لس ل نيد منيادت

 yT اک بأي الو لدملاپ

 یدل ناک نو ایس هم َسْحَبَي اَكَو ممر هلآ قلو حلا ھام ىلا
 هس مر 4

 هيو لمْ وه ليي نأ ميكس ال وأ اًنِيِعَص وأ اًهِبفَس حلا هَ



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا ت

 رف ورب رور رایو ا د 2 اوس ءس
 لجرَف 6 ناف مڪڪلا جر نم ِنْئَدِيِسَس اودېئتساو لدملاپ

atا سا ١ يع مرج تاع رف  Eلاسر مع ر 2 دج  
 ركنتف اَمَهْسَدَعِإ 3 نأ ٍءاذبْشلا نم َنوَصَر نمم ناكتأّرمأَو

 ررر سر ما صر م رۆ مرک مەم رب لو
 و نأ أوم الو ا اإ هادهشلا بأي الو ئرحألا اًمهَدَحِإ
 3 ہے 22ج رب ی یک ر
 ٍةَدلمَكلل موو هلا دنع طس مکید ولجأ لإ ايبك وأ اري

 مڪي اهتوردت هَرِضاَح رج بوكت نأ الإ 58 الأ نذار 30 5 نا ر ی اھ راس ٤ سک ماو يحس 324 يع

 راسب 115 شعبا اإ اَُدِهْنَآَو ًاوُبدكم الأ عاج
 . اوُقَّتأَو مكب قوس مَنِ اوُلَعْفَت نو 28 ر باک

 كو رَمَس لڪ مک نإ © يلع ءى لڪپ هاو ها محد
Eنيو یا  

 نإ همني نمو ر ةا امت الو مر هللا نيو م هما

 . € ٌميِلَع ولم اَمب اي او بل قا
 ىف هدابع يرابلا داشرإ ىلع ناتيآلا ناتاه توتحا

 تاحالصالاو «ةعفانلا قرطلاب يقوتج طل یا اما
 دئاوف اهيف نإف ءاهنم لمكأ الو ىلعأ ءالقعلا حرتقي ال يتلا
 . ةريثك

 ملس نويد تناك ءاوس «نويدلا يف تالماعملا زاوج : اهنم

 نع هب ربخأ هللا نأل ءرئاج هلكف «هنمث اًلجؤم ءارش وأ

 لَآ

 . تايضتقم نم هنإف نينمؤملا نع هب ربخأ امو «نينمؤملا

 .نايدلا كلملا هيلع مهرقأ دقو «ناميالا

 لولحو تانيادملا عيمج يف لجألا ةيمست بوجو :اهنمو
 .تاراجإلا

 ررغ هنأل ءلحي ال هنإف اًلوهجم لجألا ناك اذإ هنأ : اهنمو

 ' .رسيملا يف لخديف ءرطخو

 .نويدلا ةباتكب ىلاعت هرمأ : اهنمو
 دبعلل يذلاك «قحلا ظفح بجو اذإ «بجي دق رمألا اذهو

 دقو ءانمألاو ءالكولاو فاقوألاو «ىماتيلا لاومأك ةيالو هيلع

 دقف ءدبعلل اًضحمتم قحلا ناك اذإ امك .بوجولا براقي

 لاوحألا بسحب «بابحتسالا ىوقي دقو بوجولا ىوقي
 . كلذل ةيضتقملا

 هذه اهب ظفحت ام مظعأ نم ةباتكلاف «لاح لك ىلعو

 «تاطلاغملا عوقولو «نايسنلا ةرثكل «ةلجؤملا تالماعملا

 . ىلاعت هللا نوشخي ال نيذلا ةنّوخلا نم زارتحاللو

 نيلماعتملا نيب بتكي نأ بتاكلل ىلاعت هرمأ :اهنمو

 ىلع الو ءاهريغ الو ةبارقل امهدحأ عم ليمي الف «لدعلاب

 .اهوحنو ةوادعل امهدحأ

 نمو «لامعألا لضفأ نم نيلماعتملا نيب ةباتكلا نأ : اهنمو

 امك امهممذ ةءاربو امهقوقح ظفح اهيفو ءامهيلإ ناسحإلا
 ءرومألا هذه سانلا نيب بتاكلا بستحيلف «كلذب هللا هرمأ
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 . اهباوثب ىظحيل
 افورعم لدعلاب افراع نوكي نأ دب ال بتاكلا نأ :اهنمو

 مل اذإو «هنم نكمتي مل لدعلاب اقراع نكي مل اذإ هنأل ؛لدعلاب

 الو «ةربتعم هتباتك نكت مل ءاّيضر سانلا دنع اًلدع اًربتعم نكي
 . قوقحلا ظفح وه يذلا .دوصقملا اهب الصاح

 بتاكلا نسحي نأ ءاهيف لدعلاو ةباتكلا مامت نم نأ : اهنمو

 يف فرعللو ءاهبسحب ةلماعم لك يف ةربتعملا ظافلألاو ءاشنالا

 1 . ميظع رابتعا ماقملا اذه
 ميقتست ال يتلا «دابعلا ىلع هللا معن نم ةباتكلا نأ : اهنمو

 ةباتكلا هللا هملع نم نأو ءاهب الإ ةيويندلا الو ةينيدلا مهرومأ

 هللا ةمعنل هركش مامت نمف «ميظع لضفب هيلع لضفت دقف
 نم عنتمي الو «دابعلا تاجاح هتباتكب يضقي نأ «ىلاعت

 ُهَمَلَع امڪ شکي نأ تاک بأي الو# :لاق اذهلو «ةباتكلا
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 «قحلا هيلع نم فارتعا وه بتاكلا هبتكي يذلا نأ : اهنمو

 نسحي ال ناك نإف «هيلع يذلا قحلا نع ريبعتلا نسحي ناك اذإ

 مدع وأ ءهسرخ وأ «هنونج وأ «ههفس وأ هرغصل - كلذ

 . هماقم كلذ يف هيلو ماقو هيلو هنع ىلمأ - هتعاطتسا

 شت يتلا قرطلا مظعأ نم فارتعالا نأ :اهنمو

 هل م رمأ ثيح «قوقحلا

 . قحلا هيلع نم
 راغصلا نم :نيرصاقلا ىلع ةيالولا توبث :اهنمو

 .مهوحنو ءاهفسلاو نيناجملاو

 هتافارتعا عيمج يف هيلوم ماقم موقي يلولا نأ :اهنمو

 . هقوقحب ةقلعتملا

 كلذ يف هلوقف اهيف هتضوفو ةلماعم يف هتنمأ نم نأ :اهنمو

 نيرصاقلا ىلع يلولا ناك اذإ هنأل كبانم بئان وهو لوبقم

 ىلوأ رمألا هيلإ تضوفو كرايتخاب هتيلو يذلاف مهبانم بوني
 . فالتخالا دنع كلؤق ىلع هميدقتو هلوق رابتعاو لوبقلاب

 ىلع ىلمأ اذإ - قحلا هيلع يذلا ىلع بجي هنأ :اهنمو

 هصقني الف «هيلع يذلا قحلا سخبي الو هللا يقتي نأ - بتاكلا

 ديق وأ «هطورش نم طرش يف الو «هفصو يف الو «هردق يف

 «قحلا تاقلعتم نم هيلع ام لكب فرتعي نأ هيلع لب .هدويق نم
 لعفي مل نمف «هل هريغ ىلع قحلا ناك اذإ كلذ بجي امك

 . نيسخايلا نيففطملا نم وهف «كلذ

 قوقحلاو ةيلجلا قوقحلاب فارتعالا بوجو :اهنمو
 كرت نأ امك «ىوقتلا لاصخ مظعأ نم كلذ نأو «ةيفخلا

 .اهصقاونو ىوقتلا ضقاون نم اهب فارتعالا



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 يف تناك نإف «عيبلا يف داهشإلا ىلإ داشرإلا :اهنمو

 يه ةباتكلا نأل «مدقت امك ةباتكلا مكح اهمكحف تانيادملا

 هيف داهشإلا يغبنيف اًرضاح اًعيب عيبلا ناك نإو «ةداهشلا ةباتك

 .هيف ةقشملا لوصحو هترثكل «ةباتكلا كرتب هيف جرح الو

 وأ نكمي مل نإف «نيلدع نيلجر داهشإ ىلإ داشرإلا : اهنمو

 عيمجل لماش كلذو «ناتأرماو لجرف رسعت وأ رذعت

 نم اهعباوتو «نويدلا عويبو «ةرادالا عويب : تالماعملا

 .اهريغو قئاثولاو طورشلا
 عم دحاولا دهاشلاب ىضق يب هنأ تبث دق :ليق اذإو

 لجر وأ نيلجر ةداهش الإ اهيف سيل ةميركلا ةيآلاو «نيميلا
 ىلإ هدابع يرابلا داشرإ اهيف ةميركلا ةيآلا :ليق «نيتأرماو

 سيلو ءاهاوقأو قرطلا لمكأب اهيف ىتأ اذهلو ءمهقوقح ظفح .
 .نيميلاو دهاشلاب مكحلا نم يب يبنلا هركذ ام يفاني ام اهيف

 ىلإ دبعلا هيف دشري ءرمألا ءادتبا يف قوقحلا ظفح بابف
 هيف رظني نيعزانتملا نيب مكحلا بابو «ماتلا ظفحتلاو زارتحالا

 . اهلاح بسحب «تانيبلاو تاحجرملا ىلإ

 ىف دارا لكنولا مات ا الا هاه نآ : اهنمو

 ىوتفلاو ةياورلاك - ةينيدلا رومألا يف امأو «ةيويندلا قوقحلا

 . نيبابلا نيب رهاظ قرفلاو لجرلا ماقم موقت هيف ةأرملا نإف -
 نع نيتأرملا ةداهش نوك يف ةمكحلا ىلإ داشرإلا :اهنمو

 ةظفاح ةوقو ءاّبلاغ ةأرملا ةركاذ فعضل هنأو «لجرلا ةداهش

 . لجرلا

 رخآلا دهاشلا هركذف هتداهش يسن ول دهاشلا نأ :اهنمو

 نآ# :هلوقل ريكذتلاب لاز اذإ نايسنلا كلذ رضي ال هنأ ركذف

 اذإ ءىلوأ باب نمو ئر اَمُهنَدَحِ ركن اإ لت
 ىلع اهرادم ةداهشلا نإف ريكذت نود نم ركذ مث دهاشلا يسن

 .نيقيلاو ملعلا

 نع ال نيقيو ملع نع نوكت نأ دب ال ةداهشلا نأ :اهنمو

 بلغ ولو - هتداهش يف بير دهاشلا دنع راص ىتمف «كش

 . ملعي امب الإ دهشي نأ هل لحي مل - هنظ ىلع

 ءةداهشلل يعد اذإ عنتمي نأ هل سيل دهاشلا نأ :اهنمو

 لضفأ نم ةداهشلاب مايقلا نأو ءءادألل وأ لمحتلل يعد ءاوس

 اهعفن نع ربخأو اهب هللا رمأ امك ءةحلاصلا لامعألا

 .اهحلاصمو

 نأب ديهشلاب الو بتاكلاب رارضالا لحي ال هنأ :اهنمو
 . امهرضت ةلاح وأ تقو يف ايعدي

 دوهشلا راضي نأو نيلماعتملاو قوقحلا لهأل يهن هنأ امكو

 نيلماعتملا راضي نأ ديهشلاو بتاكلل يهن اًضيأ هنإف «باتكلاو

 .امهدحأ وأ

 امهيلع لصح اذإ - بتاكلاو دهاشلا نأ اًضيأ اذه ىفو

 . بوجولا امهنع طقسي هنأ - ةداهشلاو ةباتكلا يف ررض

 «فورعملل نيلعافلا نينسحملا عيمج نأ ىلع هيبنتلا اهيفو
 رج لَه ف ءنوقيطي ال ام مهليمحتو مهرارضإ لحي ال

 . نسا الإ نسخا
 «هناسحإ ممتي نأ افورغم لعفو: نجا نم ىلع كلذكو

 نإف «فورعملا هب عقوأ نمب يلعفلاو يلوقلا رارضالا كرتب

 .كلذب الإ متي ال ناسحإللا

 ةداهشلاو ةباتكلا ىلع ةرجألا ذخأ زوجي ال هنأ :اهنمو

 ءديهشلاو بتاكلا ىلع هللا هبجوأ قح هنأل «تبجو ثيح

 .نيلماعتملا ةراضم نم هنألو

 لمعلا ىلع ةبترتملا دئاوفلاو حلاصملا ىلع هيبنتلا : اهنمو
 «لدعلاو قوقحلا ظفح اهيف نأو «ةليلجلا تاداشرإلا هذهب

 :لاق اذهلو لوهذلاو نايسنلا نم ةمالسلاو عزانتلا عطقو

 هذهو 4 ابار الا یدو دال موُقأو ولأ دنع طسقأ كيد

 .دابعلل ةيرورض حلاصم

 ىلإ ةليسو اهنأل «ةينيدلا رومألا نم ةباتكلا ملعت نأ : اهنمو

 .ناسحالل ببسو ايندلاو نيدلا ظفح

 سانلا جاتحي معنلا نم ةمعنب هللا هصخ نم نأ :اهنمو

 ا ا ا اهيلإ

 e e «هتجاح اهب يضقي نأو

 لا

 :ناسنالاب قوسف باتكلاو دوهشلاب رارضالا نأ :اهنمو
 ديزي وهو «هتيصعم ىلإ هللا ةعاط نع جورخلا وه قوسفلا نإف

 «نوقساف» وأ «قاّسف متنأف» : لقي مل اذهلو ءضعبتيو صقنيو

 ةعاط نع دبعلا جورخ ردقبف مب قوس منل :لاق لب

 :كلذ بسحب قوسفلا نم هب لخت هنإف بر

 نأ" ا تلو ها ارقار < للاعت لوق لذكناو

 هلوق اذه نم حضوأو 0 لوصح ىلإ ةليسو هللا ىوقت

 ر مك لمَ هلآ اوف نإ اوما تلا مایا : ىلاعت
 . لطابلاو قحلاو قع

 ةينيدلا رومألا ميلعت عفانلا ملعلا نم هنأ امك هنأ :اهنمو

 ةقلعتملا ةيويندلا رومألا ميلعت اًضيأ هنمف «تادابعلاب ةقلعتملا

 مهنيد رومأ دابعلا ىلع ظفح ىلاعت هللا نإف ءتالماعملاب

 . ءيش لك نايبت هيف ميظعلا هباتكو «مهايندو

 يهو «قوقحلاب ةقيثولا ةيعورشم :اهنمو

 اقحلا نيب هب نوقرفت اًملع : يأ

 نوهرلا يه



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 وأ ارب لماع ءاوس «هقح هلوصح دبعلل لفكت يتلا تانامضلاو

 قوقح ظفح نم قئاثولا يف مكف ءائئاخ وأ اًئيمأ ءاّرجاف

 . تاعزانم عاطقناو

 الو ءاًضوبقم نوكي نأ نهرلا يف ةقيثولا مامت نأ :اهنمو

 نوكب دييقتلا لب «ضبقلاب الإ نهرلا حصي ال هنأ ىلع كلذ لدي

 ةقثلا هب لصحت اًضوبقم نوكي دق هنأ ىلع لدي ءاًضوبقم نهرلا

 . اًصقان نوكيف ءاًضوبقم نوكي ال دقو «ةماتلا

 فلتخا اذإ هنا 1 رق لدم نأ اهو

 لوقلا نأ «نهرلا هب يذلا نيدلا رادقم يف نهترملاو نهارلا

 هب ةقيثو نهرلا لعج هللا نأل ,قحلا بحاص نهترملا لوق

 ةباتكلا مدعل ةقيثولا هب لصحت مل «كلذ يف هلوق لبقي هنأ الولف

 .دوهشلاو

 :هلوقل ءدوهش الو ةقيثو ريغب لماعتلا زوجي هنأ :اهنمو

 هذه يف نكلو 4هم ني ؤا یا دويل اصعب مگ شعب نم نا

 بحاصف الإو ءهللا نم فوخلاو ىوقتلا ىلإ جاتحي لاحلا
 هيلع نم لاحلا هذه يف هللا رمأ اذهلو ءهقح يف رطاخم قحلا

 1 . هتنامأ يدؤيو هللا يقتي نأ «قحلا

 ءاّميظع اًفورعم هعم لمع دقف هلماعم هنمتئا نم نأ :اهنمو

 نم ةنامألا ءادأ قحلا هيلع نم ىلع دكأتيف هتنامأو هنيدب يضرو

 هبحاص قحب ءافوو «هرمأل الاثتماو هللا قحل ءادأ :نيتهجلا

 .هب قثوو هتنامأب يضر يذلا
 يذلا «هبلق مثأ دق اهمتاك نأو ةداهشلا متك ميرحت :اهنمو

 ءروزلاو لطابلاب ةداهشلاك اهمتك نأل كلذو ءاضعألا كلم وه

 يف رركتملا مئالاو «تالماعملا داسفو قوقحلا عايض اهيف

 . قحلا هيلع نم قحو هقح

 - اًرفسو اًرضح زوجي هنأ عم - رفسلاب نهرلا دييقت امأو
 .ديهشلاو بتاكلا مدعل «هيلإ ةجاحللف

 بيغرتلاك «دابعلا هلمعي ام لكب «ٌميِلَعل هنأب ةيآلا متخو
 . ةئيسلا تالماعملا نم بيهرتلاو ةنسحلا تالماعملا يف مهل

 ن ام اوب نِإَو ٍْضْرَأْلا ىف اَمَو تولا ىف ام رتل (585)
 ن ٍدَميَو 455 نل رفعي ها ا رو عد را ڪش

 هكلم مومعب ىلاعت ربخي 4َ ویک لص نع لاو اک نئ

 امو دابعلا هادبأ امب هملع ةطاحإو ضرألاو ءامسلا لهأل

 NE SO ل E ذ هوفخأ

 . 4روُتَع تيرا احح هنإ هيلإ باوألا هبر ىلإ بينملا
 هنطاب يف يصاعملا ىلع رصملا وهو ءاشي نم بذعيو

 .هرهاظو

 امع ءوفعلا يف ةدراولا ثيداحألا يفانت ال ةيآلا هذهو

١1١ 

 تارطخلا كلتف ملكتي وأ لمعي مل ام هسفن دبعلا هب ثدح

 ممصي الو دبعلا اهب فصتي ال يتلا سوفنلا اهب ثدحتت يتلا

 يف ةتباثلا فاصوألاو «ةممصملا مئازعلا يهف انه امأو ءاهيلع

 هي ام :لاق اذهلو ءرشلا فاصوأو ريخلا فاصوأ : سوفنلا

 . فاصوألاو مئازعلا نم تبثو اهيف رقتسا : يأ يشأ
 ةبساحم هتردق مامت نمف ريَ ِءْىَت لڪ لع هنأ ربخأو

 ا ماه اكو ام لاصيإو قئالخلا

 يلا NE ب لوسرلا نما )۲۸۹۰ ۲۸۵)

 ا شرما ترب نر دبش ویک .دكيتمو سب 5

 فلكي ل د سلا کککلو ار كَئاَرَقُع َنَعَطَلَو انیس اواو

 کل ا تبسکآ ام اعو تیس ام ان اهتنز لإ ا هلآ

 ا اا را أ ايس نإ ادخار

EGS55 دياي ا یک ی + و "ديسك نات تر عر هت ]أ  

E Eوپ  

 يناعملا AE اتوتحا امل كلذو ءرورشلا عيمج نم : يأ

 «ناميالاب سانلا ةروسلا هذه لوأ ىف رمأ هللا نإف «ةليلجلا

 . ةيآلا اإ لأ آمو لاو كما“ أه : هلوق يف هلوصأ عيمجب

 «نينمؤملا نم هعم نمو ءاي لوسرلا نأ ةيآلا هذه يف ربخأو
 بتكلا عيمجو «لسرلا عيمجبو ةميظعلا لوصألا هذهب اونمآ

 ةلاحك «ضعبب رفكو ضعبب نمآ نم عينص اوعنصي ملو
 . ةفرحنملا نايدألا لهأ نم نيفرحنملا

 اًعيمج مهنع رابخالاو ايب لوسرلاب نينمؤملا نرق يفو

 و يظع تري باو ربح
 هل يعرشلا باطخلا هجوت يف ةمألل كراشم هيَ هنأ هيفو

 نيلسرملا عيمج قاف لب «نينمؤملا قاف هنأو هب ماتلا همايقو

 .هقوقحو ناميالاب مايقلا يف
 نينمؤملا نم مازتلا اذه « اندلأو انيس أولاككو# :هلوقو

 مهنأو ءةنسلاو باتكلا نم ة٤ يبنلا هب ءاج ام عيمجل ماع

 مهعرضت كلذ نومضمو «دايقناو ناعذإو لوبق عامس هوعمس

 ام مهل رفغي هللا نأو هب مايقلا ىلع ةناعالا بلط يف هللا ىلإ

 «تامرحملا نم هوبكترا امو «تابجاولا نم هيف اورصق

 ىلاعت هللاو «ةعفانلا ةيعدألا هذه ىف هللا ىلإ اوعرضت كلذكو

 .«تلعف دق» :لاقف ا هيبن ناسل ىلع مهءاعد باجأ دق

 نمو ءاّعطق نينمؤملا عومجم نم ةلوبقم تاوعدلا هذهف
 هللا نأ كلذو «دارفألا يف عنام كلذ نم عنمي مل اذإ «مهدارفأ

 مهيلع لهس هللا نأو «نايسنلاو أطخلا يف ةذخاؤملا مهنع عفر

 راصآلاو قاشملا نم مهلمحي ملو «ليهستلا ةياغ هعرش



 ١١5 ل ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 مهتقاط قوف مهلمحي ملو «مهلبق نم ىلع هلمح ام لالغألاو

 .نيرفاكلا موقلا ىلع مهرصنو «مهمحرو مهل رفغ دقو
 نم انيلع هب نم امبو «هتافصو هئامسأب ىلاعت هللا لأسنف

 ناسل ىلع اندعو ام انل زجني نأو كلذ انل ققحي نأ «هنيد مازتلا

 .نينمؤملا لاوحأ حلصي نأو «هيبن
 نيدلا رومأ يف جرحلا يفنو ءريسيتلا ةدعاق انه نم ذخؤيو

 . اهلك
 يفو تادابعلا يف :أطخلاو نايسنلا نع وفعلا ةدعاقو

 مئأملا عفر ةهج نم قلخلا قوقح يف كلذكو ىلاعت هللا قوقح

 . مذلا هجوتو

 سوفنلا يف ءائايسن وأ أطخ تافلتملا نامض بوجو امأو

 لماش كلذو «قح ريغب فالتالا ىلع بترم هنإف «لاومألاو

 .دمعلاو نايسنلاو أطخلا ةلاحل

 ىلع هللا ىلصو ءانثلاو دمحلا هللو ةرقبلا ةروس ريسفت مت

 . ملسو دمحم

 ر 0 مقا لا وه الإ هلل ه لا )١-5(

 0 ل ايَصُم كلاب ٌبتكلأ
 ر

 ىّده لب نم © ليلو ةنروتلا لرأو هيدي نيب امل
 ا ررر هع

 داو ٌديِدَس ُباَذَع مه ہا تاب اورقک تنل نإ دولا لَا سا ديدس

 ا يتلا ا د م 4٠ي ريم

 هللا

 هسفنب مئاقلا ميما ةايحلا لماك ىلا هنأ ىلاعت ربخأف

 مهلاوحأو «ةينيدلا مهلاوحأ ماقأ دقو ءهقلخ لاوحأل ميقملا

 E الب دمحم هلوسر ىلع لزنأف «ةيردقلاو ةيويندلا

 نل ًقيْصَمل قحلا ىلع لمتشم وهو ءهيف بير ال يذلا

 قدصو اهقفاوو «هب تدهش امب دهش :يأ «بتكلا نم يدي 7

 .نيلسرملا نم اهب ءاج نم
 اذه 4ر ني» 4ريال رسا لّرنأ» كلذك 4

 . 4نياَنَل ىَدُم باتكلا

 يذلا ميظعلا هباتكو « هب دمحمب اهمتخو ةلاسرلا لمكأو

 نم هب مهذقنتساو «تالالضلا نم قلخلا هب هللا ىده

 «ةواقشلاو ةداعسلاو «لطابلاو قحلا نيب هب قرفو «تالاهجلا

 هب اونمآ نيذلاف «ميحجلا قرطو «ميقتسملا طارصلاو

 لجاعلا باوثلاو ريثكلا ريخلا هب مهل لصح ءاودتهاو

 . لجآلاو

 ىلعو هباتك يف اهنيب يتلا هلأ تيا امك َنِدَلا نل و

 نمم # راقي ود ريع و 0 ٌباَدَع ٌمهل# هلوسر ناسل

 .هاصع

 صحي ال ى ا ن مات نو

 ”لهماوحلا نوطي يف ام ىتح 4 َمَسلا ىف الو ِضْرَدْلا ف ءى هع

 «ىثنأو ركذ نم 42157 تک را يف ٌرُْكَرْوُصي ىلا وهف

 عيدبو هتقلخ راوطأ يف نيلقنتم ءهصقانو قلخلا لماكو

 «مهلاوحأب ميظعلا هؤانتعاو «هدابع عم هنأش اذه نمف «هتمكح

 - كلذ يف هل كراشم ال مهرومأ ىهتنم ىلإ مهأشنأ نيح نم

 . وه الإ ةدابعلا قحتسي ال هنأ نيعتيف

 نع زتعاو «هتوقب قئالخلا رهق يذلا ربّما وه لإ َهَلِإ لل

 .هعرشو هقلخ يف 4 ميل مذب تعني وأ «صقنب فصوي نأ
 ري هو و سد رک لاب”. رع رج جلا ی ويوم سوا م

 مآ نه تامكتم تيا هم بتكلا كع لأ دلا وها (۸۷)
 جا ل ق e و ر |

 هلم همم هبل ام وعيت عي رو مهبول يف نذل اًمأف تلهيلستم راو بتلا
 ر

 رب مر لال طه
 ولعل يف َنوُحِسدلاَو يأ الإ ! :هليوأت ملعي

 ل ير ه بألا اد لإ كلي امو نير دن ْنِي أر دب انما“ یارک
 ربخي # ُباَهَوْلَا تن َكَّنِإ سحر منا ني ا تقي اقم ذر دب ی

 اذه لازنإب درفت يذلا وه هنأ «هتيمويق لامكو هتمظع نع ىلاعت

 وأ ريظن هل - دجوي نلو - دجوي مل يذلا «ميظعلا باتكلا

 نأو قلخلل هحالصإو هزاجعإو هتغالبو «هتياده يف براقم

 يذلا نيبلا يناغملا مضاؤلا مكحتملا ىلع يوسي باكلا اذه
 يلا يحب ا ابرك هنمو «هريغب هبتشي ال

 ىلإ مضت ىتح اهدرجمب نيلامتحالا نم دحاو اهنم نيعتي الو

 .مكحملا

 مهدصق ءوسل فارحناو غيزو ضرم مهبولق يف نيذلاف
 ةلطابلا مهتالاقم ىلع هب نولدتسيف هنم هباشتملا نوعبتي

 ىلع هل اليوأتو «هباتكل اًقيرحتو ةنتفلل اًبلط «ةفئازلا مهئارآو

 . اولضيو اولضيل < ‹مهبهاذمو مهبراشم

 نيقيلاو ملعلا لصو نيذلا ءهيف نوخسارلا ملعلا لهأ امأو

 نأ نوملعيف - فراعملاو لمعلا مهل رمثأف «مهتدئفأ ىلإ

 نأو «ههباشتمو همكحم «قح هلك هنأو « هللا دنع نم هلك نآرقلا

 . فلتخي الو ضقانتي ال قحلا

 «نايبلاو ةحارصلا ةياغ يف اهانعم تامكحملا نأ مهملعلف :

 ملعلا صقانل «ةريحلا هيف لصحت يذلا هبتشملا اهيلإ نودري



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 . ةفرعملا صقانو

 ءاّمكحم هلك دوعيف مكحملا ىلإ هباشتملا نودريف ..

 ةعفانلا رومألل 12 7 ا نم 0 a : نولوقيو

 . ةنيزرلا لوقعلا لهأ : يأ « بلا أولو دل الإ ةبئاصلا مولعلاو

 نأو «بابلألا يلوأ ةمالع نم اذه نأ ىلع ليلد اذه يفف

 لوقعلاو ةميقسلا ءارآلا لهأ فاصوأ نم هباشتملا عابتا

 . ةئيسلا دوصقلاو «ةيهاولا

 ةفرعم ليوأتلاب ديرأ نإ هنأ لإ ةكيِوْأَت مكي امو : هلوقو
 الإ» ىلع فوقولا نيعت هيلإ لوؤتو يهتنت امو «رومألا ةبقاع
 ديرأ نإو «ىنعملا اذهب ليوأتلاب درفتملا ىلاعت وه ثيح ««هللا

 فطعلا ناك مالكلا ىنعم ةفرعمو ريسفتلا ىنعم :ليوأتلاب

 نوملعي مهنأ ملعلا يف نيخسارلل اًحدم اذه نوكيف «ىلوأ

 . اههباشتمو اهمكحم ةنسلاو باتكلا صوصن نولزني فيك

 رعد ر نفرت ىلإ اا ماقم ماقا ااو

 اوف ع ال رل :اولاقف ناميإلا ىلع مهتبثي نأ ىلاعت هللا

 . لطابلا ىلإ قحلا نع اهلمت ال : يأ

 كارا اهب جلست 43 َكنْدَل ني ال بهو اَنتْيَدَه ذل دعبل

 . تابهلاو لضفلا ريثك : يأ #ُباَّمَوَلأ تأ َكَنِإ ©

 ال نأ هنولأسي مهنأ نيخسارلا نع ركذ ىلاعت هللا نأ كلذو

 بابسألا رخأ تايآ يف ربخأ دقو «مهاده ذإ دعب مهبولق غيزي

 مهبسك بيسي كلذ نأو «فارحنالا لهأ بولق غيزت اهب يتلا

 رص اوفا مث ٠ و هَ عر ارعا اسف :هلوقك
 َلَوَأ وب اونم امك شرما ممكفأ بلو 4مول هنآ

 ]ر
 فدصف قحلا ىأرو «هودع ىلاوو هبر نع ىلوت اذإ دبعلاف

 غازأو ءهسفنل ىلوت ام هللا هالو «هراتخاف لطابلا ىأرو «هنع

 الف ءهسفن ملظ هنكلو هللا هملظ امو ءهغيز ىلع هل ةبوقع هبلق

 ل

 ال هلل کب هيف بير ال مول سالا ماج َكّنِإ اسر (9)

 وهو «ملعلا يف نيخسارلا مالك ةمنت نم اذه 4 داملا فلي
 کک نيقيلاو ءازجلاو ثعبلاب رارقالا نمضتي

 لمعلا نم اضتقمو هبجوم مزلتسي كلذو هب دعو ام عقوي نأ

 لصأ 2 ثعبلاب ناميإلا نإف مويلا كلذل دادعتسالاو

 ءرشلا نم ةبهرلاو ريخلا يف ةبغرلا لصأو «بولقلا حالص

 . تاريخلا ساسأ امه نيذللا

 آو هوما ممتع تريل ا
 وعرف ل لاَ ٍنأدَحح O َكِتلْوَو اس 34

A2هر  

 ۰( ىنت نل اورن
 42 ر
 هللا نم رهدل 5

1۱۳۴۳ 

 لوسر بذكو « هللاب رفك نم عيمج نأ ركذ ةمايقلا موي ركذ امل
 مهدالوأو مهلاومأ نأو ءاهولصيو رانلا اولخدي نأ دب ال ءهللا

 يف مهيلع يرجيس هنأو « هللا باذع نم اًئيش مهنع ينغت نل
 رئاسو نوعرف ىلع ىرج ام «تابوقعلاو تاذخألا نم ايندلا

 مهل لّجعو ةد هلا مهد هللا تايآب ةبذكملا ممألا

 . ةيورخألا تابوقعلاب ةلصتم ةيويندلا تابوقعلا

 نوهيف هباقعب اونيهتست نأ مكايإف #ِاَنِْلأ ُديِدَس ول
 .بيذكتلاو رفكلا ىلع ةماقالا مكيلع

 A a تولت اورمک تبدا لق# (۱۳۱۲)
 يوي هل 2م را ءس و ی رح
 لَم ةف ةَكِف اَعَمَمْلا نيف ىف هيا نا دق ه داهملا سيو

 2 5 ر Jord ريوس لع

 نيم آر مهنوري ةرفاك ینو هَل لیس د

 زُ ةي تكلل تليد ف ترا Ha س ورضي ديو او

 نيرفاكلل فيوختو «نينمؤملل ىرشبو ربخ اذهو رمال
 « هللا ربخأ امك عقو دقو ءايندلا هذه يف اوبلغي نأ دب ال مهنأ

 .ريظن الو ليثم اهل نكي مل ةبلغ اوبلُعف
 ىلع ةلادلا هتايأ نم «ردب» يف عقو ام ىلاعت هللا لعجو

 ثيح «لطابلا ىلع هءادعأو قحلا ىلع هنأو ءهلوسر قدص

 رشع ةعضبو ةئم ثالث الإ نوغلبي ال نينمؤملا ةئف «ناتئف تقتلا

 عم .فلألا نوزهاني نيرفاكلا ةئفو .مهددع ةلق عم الجر

 «هرصنب نينمؤملا هللا ديأف «هريغو حالسلا يف ماتلا مهدادعتسا

 رئاصبلا لهأل ةربع اذه يفف هللا نذإب مهومزهف

 هقهزأ لطابلا لباق اذإ يذلا قحلا وه اذه نأ الولف

 مالا ك لا بايسآلا ييبهب تنال ءلطالا لحمتفاو

 . سكعلاب
 و اسلا ت ِتَوَهَّشلا بح سال ن ٠١۱0)

 دع
êو 4 ےب و رص ام رک رس  

 هدنع لاو ايدلا وع 1 معلتم کلک ثرحلاو رسالو

 رع < هموم د تا كر با سا د ا صول ل رم
 RT فدنؤأ لق © باعملا

 ول سدو 4 1 1 هس ووم

 تراوضرَو رسم جوزأو اهيف نرل ٌرتهْتأْلا اًت نم یرجت

 نيتيآلا نيتاه ىف ىلاعت ربخأ داب لب صب ُهَنآَو ۲ سرت
 توافتلا نيبو "ةرخآلا ىلع ايندلا راثيإ يف سانلا ةلاح نع

 تنيز سانلا نأ ربخأف «نيرادلا نيب ميسجلا قرفلاو ميظعلا

 «بولقلاب اهولحتساو راصبألاب اهوقمرف ءرومألا هذه مهل
 ىلإ ليمت سانلا نم ةفئاط لك «سوفنلا اهتاذل ىلع تفكعو
 غلبمو مهمه ربكأ يه اهولعج دق «عاونألا هذه نم عون

 00 اذه عم - يهو «مهملع
 . 4 ٍاَمَمْلا نح مدن هاو ايلا زؤيكلا عصم# اذهف

 مهل «هتيدوبعب نيمئاقلا هلل نيقتملا نأب كلذ نع ربخأ مث



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 «ميقملا ميعنلاو تاريخلا فانصأ مهلف «تاذللا هذه نم ريخ

 ءرشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نذأ الو «تأر نيع ال امم

 .ءيش لك نم ربكأ وه يذلا هللاناوضر مهلو

 تاليمج ‹«صقنو ةفآ لك نم ةرهطملا جاوزألا مهلو

 هدض مزلتسي يفنلا نأل «قئالخلا تالماك «قالخألا

 .تالامكلاب اهفصول مزلتسم تافآلا نم اهريهطتف

 امأ هل قلخ امل مهنم الك رسييف داب لاب ان صب لو

 نم نوذخأيو ءةيقابلا رادلا هذهل لمعلل مهرسييف ةداعسلا لهأ

 لهأ امأو .هتعاطو هللا ةدابع ىلع مهنيعي ام ايندلا ةايحلا هذه

 نوضريو «ةواقشلا لهأ لمعل مهضيقيف ضارعالاو ةواقشلا

 . اًرارق اهنوذختيو ءاهب نونئمطيو ءايندلا ةايحلاب

Nوذ ا رفع انماء ات اے ولو  

 تقفل َتتِيَقْلاَو تقدر َنيِربَصلأ

 لهأ ملعلا يف نوخسارلا ءالؤه :يأ #ٍراَمْسَكْلاِ كرت

 مهبونذ ةرفغمل «مهناميإب مهبر ىلإ نولسوتي «ناميالاو ملعلا

 نأ هللا اهبحي يتلا لئاسولا نم اذهو ءرانلا باذع مهتياقوو

 لامعألاو ناميالا نم هيلع هب نم امب هبر ىلإ دبعلا لسوتي
 لماكلا باوثلا لوصحب هيلع هللا معن ليمكت ىلإ «ةحلاصلا

 . باقعلا عافدناو

 سبح وه يذلا ربصلاب :تافصلا لمجأب مهفصو مث

 ةعاط ىلع نوربصي «هتاضرمل اًبلط هللا هبحي ام ىلع سوفنلا
 .ةملؤملا هرادقأ ىلع نوربصيو . هيصاعم نع نوربصيو . هللا

 رهاظلا ءاوتسا وهو «لاوحألاو لاوقألاب قدصلابو
 .ميقتسملا طارصلا كولس ىلع ةميزعلا قدصو «نطابلاو

 عوشخلا ةبحاصم عم ةعاطلا ماود وه يذلا تونقلابو

 لهأو ءارقفلا ىلعو تاريخلا ليبس يف تاقفنلابو عوضخلاو

 اودم مهنإف «راحسألا تقو اًصوصخ رافغتسالابو . تاجاحلا

 .ىلاعت هللا نورفغتسي اوسلجف ءرحسلا تقو ىلإ ةالصلا

 ايام يلا ونور ةكيكملاو وه الإ لإ 51 مآ هلآ دهن (۱۸)

 تاداهشلا لجأ هذه 4دي رمل وه لإ هلل ا لقلب

 ىلع «ملعلا لهأو ةكئالملا نمو «ميظعلا كلملا نم ةرداصلا

 كلذو .طسقلاب همايقو هللا ديحوت وهو «هيلع دوهشم لجأ
 . ءازجلا ماكحأ عيمجو عرشلا عيمج ىلع ةداهشلا نمضتي

 هدارفإو هللا ديحوت هتدعاقو هلصأ نيدلاو عرشلا نإف

 ءايربكلاو ةمظعلا تافصب هدارفناب فارتعالاو «ةيدوبعلاب

 ةمحرلاو ربلاو دوجلا توعنبو لالجلاو ةردقلاو زعلاو دجملاو

 دحأ ىصحي ال يذلا قلطملا هلامكبو لامجلاو .ناسحالاو

 اا ىلإ اخرا و وأ مشب اوطيحي نأ قلخلا نم

11۳4 

 رمألاو اهعباوتو تالماعملاو ةيعرشلا تادابعلاو «هيلع

 هوجولا نم هجوب روج الو هيف ملظ ال طسقو لدع هلك يهنلاو
 لامعألا ىلع ءازجلاو ماكحالاو ةمكحلا ةياغ يف وه لب

 : تدعو طبق الك ار ةحلانعلا

 دق هؤازجو هنيدو هللا ديحوتف ا ی ةَ رکا نك نأ لث»
 ماقأ دقو ءاهحضوأو قتاقحلا مظعأ وهو هيف بير ال اًتوبث تبث

 .هدعو هؤاصحإ نكمي ال ام ةلدألاو نيهاربلا نم كلذ ىلع هللا

 ٠ مهصخ هللا نأل «ءاملعلاو ملعلا ةليضف ةيآلا هذه يفو

 ةداهشو «هتداهشب مهتداهش نرقو رشبلا نود نم ركذلاب
 ىلع نيهاربلاو ةلدألا ربكأ نم مهتداهش لعجو «هتكئالم

 هذه لوبق نيفلكملا ىلع بجي هنأو «هئازجو هنيدو هديحوت

 . ةقداصلا ةلداعلا ةداهشلا

 مه مهنأو مهل عبت قلخلا نأو مهليدعت : كلذ نمض يفو

 ةناكملا ولعو فرشلاو لضفلا نم اذه يفو «نوعوبتملا ةمئألا
 .هردق رداقي ال ام

 ا تیا ککتخ او هللا دنع تلا ل (19)
 ر

 تيّرلأ ا 0 عرس هلا كني ہا تکاب 2

 «هريغ لوبقم الو «هاوس هلل نيد ال يذلا نيدلا : يأ 4 لأ دنع

 هعرش امب اًنطابو اًرهاظ هدحو هلل دایقنالا وهو «دكمالا# وه

 نف ايد لسا يع جن سو : ىلاعت لاق ءهلسر ةنسلأ ىلع

 نيد ريغب ناد نمف رسا 8 ورحل ىف وهو هني لبق

 يذلا قيرطلا كلسي مل هنأل ةقيقح هلل ندي مل وهف مالسإلا

 . هلسر ةنسلأ ىلع هعرش

 امنإو «كلذ نوملعي باتكلا لهأ نأ ىلاعت ربخأ مث

 ملعلا مهءاج دقف الإو اًيغبو اًدانع هنع اوفرحناف ءاوفلتخا

 . يقيقحلا نيدلا موزلل بجوملا «فالتخالا مدعل يضتقملا

 نكلو «ةفرعملا قح هوفرع هيَ دمحم مهءاج امل مث

 عابتا نع مهتدص يتلا يه « هللا تايآب رفكلاو يغبلاو دسحلا

 . قحلا

 تات اراب هللا مهيزجيسو تآ هنإف كلذ اورظتنيلف

 ني لَ نعت نمو ول یهو تل لم ا ن (۲۰)
 ا برت ا نقم اريكتلا وي تكن ع تملا بأ أوي

 يقيقحلا نيدلا نأ نيب امل داملا يصب اسب کا ذكبلا کیم امك

 لَك يبنلا اوهفاش دق باتكلا لهأ ناكو «مالسإلا هدنع

 ىلاعت هللا هرمأ ءاهودناعف ةجحلا مهيلع تماقو ءةلداجملاب

 هنطابو هرهاظ : يأ ههجو ملسأ دق هنأ نلعيو لوقي نأ كلذ دنع



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 ناعذإلا اذه ىلع هوقفاو دق كلذك هعبتا نم نأو «هلل

 .صلاخلا

 :يأ نييمألاو باتكلا لهأ نم مهلك سانلل لوقي نأو

 متنأف متملسأ نإ :مهريغو برعلا نم باتك مهل سيل نيذلا
 مكباسحف متيلوت نإو «قحلاو ىدهلاو «ميقتسملا قيرطلا ىلع
 تمقأو مكتغلبأ دقو ءغالبلا الإ يلع سيل انأو هللا ىلع

 .ةجحلا مكيلع
 ليلا تولقيو هلأ تکاب تورفكي َندْلا ل (۲۲۰۲۱)

 سالا ترم سلب توما تسلا توشی صح رب

 ف دسم تطبع دلا كيكأأ © يي ٍباَدَعِب مُهْرَيَبَ

 اوعمج نيذلا :يأ *تر یری ني ركل امو زراو ايدل

 للا لسر بيذكتو هللا تايآب رفكلا :رورشلا هذه نيب

 مهو قلخلا ىلع اًمح قلخلا مظعأ ىلع ةميظعلا ةيانجلاو
 يذلا «طسقلاب سانلا نوزمأي نيذلا ىدهلا ةمئأو ءلسرلا

SS 
 ا

 للا باذع نم رص e سیلو ىبلألا 0 اوقحتساو

(o-۳)1 وعني بككحلا ني اب اوا تلا لِ 00  

 ا يارب و ور وعر 4 ب رر يا عسر سیر
 5 رشم مک نهق يو لوب ف ھت مكحتي تأ بكك کا
 اَ رهنيد ىف مرو ب ت تاو مَ ر کا ا eG ل 2

 رے

 َتيِفوَو هيف تر مول ره 5 تكف O کور اڪ

 اط الأ : يأ # كر 0 35 ال ْمُهَك سَ 5 نيش 00

 هب سوو

 نوعي و 4بل ّنَي ابيض أونوأ ترِذَلا# ءالؤه نم بجعتو

 .هلسر ىلع هلزتا ام قدصي يذلا# وأ تك لإ

 هنأكف قحلا عابتا نع ورغم مم نِ ر لتي مث
 عابتالاب قحأ مهو «ضارعالا اذه ىلإ مهاعد عاد يأ :ليق
 : نيببس كلذل ركذف ظلك دمحم هب ءاج ام ةقيقحب مهفرعأو

 ال رانلا نأو «ةاجنلاب مهسفنأل ةلطابلا مهتداهشو «مهنمأ

 ءةدسافلا مهئاوهأ بسحب اهوددح ةدودعم اًمايأ الإ مهسمت

 لإ َدَتَجبْلا لحد نلف : اولاق ثيح مهيلإ عجار كلملا ريبدت نأك

 ةلطاب ينامأ هذه نأ مولعملا نمو #ئرصت وأ اًدوُه ناک نم

 . القعو اًعرش

 «هيلع اورتفاو هللا تايآب اوبذك امل مهنأ : يناثلا ببسلاو

 مهل ىءارتو «كلذب اورتغاو «مهلمع ءوس ناطيشلا مهل نيز

 فيك ءالؤهف قحلا نع مهضارعإ ىلع مهل ةبوقع «قحلا هنأ
 ام نيلماعلا ىفوو «ةمايقلا موي هللا مهعمج اذإ - مهلاح نوكي

 نولصي امع لأست ال كلانهف «هدابع يف هللا لدع ىرجو اولمع

١1 

 امب كلذو «باوثلاو 5 نم مهتوفي امو «باقعلا نم هيلإ

 . ديم ديبا أ ك ير كير امد : مهيديأ تبسك
 كمْ دلا لف (۷ ۰۲

 ا ت لي ا م هنا

 لوو ر أف ن عی © دیک مد يك ع

 رعب و جنو تيل تم ّنَحْل

 E د وتلا 0 ا را
 يولعلا ملاعلا ريبدتو ءرومألا فيرصتب هدرفتب اًنلعم هبر

 فيرصتلاو قلطملا كلملاب هصاصتخاب هقاقحتساو «ىلفسلاو

 اهي نمم كلملا خيو هاش نم كلا يربو يكحملا

 . ءاشي نم لذيو ءاشي نم زعيو

 رمأ رمألا لب «مهريغ الو باتكلا لهأ ينامأب رمألا سيلف

 يف نواعم الو هريبدت يف ضراعم هل سيلف «هل ريبدتلاو هللا

 وهف «سانلا نيب مايألا ةلوادمب فرصتملا هنأ امك هنأو «هريدقت

 .نامزلا سفنب فرصتملا

 اذه لخدي : يأ لَا يف دالا جلد ِراَمَتلا يف کل یول
 نم صقني ام اذه يف ديزيو اذه لحم اذه لحيو ءاذه ىلع

 .هقلخ حلاصم كلذب ميقيل ءاذه

 راجشألاو عورزلا جرخي امك تيملا نم يحلا جرخُيو

 . يحلا نم تيملاو رفاكلا نم نمؤملاو ءاهروذب نم ةعونتملا

 ةضيبلاو «راجشألاو عورزلاو «ىونلاو بوبحلا جرخي امك
 « ضعب نم اهضعب تاداضتملا جرخي يذلا وهف ءرئاطلا نم

 2 رصانعلا عيمج هل تداقنا دقو
 يتأي الو كنم هلك ريخلا :يأ 4« كلا كدي هلوقو

 ىلإ فاضي ال هنإف ءرشلا امأو هللا الإ تاريخلاو تانسحلاب

 يف لخدي هنكلو ءالعف الو اًمسا الو اًمصو ال ىلاعت هللا
 .هردقو هئاضق يف جردنيو «هتالوعفم

 يف عقي الف ءردقلاو ءاضقلا يف لخاد هلك رشلاو ريخلاف

 : لاقي الف هللا ىلإ فاضي ال رشلا نكلو «هءاش ام الإ هكلم

 هلاقو هللا هلاق امك «ريخلا كديب» :لاقي لب «رشلاو ريخلا كديب»

 .هلوسر

 رشلا كلذكو» :لاق ثيح نيرسفملا ضعب كاردتسا امأو

 صيصخت نأ اونظ ثيح مهظحلم ضحم مهو هنإف هللا ديب

 . انلصف ام هباوجو «ماعلا هردقو هءاضق يفاني ركذلاب ريخلا

 ريغ يف هللا ركذ دقو باس رَبي همم س قرر : هلوقو
 00 صر

 هلا قَّنِي نمو :هلوقك هقزر اهب لاني يتلا بابسألا ةيآلا هذه

 ام ىلع هءاقبإ ترئآ دقو ءةيآلا نم ءزجلا اذه -هللا همحر - خيشلا مدق(١)

 . ميدقتلا اذه ىلإ هيبنتلا عم هيلع وه



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 سوم 2 هير دع او هس ی ور ءا عمرو رج وك صمم
 وهف هلآ ىلع لوس نمو ببيت ال ُتَْح نم ةر © ارح, هل لع

 س 3 هه

 هيف اوعسيو «هللا نم الإ قزرلا اوبلطي ال نأ دابعلا ىلعف

 . اهحابأو هللا اهرسي يتلا بابسألاب
 سَو ٌنيِنِمْؤَمْلا نود نم يو رکنا ویلا ذب الا (۲۸

 طا نت ی ال کا لل ا ةصقت دق( طز
 نود نم ءايلوأ نيرفاكلا اوذختي نأ نينمؤملل ريذحتو

 . مهيلو هللاو ضعب ءايلوأ مهضعب نينمؤملا نإف «نينمؤملا

 : يأ ءى يف لأ ري شف يلوتلا )لد لفي نسو
 موب سوا : ىلاعت هلوقك «هنم ءيرب هللاو هللا نم ءيرب وهف

 .4 منع مَنِ كتي
 اوفاخت نأ الإ :يأ من دن اًوتّثك نأ لإ :هلوقو

 لاحلا هذه يف - مكلف نيرفاكلل ةوادعلا ءادبإ يف مكسفنأ ىلع

 ةبحم وه يذلا يلوتلا يف ال ةنداهملاو ةملاسملا يف ةصخرلا -

 ٠ ١ . ةرصنلا هعبتت يذلا بلقلا
 ت

 لک وتا 22 ردو 9#
 اومدقو «هوشخاو هوفاخف :يأ مسفل هللا مكرزحيو

 دابعلا نوؤش ىلوتي يذلا وه هنإف «سانلا ةيشخ ىلع هتيشخ
 يزاجيف هيلإ نوريصيسو «نوعجري هيلإو مهيصاونب ذخأ دقو

 بقاعيو «ليزجلا باوثلاب هريغ ىلع هءاجرو هفوخ مدق نم
 .ليبولا باذعلاب مهالوت نمو نيرفاكلا

 ا نكسب هود أ ڪوش يف اَم فْ نإ لف 00 059)
 e ا يم ھے هس و2 مس ظلام م ل سل را كر هو حس
 مون © ييف وش لك لع هللاو ٍضْرالا ف امو ٍتاوَمَسلا ام مليو

 E E A ل ع E و 7 حا دع ۾
 ول دوت وس نم تلمع امو ارضي ريخ نم تلمع ام سفن لڪ دجت

 دايلي ومد ها مش ها مڪو 7 ١ 9 7 و رے ل
 دابعلا هافخأ ءاوس «رودصلا يف امب هملع ةطاحإب ىلاعت ربخي

 ‹ضرألاو ءامسلا ىف ءىش لكب طيحم هملع نأ امك «هودبأ وأ

 اا . هيفا هيلع ىفخت الف
 ال يذلا ءيش لك ىلع ريدقلا ميظعلا وهف هملع ةطاحإ عمو

 .دوجوم هتدارإ نع عنتمي

 دابعلل بجوي ام «هفاصوأ ةعسو هتمظع نم مهل ركذ املو

 ىلإ رخآ اًيعاد اًضيأ مهل ركذ ءمهلاوحأ لك يف هوبقاري نأ

 ذئنيح - مهلامعأو هيلإ نورئاص مهلك مهنأ وهو هاوقتو هتبقارم

 1 . ةرضحم - رشو ريخ نم

 لهأ رسحتيو «مهسفنأل اومدق امي ريخلا لهأ طبتغي ذئنيحف
 اًدمأ هنيبو مهنيب نأ نودويو ءاًرضحم هولمع ام اودجو اذإ رشلا

 . اًديعب

 ر ر مص

 ديعب ادمأ ءهتیبو اهنيب ن

 هنأو ةايحلا هذه يف حداكو هبر ىلإ عاس هنأ دبعلا فرع اذإف

١ 

 يقوتلاو رذحلا ذخأ هل بجوأ هيعس يقاليو هبر يقالي نأ دب ال
 دادعتسالاو «ةبوقعلاو ةحيضفلا بجوت يتلا لامعألا نم

 لاق اذهلو «ةبوثملاو ةداعسلا بجوت ىتلا ةحلاصلا لامعألاب

 نم مل يدب مب فلفو 4 ت ا قضت زكر »ا قاع
 هباقع ةدش عمو «هلاكن ةدشو «هلدع لامكو «هتمظع فاصوأ

 .ميحر فوؤر هنإف

 يغلا نع مهرجزو دابعلا فوخ هنأ هتمحرو هتفأر نمو

 فرع َكِلَدأ8 :- تابوقعلا ركذ امل - ىلاعت لاق امك داسفلاو

 قرطلا مهل تلهس هتمحرو هتفأرف نوما رابي ا فب لآ

 قرطلا نم مهترذح هتمحرو هتفأرو «تاريخلا اهب نولاني يتلا

 . تاهوركملا ىلإ مهب يضفت يتلا

 طارصلا كولسب هناسحإ انيلع ممتي نأ ىلاعت هلأسنف

 ىلإ اهكلاسب يضفت يتلا قرطلا نم ةمالسلاو ءميقتسملا
۱ 

 رسو هلآ تبجي نوعیت ها نوح رشک نإ لفل

 اوو نیک کوسو ها اوعیطا لف ٠ كسي درع هلاک کید ہک
 اهب فرعي يتلا نازيملا يه ةيآلا هذه 4َنرفكلا بحي ال نأ ن
 ةمالعف «ةدرجم ىوعد كلذ ىعدا نمو «ةقيقح هللا بحأ نم

 وعدي ام عيمجو هتعباتم لعج يذلا ةَ دمحم عابتا هللا ةبحم

 هناوضرو هللا ةبحم لانت الف «هناوضرو هتبحم ىلإ اًقيرط هيلإ

 ءةنسلاو باتكلا نم لوسرلا هب ءاج ام قيدصتب الإ هباوثو

 . امهيهن بانتجاو امهرمأ لاثتماو
 هل رفغو نيبحملا ءازج هازاجو هللا هبحأ كلذ لعف نمف

 عابتا ةقيقح امف كلذ عمو :ليق هنأكف «هبويع هيلع رتسو هبونذ
 ؟اهتفصو لوسرلا

 رمألا لاثتماب كسرو هلأ اميلا لل :هلوقب باجأف
 وه اذهف كلذ نع لون نقل ربخلا قيدصتو يهنلا بانتجاو

 .# ٌنرفكلا بي الا هللاو رفكلا
 درع لاو ميِجرْبِإ لاو وو ْمَداَع حّيطصأ هنأ نإ )۳ ۳۳)

 رعآ ىلإ ی يع 5 تب ارو اهني يك ه نييلتلا ع
 .ةصقلا

 نميو «مهراتخيو مهيفطصي ءايفصأ هدابع نم ىلاعت هلل
 ةعفانلا مولعلاو ءةيماسلا توعنلاو ةيلاعلا لئاضفلاب مهيلع

 تويبلا هذه ركذف «ةعونتملا صئاصخلاو ةحلاصلا لامعألاو

 فاصوأ اوزاح نيذلا لاجرلا لمك نم هيلع توتحا امو رابكلا

 لمشو «مهيرارذ يف لسلست ريخلاو لضفلا نأو «لامكلا

 هدوج عقاوم لضفأو هتنم لجأ نم اذهو .مهءاسنو مهروكذ

 .همركو



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 عضيف ليضفتلاو لضفلا قحتسي نم ملعي 4مي عيب ل
 . هتمكج تضتقا ثيح هلضف

 ميرم ةصق ركذ تويبلا هذه ةمظع ررق املف )۳٠٠٠١(

 ةلضافلا تويبلا هذه نم السلست فيكو يب ىسيع اهنباو

 نأو ءهرخآ ىلإ امهرمأ ءادتبا نم لاوحألا امهب تلقنت فيكو
 ةبرقلا هذهب هيلإ ةبرقتم ءاهبر ىلإ ةعرضتم - تلاق نارمع ةأرما

 ترد نإ د ةعالب فز لهو اني بلطما ارنا يتا اوبس يللا

 نوحشملا ةدابعلا تيبل اًمداخ : يأ 4 ارحم ىبطب يف ام كلا

 . نيدبعتملاب

 ناميالا ىلع اًسسؤم هلعجا :يأ لمعلا اذه ىم لمل
 ه ميلا يملأ تأ َكَّنِإأ# باوثلاو ريخلل اًرمثم ءصالخالاو

 شلو ٌتسَصَصَو ام رع او نأ اص ْنِإ بر تلا انْبَعَصَو ام

 . 4 ینا كذا

 ثيح سفن راسكناو ءاهنم عرضت عون مالكلا اذه يف ناك

 ةوقلا نم هنم لصحي ءاّركذ نوكي هنأ ىلع ءانب اهرذن ناك

 ىئنألاو «ةوقلا لهأ نم لصحي ام كلذب مايقلاو ةمدخلاو

 هذه تراصو ءاهرذن هللا لبقتو «اهبلق هللا ربجف «كلذ فالخب

 «مهرثكأ نم لب ءروكذلا نم ريثك نم متأو لمكأ ىئنألا
 اذهلو ءركذلاب لصحي امم مظعأ دصاقملا نم اهب لصحو

 :لاق

 ةيبرت تيبر :يأ 4ٍنَسَح ٍلوُبَمِب اهر اهلبتتفا# (۳۹-۳۷)
 اهب تحلصو ءاهلاوحأ اهب تلمك ةيبدأ ةيقالخأ ةينيد ةبيجع

 . اًلفاك ايركز اهل هللا رسيو اهلامك اهيف امنو ءاهلاعفأو اهلاوقأ
 نم هتيبرت ىلوتي نم لعجي نأ دبعلا ىلع هللا ةنم نم اذهو

 . نيحلصملا نيلماكلا

 نم ميرمل رسي ثيح ايركزو ميرم مركأ ىلاعت هللا نإ مث
 هللا اهمركأ ةمارك وه امنإو «بعت الو دك الب لصاحلا قزرلا

 . هي

 ا

 هيفو ةدابعلا لحم وهو 4َتاَرسِْأ اير اَهلَع لَم امك ذإ
 ر اعدم دَر اهبارحمل اهتمزالمو اهتالص ةرثك ىلإ ةراشإ
 . اًدعم اًئينه

eنم یم هلل نإ هللا دنع نم وه تاق اذنه یک ا م  

 ا ريب اش

 a ايركز ىأر املف

 هداف ٥ كالا 51 تإ بط هير کند نم يل به 5

 ادت ي ف رو نا 3 الا قلم يك رك قا
 Da نبا ىسيع» هللا نم يتلا ةملكلا :يأ همسا أ ني رتسيكب

11۳۷ 

 .؟ميرم

 «ىسيعا ب ةراشبلا نمضتت ميركلا يبنلا اذهب هتراشب تناكف

 .ةلاسرلاب هل ةداهشلاو «هل قيدصتلاو ميرم نبا

 نبا ىسيع اهب هللا صتخا «ةفيرش ةملك هللا نم ةملكلا هذهف

 ا ا ا نع وقف الإ میرم

 نم ملڪ ما لمك ولا دنع یسیع لم < ب : : یلاعت لاق امك

 . 4نوكيك یک ول لا دُ باي
 رر

 «ليحي» وهو هب رشبملا اذه : يأ (اًروصَحَو اًدّيسَوإ# :هلوقو

 يذلا وه :ليق «روصحلا» و : مهماركو لسرلا ءالضف نم ديس
 مصغع يذلا وه :ليقو ءءاسنلا يف هل ةوهش الو «هل دلوي ال

 .نيينعملا قيلأ اذهو «ةراضلا تاوهشلاو بونذلا نم ظفحو

 هتورذ حالصلا يف اوغلب نيذلا 4َنيِحِدَصأ َنْي ايتو

 . ةيلاعلا

 ناسا ُبكحلا تب دقو مع ل نكي نا بو لال (40)
 يل لصحي - براي - قيرط يأ نمف ناعنام ناذهف 5

 ي «كلذ

 تضتقا امك - هنإف اسي ام لَمْ هلا تلک لاق

 «كلذ قرخي دق هنإف «ةفورعملا اهبابسأب رومألا نايرج هتمكح
 ءهتردقل بابسألا تداقنا دق يذلا ديري امل لاعفلا هنأل

 نم ءيش هتردق ىلع ىصاعتي الف «هتدارإو هتئيشم اهيف تذفنو

 . تغلب ام ةوقلا يف تغلب ولو «بابسألا

 راشبتسالاو رورسلا لصحيل يا 2 ل لج بر لاق )4١(

 حرفت سفنلا نكلو «هب ينتربخأ ام اًنقيتم - براي - تنك نإو
 . فطللاو ةمحرلا تامدقم ىلإ بلقلا نئمطيو

 «و» 4رن لإ ِراَيَأ كم سالا كم لآ كيا 06
 لوأ 4ٍركنإلاَو َيِتَمْلِب حَيسَو اريك َكِّيَر رگذا# ةدملا هذه يف

 اذه يف ناكف ةدملا هذه يف مالكلا نم عنمف «هرخآو راهنلا

 .رقاعلا ةأرملاو ريبكلا خيشلا نيب نم دلولا لوصحل ةبسانم

 ا «نييمدآلا ةبطاخم ىلع ردقي ال هنوكو

 . ىرخأ ةيآ هحيبستو هللا

 نم رثكأو .هللا ركشو راشبتسالاو حرفلا هل لصح ذئنيحف

 .راكبألاو اياشعلاب حيبستلاو ركذلا
 ىلع نارمع تنب ميرم تاكرب نم دولوملا اذه ناكو

 يذلا ينهلا قزرلا كلذ نم اهيلع هب هللا نم ام نإف ءايركز

 «لاؤسلاو عرضتلا ىلع هجيهو هركذ «باسح ريغب لصحي

 اًرومأ ردقي هنكلو «ببسملاو ببسلاب لضفتملا وه ىلاعت هللاو

 .هرجأ مظعيو هردق هللا عفريل هبحي نم دي ىلع ةبوبحم
 ةدابعلا يف تغلب اهنأو «ميرم ركذ ىلإ ىلاعت داع مث (9)



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا ىذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 نإ مرم ةه تك لَو : ىلاعت لاقف اًميظع اًعلبم لامكلاو
 ةليلجلا تافصلا نم كل بهوو كراتخا : يأ «ِكَملَصأ هَل

 . ةليمجلا قالخألاو

 كي لع كلقطصاو# ةليذرلا قالخألا نم «ٍكَرّهطَو#
 لمكي ملو «ريثك لاجرلا نم لمك» : يي لاق اذهلو #تريّدصلا

 ةجيدخو «محازم تنب ةيسآو «نارمع تنب ميرم الإ ءاسنلا نم

 ىلع ديرثلا لضفك «ءاسنلا ىلع ةشئاع لضفو «دليوخ تنب
 .«ماعطلا رئاس

 هللا معنب طبتغتل كلذب اهل هللا رمأ نع ةكئالملا اهتدانف (57)

 تلاق اذهلو «هتمدخب لغتشتو «هقوقحب موقتو هللا ركشتو

 ةعاطلا نم يرثكأ :يأ كيل شا ريميل :ةكئالملا

 عم ىَكراَو یدځساو # كلذ يميدأو «كبرل عوشخلاو عوضخلاو
 هب ترمأ ام لكب تماقف «نيلصملا عم يلص : يأ وكلا

 .اهلامك ىف تقافو تزربو

 Ua ESSE طفلا نه تاك انتو

 الو اهيف ةدايز ال ةققحم ةلصفم اهب ربخأ ثيح هيب دمحم
 ملعتب ال ميكحلا زيزعلا هللا نم يحو هنأل الإ كاذ امو «صقن

 امو كيل هيج بيتل بأ ني كلذ :- ىلاعت لاق - سانلا نم
 تءاج ثيح مرم لک تنا مقا وقلب ل مهل تنك
 «مهمدقمو مهمامإ تنب اهنأل ءاهلفكي مهيأ اومصتخاف اهمأ اهب

 ةموصخلا مهب تلصو ىتح «هللا نم رجألاو ريخلا ديري مهلكو
 تباصأف «نيعرتقم مهمالقأ اوقلأف ءاهيلع اوعرتقا نأ ىلإ

 . اهبو هب هللا نم ةمحر ايركز ةعرقلا
 اهفرعتل ةلاحلا كلت رضحت مل - لوسرلا اهيأ اي - تنأف

 دوصقملا وه اذهو ءاهب كأبن هللا امنإو سانلا ىلع اهصقتف

 مظعأو ةربعلا اهب لصحي هنأ ءصصقلا قايس نم مظعألا

 اهريغو «ثعبلاو ةلاسرلاو ديحوتلا ىلع اهب لالدتسالا ءربعلا

 .رابكلا لوصألا نم

 هن ةي ربي هلل ل ميمي ةكيلتلا تلا ةا (45)
 ديرما َنِمَو ةزخالاو ايلا ىف اهو مرم نأ ىسع ٌحيِسْلا مَن
 دنع ةرخآلاو ايندلا يف ميظعلا هاجلاو «ةهاجولا هل :يأ

 . قلخلا

 برقأ مه نيذلا «نيبرقملا نم - هللا دنع - وهف كلذ عمو

 ءيش اههبشي ال ةراشب هذهو ةجرد مهالعأو هللا ىلإ قئالخلا

 .تاراشبلا نم

 «ِدْمَتلا يف سالا ملكي :هنأ ةراشبلا هذه مامت نمو (47)

 4و# قلخلابو همأب هنم ةمحرو هللا تايآ نم ةيآ هميلكت نوكيف
 ميلكت اذهو «ةلوهك لاح يف :يأ «اًلهك# مهملكي كلذك

1۴۸ 

 .داشرالاو ةوعدلاو ةوبنلا

 «هتوبنو هقدص ىلع نيهاربو تايآ هيف دهملا يف همالكف

 هتلوهك يف همالكو «ةئيسلا نونظلا نم اهب نظي امم همأ ةءاربو

 يف مهبر نيبو مهنيب ةطساو هنوكو «قلخلل ميظعلا هعفن هيف

 . هعرشو هنيد غيلبتو هيحو

 مهبولق هللا حلصأ نيذلا «تيحلبصلا نمل وهف كلذ عمو

 هتعاطب مهحراوجو «هركذو هيلع ءانثلاب مهتنسلأو هبحو هتفرعمب

 .هتمدخو

 نم اذهو 455: نکی رو آو ىل نوي ا بر كلك )٤۷(
 دابعلا ملعيل ءاي ام قلك أ كرد لا ةبرغتسملا رومألا

 . هتدارال عنامم ال هنأو ريدق ءيش لك ىلع هنأ
 2ع 7 رور س 2

 مليو © نوک یک مک لوقی اََنَِو اننا یتش الا )۸٤۷(

 سانلا نيب مكحلاو «ةقباسلا بتكلا سنج : يأ «َبتكلا

 .ةوبنلا هيطعيو

 هديؤيو 4َليَِرْسِإ نب لإ الوُسَرل هلعجي 4و (:9)

 مکننچ َدَق نأ :لاق ثيح ةرهاقلا ةلدألاو تانيبلا تاي

 و قنأ كليم كنت تاوتاع
 هيِف شم يلا كيك نيا تي مكحت قتل نا كلذو
 «نيتيعلا حوسمم وهو آلا ىزا هنا ندب اا کک
 مشينا أ نقي َقْرَْلا أو ىّبلاو» هينيعو هرصب دقف يذلا

 ةي روكذملا كل نً موب يف َُوِضَتَت امو واک امي
 4 ةدسروتلا ت ید تیب ال سمو © تعوم رشک نإ ہک
 ةبرغتسملا قراوخلا نيهاربلاو تايآلا نم نيسنجب هللا هديأف
 ةوعدلاو ةلاسرلاو ءاهب نايتالا ءايبنألا ريغل نكمي ال ىتلا

 «نيقباسلا ءايبنألا نيدو ةاروتلا نيد هنأو هب ءاج يذلا ةيدلأو

 . نيقداصلا قدص ىلع ةلدألا ربكأ اذهو

 «لسرلا هب تءاج ام فلاخل نيبذاكلا نم ناك ول هنإف

 هللا لوسر هنأ كلذب ملعف «مهعورفو مهلوصأ يف مهضقانلو

 . هيف بير ال قح هب ءاج ام نأو

 مج مرح ىزا سعب مک ليوا :هلوقف اًضيأو
 .لالغألاو راصآلا ضعب مكنع ففخألو : يأ

 مڪر قر هلآ نإ © ِنْوْعِبِلَلَو هلآ اتکا )0١50(

 ال هدحو هللا ةدابع :لسرلا عيمج هيلإ وعدي ام اذهو وديع
 . مهتعاطو هل كيرش

 ىلإ هلصوأ هكلسي نم يذلا ميقتسملا طارصلا وه اذهو

 يف ليئارسإ ينب بازحأ تفلتخا ذئيحف «ميعنلا تانج

 ؛هبذكو هب رفك نم مهنمو «هعبتاو هب نمأ نم مهنمف «ىسيع
 .دوهيلاك ةشحافلاب همأ ىمرو



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 مه تهدم

 )٥۲( قافتالاو «َرْفُكْلا مهي ىسيِع سَ امل 1

 اسمنأ نمل هترزاؤم ىلع ليئراسإ ينبل اًيدان : لای هتوعد

  E.راصنألا : يأ 4 تراوح تا

 نم اذهو 4توا اکا دشاو وای اما لآ رانا نو

 نييراوحلا ءالؤه مهلأ ثيح «ىسيع ىلعو مهيلع
 .هلوسرل ةرصنلاو «هتعاطل دايقنالاو .هب ناميالا

 مازتلا اذهو وسلا اتعبتاو َتلَرَأ امي ايما ار (0)

 .هلوسر ةعاطلو هللا لزنأ ام لكب ناميالل مات

 ةلاسرلاب كيبنلو ةينادحولاب كل 4تريهتلأ مم اكا
 . قدصلاو قحلاب كنيدلو

 ينب روهمج مهو رفكلا مهنم ىسيع سحأ نم امأو (55)

 ةو مهب 4 ٌرَكَمول ىسيعب #اوُركَم# مهنإف ارا

 . ىسيع هبش مهل هبشو هبلصو هلتق ىلع اوقفتاف نرمل ريَ

 يل :ىسيعل هللا لاقو هب مهل هّبش نم ىلع اوضبقف (04)
 هللا هعفرف اور ڪڪ يذلا ني َكْرَهْطُمَو لإ َكَعْفاََو تیمم
 ىسيع هنأ نيناظ هولتق نم اوبلصو اورفك نيذلا نم هرهطو هيلإ

 . ميظعلا مثالاب اوؤابو
 ادع اًمكح ةمألا هذه رخآ يف ميرم نبا ىسيع لزنيسو

 ملعيو يي دمحم هب ءاج ام عبتيو بيلصلا رسكيو ريزنخلا لتقي
 .نوعودخم نورورغم مهنأو «مهعادخو مهرورغ نوبذاكلا

 مدي لإ انک تريلا ده وا یل لَو :هلوقو
 هللا مهرصنو هب تنمآ يتلا ةفئاطلا :هعبتا نمب دارملا 4ةَمدَيِقْل

 . هنيد نع فرحنا نم ىلع
 ام هعابتأ مه اوناكف يب دمحم ةمأ تءاج امل مث

 0 مهرهظأو مهلك رافكلا ىلع مهرصنو هللا مهديأف
 اليو کن أنما“ نرل هلا دوا هلي دمحم هب مهءاج يذلا

 . ةيآلا )ضال يف هنس تحصل

 نيدلاب كسمت نم نأ تضتقا اهنإف ةلداع هللا ةمكح نكلو

 هعرش ذبنو هيهنو هرمأ كرت نم نأو «نيبملا رصنلا هللا هرصن
 زيزع هللاو ءادعألا هيلع طلسيو هبقاعي هنإ هيصاعم ىلع أرجتو

 Dy 52 سر ءا وم < مم ا 4 7

 ديف متن ايف مُكَنْيِب مكمل ڪَر ل مثل :هلوقو

 . ولت

 اوك بلا اما : لاقف 3 مهب هلعفي ام نيب دقف (07/55)

 0 نصل م هل مو وَ ةو ال 2 ديد ادع دع مهب

 3 او مهيَقويف ِتَحِلنَصلأ أوله و أ 4 اونا هب د م

 رک . نیلا بِ

 عيمج نم فاصوألا هذهب فصتا نم لكل ماع ءازجلا اذهو

11۳۴۹ 

 . ةقباسلا نايدألا لهأ

 هتلاسر تخسنو نييبنلا متاخو نيلسرملا ديس ثعب امل مث

 كسمتملا راص «نايدألا عيمج هنيد خسنو ءاهلك تالاسرلا

 . نيكلاهلا نم نيدلا اذه ريغب
 ردو تيل نم كبل هونت َكِلَد : ىلاعت هلوقو (08)

 نيلوألا أبن هيف يذلا ميظعلا نآرقلا اذه :يأ ريحا

 وهو تانيبلا هللا تايآ وه - نيلسرملاو ءايبنألاو نيرخآلاو

 «مكحملا ميكحلا وهو «هنوجاتحي ام لك دابعلا ركذي يذلا

 َ . ماكحألا نسح رابخألا قداص

 لشمک ۾ نم مح َمداَ لتمک ولا دنع یس َلَكَم تلا (17-59)
 © َيِرَمصْلا نم نكت كي نم َّنَحْلا ٥ نکی ف ل لاق رت با ب < ص ب يي د هلم ر صر 4

 ل FoR و E ا ma ر وقإ 31 000 4

 انءانبأ عدت اول واهلا ني 2آَج ام دعب نم هيِف َكَجاح نمف
 . رو 2 ع

 هيف نأ معز نم نأو «هيلع هللا معنأ دبع هنأو «قحلا امهأبنو

 بذكو هئايبنأ عيمج بذكو هللا ىلع بذك دقف ةيهلالا نم ايش

 ةهبش اهلإ هذختا نمل تضرع يتلا ةهبشلا هنإف يب ىسيع
 قلخ هنإف هنم قحأ مدآ ناكل حيحص هجو اهل ناك ولف «ةلطاب
 دبع هنأ ىلع مهلك رشبلا قفتاف كلذ عمو «بأ الو مأ نود نم

 بأ الب مأ نم قلخ هنوكب ىسيع ةيهلإ
 ىواعدلا لطبأ نم ىوعد

 نع لاق امك - ىسيع نأ هيف بير ال يذلا قحلا وه اذهو

 4 درو فر هلل أوُدبَعَأ نأ وب مآ آم ہل حط تل ام :هسفن

 اوبلصت دقو نارجن ىراصن دفو ي يبنلا ىلع مدق دق ناكو

 ىسيع نأب نيهاربلا يب يبنلا مهيلع ماقأ امدعب «مهلطاب ىلع
 . هتيهلإ اومعز ثيح هلوسرو هللا دبع

 «مهلهابي نأ ىلاعت هللا هرمأ نأ ىلإ لاحلا مهبو هب تلصوف

 .هنم مهاعنم بصعتلاو دانعلا نكلو قحلا مهل حضتا دق هنإف
 هلهأو وه رضحي نأب ةلهابملا ىلإ ءب هللا لوسر مهاعدف

 ىلاعت هللا نوعدي مث «مهئانبأو مهلهأب نورضحي مهو «هؤاتبأو

 ىلإ هنوبيجي له اورواشتف نيبذاكلا ىلع هتنعلو هتبوقع لزني نأ
 ؟كلذ

 اًمح هللا يبن هنأ اوفرع مهنأل هوبيجي ال نأ مهيأر قفتاف

 .مهولهأو مهدالوأو مه اوكله - هولهاب نإ - مهنأو
 .ةنداهملاو ةعداوملا هنم اوبلطو «ةيزجلا هل اولذبو هوحلاصف

 نم دوصقملا لصح هنأل «مهجرحي ملو لكَ مهباجأف

 نع عانتمالا ىلع اوممص ثيح مهدانع نيبتو «قحلا حوضو

 ىوعدف هللا دابع نم



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 .نيملاظ اوناك مهنأ ىلع نهربي كلذو «ةلهابملا

 ا يأ ىل صصقلا وهل ادله نإ :ىلاعت لاق اذهلو )٦۲(

 هتردقب رهق يذلا # ٌديِرمْلا ره وهل هلا كرإو# هيف بير ال يذلا

 ضرألا ناكس هل تنعذأو تادوجوملا عيمج هتوقو

 .تاوامسلاو

 ءاهعضاوم ءايشألا عضي يذلا #«ٌريكَحْلا# وهخ كلذ عمو

 . "!"اهلزانم اهلزنيو
 لإ اَلاَمَت يتكلا لاي لق (14)

 اير اًَضْعَب انُضَعِب دس الو اس و كر الو هَل لإ یم الا

 ةيآلآ هده رشم اا دا الوقع ارك نو هلا نوع نم
 «باتكلا لهأ كولم ىلإ اهب بتكي يب يبنلا ناك «ةميركلا

 ولو :رجفلا ةنس نم ىلوألا ةعكرلا يف اًنايحأ أرقي ناكو
 . ةيآلا لأب اما

 اهلامتشال «حبصلا ةنس نم ةرخآلا ةعكرلا يف اهب أرقيو

 نولسرملاو ءايبنألا هيلع قفتا دق «دحاو نيد ىلإ ةوعدلا ىلع

 ال هدحو هللا ةدابع ىلع ينبملا ةيهلالا ديحوت ىلع توتحاو

 روط يف مهلك قلخلا عيمجو رشبلا نأ دقتعي نأو «هل كيرش

 الو «ةيبوبرلا صئاصخ نم اًئيش دحأ مهنم قحتسي ال «ةيرشبلا

 ٤ م
 و اَسَسْيَب ماوس ملك

 . ةيهلالا توعن نم
 سو م برسل دل

 لف ىلاعت هلوقك توم اَب اوُدحهمأ اولو اوت نإو
 . اهرخآ ىلإ 4در اا

 آَمَو مِم ف ترجاحت مل بتلا لها (28-35)
e RE 1و را ار  

 ةلؤم منه ه ترْوْلِقَمَت فأ وڍعب نم ر لينال هرو ت زا
 اا e ا و ا لا درو اس
 او ملع وب مکک سیل امين َنٌوجاَحُت ملف ُمْلِع ءو مک آ اَميِف ْمُتَجَجَح

 323 نکو بارم ر 12 مک نك ام o وم َ شاو مدعي

 َنِذَلَل ميه سالا َدْوَأ كرإ ه 50 ا ا ا

 نايدألا تناك *«َينمْوَمْلا حو مَ أوم تأ ااو تلا ادو

 نوملسملا كلذكو «نوكرشملاو e دوهيلا

 ب دب ال
 هعابتأو هيي دمحم هب سانلا ىلوأ نأ ىلاعت هللا ربخأف

 . لب دمحم لبق «ليلخلا عابتأو
 مهنم ءيرب ميهاربإف نوكرشملاو ىراصنلاو دوهيلا امأو

 ناميالا اهيف يتلا ةحمسلا ةيفينحلا هنيد نأل ءمهتيالو نمو

 .نيملسملا ةصيصخ هذهو «بتكلا عيمجو لسرلا عيمجب

 دقف ميهاربإ ةلم ىلع مهنأ ىراصنلاو دوهيلا ىوعد امأو.

 مل ءاهيلع مهنأ نوعدي مه يتلا ةينارصنلاو ةيدوهيلا نأ ملع

 . ليلخلا دعب الإ سسؤت

114° 

 مهبذك هب ملعي يذلا رمألا اذه يف نوجاحي فيكف

 فيكف «ملع هب مهل اميف اوجاح مهنأ بهف !؟مهؤارتفاو

 هيلع ىوتحا ام رظني نأ لبق اذهف ؟ةلاحلا هذه يف نوجاحي

 . .مهاوعد داسف ملعي «نالطبلا نم مهلوق

 وأ لوقي نأ ناسنالل لحي ال هنأ ىلع ليلد ةيآلا هذه يفو

 .هب هل ملع ال اميف لداجي

 هالوت دبعلا ناميإ يوق املكف #َسينِْؤمْلا لَو ُهَنآَو» : هلوقو

 . ىرسعلا هبنجو ىرسيلل هرسيو هفطلب هللا
 اني ردع ل يلا لمأ نو اک ا 0/845

 توز مل بتكلا دا ٠ تورش امه مشا ہک تول
 َّقَحْلا توست ل بتلا لَها ه َتوُدَهْنَت و لآ تاڪ

 بکا لمآ ني ةا تلاَقَو © َنوُمَلَمَت ماو حلا نومك لطلباب

 َمُهَّلَعَل ْمَرَجاَ ًاورقكأو ٍراَهَتل هجو اوما تدل ل ل اپ اما

 ص ۲ قذف ولا ی نق لي ا الزاد هربت
 هلأ ديب کشفلا َّنِإ لف مد دنع وباي وأ ميتوأ آم لم دل کوی

 1 جد 7 0
 وذ ُهَّننأَو ان ن وو لكي 6 یک ا ءاي نم هيتري

 ىلع مهصرح نم - مهنأو باتكلا لهأ نم مهئادعأ ركمب

 . ةثيبخلا تاركملا نوعوني - نينمؤملا لالضإ

 هجم ايما يذلا لَ ذأ لاپ اناء : مهنم ةفئاط تلاقف
 اذإ - مهنإف ءراهنلا رخآ مهنيد نع اوعجراو هّلَّوأ : يأ 4ٍراَمتل

 ءمهنيدب اوبارتسا ملعلا مكيف نودقتعي مهو نيعجار مكوأر

 بتكلا قفاوي الو مهبجعي ال ام هيف اوأر مهنأ الول :اولاقو

 .اوعجري مل ةقباسلا
 وهو ءعاشي نم يدهي يذلا وه ىلاعت هللاو مهركم اذه

 ةمآلا هذه اي - مكّصخف ءاشي نم هب صتخي لضفلا هديب يذلا

 اًناميإ الإ - ىدملا لوط ىلع - هبحاص ددزي مل بولقلا ىلإ
 . اًئيقيو

 ثيح هيلع ءانثو « هلل اًدمحو هنيدب اكسمت الإ هبشلا هدزت ملو

 . هيلع هب م

 4 کیر دنع رویای ا يتو ام َلْثَم دعك وب نأ# : مهلوقو

 دسحلا ةركنملا لامعألا هذه ىلع مهلمح يذلا نأ : ينعي

 . مهيلع جاجتحالا ةيشخو «يغبلاو

 ول ٍبتكلا لهآ تم يڪ وا :ىلاعت لاق امك

 ةفاضإب راجنلا ماق دقو «نيتسلاو ةثلاثلا ةيآلا - هللا همحر - رسفي مل )١(

 . هدنع نم اهريسفت



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا 7 تايآلا ريسفتب قحلم

 هم عم و
 يإ دعب نم ودرب

 5 4لا مهل نم ا
 كي هوُوَوُي ٍراَطَقي ُهَنَمأَت نإ نم بتلا لَه ا نمو (۷7۷)

 07 اک راک
 ب م مهنا دنع ْنَم

 ے ےس ظر ےس ا و 528
 كلذ ميا هي تمد ام | كَل وذو ال راتیدب هما نإ ْنَم مُهْنِمَو

 ص ير سر Aare دع E اک مس هريس ر
 بِذكلا رشا لع نولوفيو ليبس نئيمألا ف الع سیل اولاق مه
 ی لد رب ر

  Eنيِقَتمْلا ٌبِحي هل َّنإَو نقتاو ءودهعب 4
 ول ثيحب ءانمأ ةفئاط مهنم نأ باتكلا لهأ نع ىلاعت ربخي

 كيلإ هدؤي ريثكلا لاملا يهو ءدوقنلا نم ريطانق ىلع هتنمأ
 ةنايخلا هذه عمو .ليلقلا لقأ يف كنوخي ةنوخ ةفئاط مهنمو

 يف انْيْيَع سلال :نولوقيف ةلطابلا راذعألاب نولوأتي مهنإف ةعينشلا
 انحبتساو مهانخ اذإ حانج انيلع سيل :يأ لبيس ميل

 مهل ةمرح ال مهنأل «مهلاومأ .

 نأ تومي مهو َبِذَكْلا ملا لع توُنوُفَيَو# :ىلاعت لاق

 0 نيبو ةنايخلا نيب اوعمجف جرحلا دشأ مهيلع

 كلذ لعف نمك اوسيل كلذ نوملعي مهو هللا ىلع بذكلا نيبو

 . الالضو الهج

 هنإف .اولاق امك رمألا سيل : يأ لب : ىلاعت لاق مث

 نإف ءهقلخ قوقحو هللا قوقحب ماق :يأ 4ََتأَو دهم َّقْوَأ
 ملف كلذ فالخب ناك نمو :يأ .هبحي هللاو يقتملا وه اذه

 هللا ىوقتب ماق الو «قلخلا نيبو هنيب يتلا «هدوقعو هدهعب في

 الاعتلال كلذ ىلع يناسب هللا نإف

eدوا ق ا او ا د نوري يذلا  
 7 ميلر كي ٌرظنَي لَو 22 رور 2 ن لو قرا 5 هَل ك یک اک

 نيذلا نإ :يأ 4آ بارع َمُهَلَو هيَ الو َةَسِيِقْلا

 ايندلا نم ليلقلا ماطحلا نوراتخيف «نيدلاب ايندلا نورتشي
 ءالؤهف ةثوكنملا دوهعلاو «ةبذاكلا ناميألاب اهيلإ نولسوتيو

 هلو هيڪ رب الو ٍةَسقْلا موي ملل ظني الو هلآ مهملڪپ الا
 مهيلع بجوو لا : يأ يآ ُباَدَع

 . ريهطتلا يهو ةيكزتلا نم اوعنمو هباوث اومرحو هباقع

 نوسندتم «مئارجلاب نوثولتم مهو ةمايقلا نودري لب

N 
 ّنِم ةوبسسحتل بككلاب مهتا نولي اًضيِرَْل مهن لو (70)

 وه اَمَو هلا دنع نم وه تولوقيو بتلا ترم وه امو بلآ
 نم نإو : يأ %4 َنوُمْلَعَي وملعب مهو َبكْل وسل لع َنوُلوُفَيَو سَ دنع ْنِم

 مُهَتكسلا نولي «هللا باتكل نوفرحم مه اًميرف باتكلا لهأ

 فيرحتلا لمشي اذهو *ٍبَتكلا َّنِم ُهوْبَسْحَتِل ِبَتكْلَأب

 يونعملا فيرحتلاو «يظفللا

 نم هنأ ثنومهوي - عينشلا فيرحتلا اذه عم - مه مث

١١5١ 

 مهو هللا ىلع بذكلاب نوحرصيو كلذ يف ةبذك مهو باتكلا
 . مهتبغم ءوسو مهلاح نوملعي

(A۰ ۷۹)مكحْلاو بتكلا هللا ُهَيِتْوُي نأ شل 3 ¥  

 أون نکو لأ نود ني ی اداب اوك سال د
 ا او © وسرد رسک امیو بتكلا ومي رشک امي

 «نوُمِلْسُم مد ذإ دب رفكلاب ممم ا يلو کی

 يحولاب هيلع هللا نم رشبل ةلاحتسالا لك ليحتسيو عنتمي : يأ

 - يعرشلا مكحلا هاطعأو «ةوبنلاو باتكلاو

 نأل ءاًبابرأ مهذاختاو ةكئالملاو نييبنلا ةدابعب الو «هتدابعب

 لك نم رفكلل يفانملا مالسالاب ثعب دقو فيكف رفكلا وه اذه
 !!؟هدضب:رمأي فيكف «هجو

 ا ا يم ل ا

 عوضخلاو ةلماكلا ةيدوبعلا يضتقت صئاصخلاو لئاضفلا نم

 . راهقلا دحاولا هلل ماتلا

 ءرورغلا مهب ىدامت نيح نارجن دفول باوج اذهو

 نأ - دمحماي - انرمأتأ :اولاق نأ ربكلاو لاحلا مهب تلصوو

 ؟كدبعن

 N را اذه يا كيلانأ مالكو بمالك ناو هالات

 کیلا أوُدِحَتَت 5

 سانلا رمأي نأ

 ام ءافتنا يرابلا نّيبف «هتعاطو هللا ةدابعب مهرمأ نيح

 ني مُكُنْبَتاَ ا بَل قم هلآ َدَحَأ دو (85ىل)
 يار ءرم ر س ال س ےل 5 ر مصر 24 و ا

 هني وا یم ا فوم ت رر صا دك تک و بتڪ
E «4 چ 

 لاق اَنْ ا یر کید لع مْدَحَأَو قا 00 لو

 وأم كيك َدْسَب لوک سم © ییھککلا ن مکس اتو نأ اودا

 نييبنلا دهع ذخأ هنأ ىلاعت هنم رابخإ اذه #توقيلا مه

 باتكلا نم «مهيلع هب َّنمو مهاطعأ ام ببسب مهلك مهقاثيمو
 مهءاج نإ هنأ «هتيفوتو هللا قحب ماتلا مايقلل يضتقملا ةمكحلاو

 قحلاو ديحوتلا نم هب اوثعب امب ثعب مهعم امل قدصم لوسر
 هب نونمؤي مهنأ عئارشلا اهيلع تقفتا يتلا لوصألاو ءطسقلاو

 . هنورصنيو

 دهشو مهدهشأو اومزتلاو ءاوفرتعاو كلذ ىلع اورقأف
 . قاثيملا اذه فلاخ نم دعوتو «مهيلع

 نأو ءدحاو مهقيرط مهعيمج نأ ءايبنألا نيب ماع رمأ اذهو

 كلذ مومعو ءاهيلع اودهاعتو اوقفتا دق مهنم دحاو لك ةوعد

 . 24ب دمحمل ةرصنلاو ناميالاب قاثيملا مهعيمج ىلع ذخأ هنأ

 هللا هذخأ يذلا مهنيد اذهف مهعابتأ نم هنأ ىعدا نمف

 نمم دمحم عابتا نع ىلوت نمف .اوفرتعاو هب اورقأو «مهيلع
 بذكم « هللا ةعاط نع جراخ قساف هنإف «مهعابتأ نم هنأ معزي

 . هقيرطل فلاخم - هعابتأ نم هنأ معزي يذلا - لوسرلل

 نمؤي مل نم لك ىلع ناهربلاو ةجحلا ةماقإ اذه يفو -



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 ناميالا مهنكمي ال هنأو «نايدألاو بتكلا لهأ نم لك دمحمب

 مهمامإب اونمؤي ىتح مهعابتأ مهنأ نومعزي نيذلا مهلسرب
Sêاا  

 اک مهمتاخو
 200 4 5 2 وچ

 ىف نم ملُْسَأ هلو توغبی هللا نیو ٌرْيَمْفأ#»# (۸9-۸۳)
AE HA Nو  Aرمسيس ع 4 رس وو  

 اَنَماَء لق ٥ توجو ِهْيلِإو اهرڪو اع ضرالا تاومسلا

 ت 2 »ع زي ر و مصل ص ل ل ا مس 01

 َقَحْسِإَو لمهتسإو مهوب لع ازنأ امو اتسع لزنأ امو واب
e Aorو  

 م َمِهْبَد نه بولو َسِعَو ئموم يوآ مو ٍظاَبْسَأل تيروُهعيو
 ر چ e لو
 مكسإلا ريع بب سو © َنوُمِلَسُم ل ْنََنَو ْمُهْنَم راح نيب قرف

 يف مدقت دق #َنِرِسَخْلا ّنِم وَرَخَألأ يف وهو هني بقي نلف اًنيِد

 و ر ردها ةرقبلا ةروس

 يه اهنأو «لسرلاو بتكلا اهيلع تقفتا دق ءةمألا هذه اهب هللا

 مالسإلاو نيدلا يه اهنأو ءدحأ لكل هجوملا ضرفلا

 نيد هل سیلو «دودرم هلمعف اهريغ ىغتبا نم نأو «يقيقحلا

 . هيلع لوعي
 راجشألا ةدابع ىلإ ؟بهذي نيأف هنع بغرو هنع دهز نمف

 نابهرلاو رابحألا ذاختا ىلإ وأ ؟نارينلاو راجحألاو

 نايدألا ىلإ وأ ؟نيملاعلا برل ليطعتلا ىلإ وأ .نابلصلاو

 يف - مهلك ءالؤهو ؟نيطايشلا يحو نم يه يتلا «ةلطابلا

 .نيرساخلا نم - ةرخآلا

 ميسي دعب وردك هلا ىِدُهَي تک #٭ (41-85)

 مولا ىِدُّهَي ال هاو تلا مُهَءاَحو ی لوسا نأ اودهشو

 انو َةَكَيَكَمْلاَو ہلا كمي مُهُوآَرَج َكِيتلْوُأ © َنيِمِليطل
 0 َنوُرَظَنُي ْمُه الو ب ُباَدَمْلا ُمُهْنَع فَ ال اف َنيِلَح © نيم

 نزلا نإ © عَ ومع هلأ ف اوحَلَصآَو ا

0 

 مهدحأ ني ْنِم شب نف راد ا أوناَمو اورق نب
 مهل امو ا ُباَذَع هَل َكِيلْوُأ ءب دسم وکو 5 فضرألا ءَ

 هللا يدهي نأ دعبلا لك دعبي هنأ : ينعي يره نم

 مث «قح لوسرلا نأ اودهشو هيف اولخدو «ناميإلا
 . هوضفرف قحلا اوفرع مهنأل نيثكان نيصكان مهباقعأ

 ساكتنالاب هبقاعي هللا نإف ءهفصو ةلاحلا هذه نم نألو

 .هرثاف لطابلاو هكرتف قحلا فرع ذإ ءهل ءازج بلقلا بالقناو

 .هسفنل ىلوت ام هللا هالوف

 یَا ااو ةكيتتلاو هللا ةكتل نوعا ءالوھف
 م او a ُمُهْنَع فق و باذعلاو ةنعللا يف نيدلاخ

 a هللا نأل هللا رمأ مهءاج اذإ دورن

 .ريذنلا مهءاجو ركذت

 مهرفك نم نيبئاتلا ديعولا اذه نم ىنثتسا ىلاعت هنإ مث

 اوفرع اًموق و

 ىلع اودترا
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 وفعيو هومدق ام مهل رفغي هللا نإف مهبويعل نيحلصملا «مهبوتذو
 .هوفلسأ ام مهنع

 ىتح اًرفك الإ ددزي ملو «هرفک ىلع ٌرصأو رفك نم نكلو

 ىدهلا قيرط نع نولاضلا مه ءالؤهف «هرفك ىلع تام
 «ميلألا باذعلا اذهب اوقحتسا دقو ءءاقشلا قيرطل نوكلاسلا

 اًبهذ ضرألا ءلم اولذب ولو «هللا باذع نم رصان مهل سيلف

 . هعورفو رفكلا نم هللاب اًدايعف نيش مهعفني مل هب اودتفيل

 ءىس ني أوفق امو نوب اَنِم اوقفت ىح لا اولا نلإ# (97)

 وه يذلا ربلا اوكردتو اولانت نل : ينعي ُميلَع وي هلآ تإ

 ىتح «ةنجلا ىلإ لصوملا قيرطلا وهو «تاريخلل عماج مسا
 . اهاكزأو مكلاومأ بيطأ نم نوبحت امم اوقفنت

 ةلدألا ربكأ نم «سوفنلل بوبحملا بيطلا نم ةقفنلا نإف

 اهتمحرو قالخألا مراكمب اهفاصتاو «سفنلا ةحامس ىلع

 . اهتقرو

 ةبحم ىلع هتبحم ميدقتو « هللا ةبحم ىلع لئالدلا لدأ نمو

 رثآ نمف ءاهب قلعتلا ةوق ىلع سوفنلا تلبج يتلا «لاومألا
 «لامكلا نم ايلعلا ةورذلا غلب دقف ءهسفن ةبحم ىلع هللا ةبحم

 هيلإ هللا نسحأ « هللا دابع ىلإ نسحأو تابيطلا قفنأ نم كلذكو
 .ةلاحلا هذه نودب لصحت ال اًقالخأو الامعأ هقفوو

 ةيقبب همايق ناك هجولا اذه ىلع ةقفنلا هذهب ماق نمف اًضيأو

 ىلوألا قيرط نم ةلضافلا قالخألاو ةحلاصلا لامعألا

 «تالاحلا لمكأ يه تابيطلا نم ةقفنلا نأ عمو «ىرحألاو

 نإف هريغ وأ بيط نم ةريثك وأ ةليلق ةقفن نم دبعلا قفنأ امهمف
 . ميلع هب هللا

 فلخلاب ايندلا يف هيزجيس هلمع بسحب قفنم لك يزجيسو
 . لجآلا ميعنلاب ةرخآلا يفو «لجاعلا

 مرح ام الإ لی نإ يل اڪ ناڪ رال لک (۹۹۳)
 دسر عوض N ب ف ي 2 0 ب سر 7

 اهوُلتَم ةروتلأي اونا لف ةطروتلا لزا نأ لك ني -دِسْفَت ل لیس
 لک دت ئي بكل هلل لع کلن یت + کیو مگ د
 وو ر يرام

 نأ اا ا ےل ا يطوق

 يذلا يبنلا فلاخي يبن يتأي نأ نكمي ال هنأو «لطاب خسنلا

 هلبق

 ماعطلا عيمج نأب نوفرتعي مهنإف «هنوفرعي رمأب هللا مهبذكف

 ةريسي ءايشأ الإ ليئرسإ يتبل الالح ناك - ةاروتلا لوزن لبق -

 هسفن ىلع - مالسلا هيلع بوقعي :وهو - ليئارسإ اهمرح
 . هباصأ ضرمل هايإ اهعنمو

 الح ناك ام تخسن يتلا تاميرحتلا نم اهيف ةاروتلا نإ مث



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 :ريثك ءيش كلذ لبق

 نإ سولاف ةنروتلاب اوتاق# :- كلذ اوركنأ نإ - مهل لق

 . ميرحت الو ليلحت الو خسن ال هنأ مكمعزب 4تريِقِدَص مم

 هلوقي رمأب ناسنإلا ىلع جتحي نأ ججحلا غلبأ نم اذهو

 ىبأ نإو «بجاولا وهف قحلل داقنا نإف «هركني الو هب فرتعيو

 ام نالطبو ءهملظو هؤارتفاو هبذك نيبت نايبلا اذه دعب دقني ملو

 9 . دوهيلا نم عقاولا وهو هيلع وه
 ّنِم ناگ امو اًفيِنَح مَ هلم اويا هلا قص لف (15)
 نم قدصأ نمو «هلاق ام لك يف هللا قدص لق : يأ كرش

 ةحيض ىلع دانیال ا فاك دقو افخر البق لا

 نوفرحنملا هيلع ام نالطبو هتوعد نيهاربو الب دمحم ةلاسر

 قدص دقف هتوعد اودرو هلوسر اوبذك نيذلا «باتكلا لهأ نم

 عدصتت «ججحو نيهاربب كلذ ىلع هدابع عنقأو «كلذ يف هللا

 .لاجرلا اهل عضختو لابجلا اهل
 نم «ميهاربإ ةلم عابتا مهلك سانلا ىلع كلذ دنع نيعتف

 هللا هلسرأ لوسر لک قيدصتو «هل كيرش ال هدحو هللا ديحوت

 . ةفرحنملا ةلطابلا نايدألا نع ضارعالاو «هلزنأ باتك لكو

 اًئربتم ءديحوتلا فلاخي ام لك نع اًضرعم ناك ميهاربإ نإف

 .هلهأو كرشلا نم

 و وأ نل (1143)
 ب 0 لا هيل

 کلا

 چ

 a هتدابعل ضرألا يف هللا و

 نيملاعلل عفانملاو حلاصملا عونتو تايادهلا عاونأو تاكربلا

 تاماقمب ركذت تانيب تايآ هيف نأو ءريزغ لضفو ريثك ءيش -

 تاماقمب ركذت هدعب نمو «جحلا يف هتالقنتو ليلخلا ميه اربا

 . مهمامإو لسرلا ديس

 اًعرش اًنمؤم ءاّردق اًنمآ ناك هلخد نم يذلا نمألا هيفو

 . اًئيدو

 رثكتو اهتالمجم هذه يتلا رومألا هذه ىلع ىوتحا املف

 هيلإ نيعيطتسملا نيفلكملا ىلع هجح هللا بجوأ - اهتاليصفت

 هبساني بوكرم يأب هيلإ لوصولا ىلع ردقي يذلا وهو «اليبس
 ىلع هقيبطت هنكمي يذلا ظفللا اذهب ىتأ اذهلو «هدوزتي ٍدازو
 . ثدحتس يتلاو ةثداحلا تايوكرملا عيمج

 لكل ةحلاص هماكحأ تناك ثيح نآرقلا تايآ نم اذهو

 نعذأ نمف ءاهنودب ماتلا حالصلا نكمي الو «لاح لکو نامز

 مزتلي ملف رفك نمو «نينمؤملا نيدتهملا نم وهف هب ماقو كلذل
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 نع ينغ هللا نإف رفك نمو «نيدلا نع جراخ وهف هتيب جح
 .نيملاعلا

 هلو هلأ تکا َنوُرْمَكَت مل بتكلا لها لف (44:94)
 00 هن یی لقب لل لعق ای

 امل كولم مَع يلعب هَ امو مآ ماش دسهش ماو اجوع اتوب ما نم
 لبق مهنأ عم - باتكلا لهأ ىلع ججحلا - مدقت اميف - ماقأ

 نيدناعملا خّبو - مهءانبأ نوفرعي امك هيب يبنلا نوفرعي كلذ

 نأل هللا ليبس نع قلخلا مهدصو « هللا تايآب مهرفكب مهنم

 مهيزاجيسو «مهلاوحأ ملعي ىلاعت هللاو «مهئاملعل عبت مهماوع

 .هافوأو ءازجلا متأ كلذ ىلع

 ندا نم ار اومیطت نإ أوُنَماَء یدل اماكياظ )٠١١٠(
 دعو مع 38 2 و عسر 007 8 يور 4
 نتن ماو نورفكت یو © َيِفَك کیم دب گودر َبنِكْلا أوتوأ

 لل َىِدُه دمه مّن ميت 1 ومر یوو رت هلأ تيا کتل

 مهخبوو باتكلا لهأ ىلع ججحلا ماقأ امل 4من رص

 مهب رارتغالا نع نينمؤملا هدابع رذح «مهدانعو مهرفکب

 مكدرو مكرارضإ ىلع نوصيرح مهنم قيرفلا اذه نأ مهل نيبو

 .ناميإلا دعب رفكلا ىلإ

 نم امدعب - نينمؤملا رشعماي - متنأ - دمحلا هللو - نكلو

 ءهلئاضفو هبقانمو هنساحمو هتايآ متيأرو «نيدلاب مكيلع هللا

 ءمكحلاصم عيمج ىلإ مكدشرأ يذلا هللا لوسر مكيفو

 مكودري نأ ليحتسي - هنيد وه يذلا - هلبحبو هللاب متمصتعاو

 مئاعدلاو لوصألا هذه ىلع ينب يذلا نيدلا نأل مكنيد نع

 ذخأيو «ةدئفألا هيلإ بذجنت راونألا ةقرشملا ساسألا ةتباثلا

 لضفأو ةياغ لجأ ىلإ دابعلا لصويو «بولقلا عماجمب

 . بولطم
 دم هامحب يمتحيو هيلع لكوتي : يأ لإ مصنعي نمل

 هنأو «هب ماصتعالا ىلع ثحلا هيف اذهو ميسم ٍطّرص لإ َىِدُه

 . ةيادهلاو ةمالسلا ىلإ ليبسلا
 م هن ايلا انماء نأ اا )١١-٠١6(

 اوكنأو اوف e و لِ

 56 حبا کیو نيب تلأاف 2 د دل ہک تأ لَآ تمعن

 د ن قدك ني مدع رم رفح اس لع مر 7

 ا لإ َنوْعَدي مآ مکن تلو د ود کما ویک كل

 اًووْكَت الو ه تميم ْمُه َكِيَلْؤأَو 1 لأ ِنَع َنَوَهْنَيَو فورا

 ُباَدَع م َكِيَكْوَو تيل مج ام دب ن اوکو ایر نیک
 اوموقي نأ نينمؤملا هدابع هللا ثح اهيف تايآلا هذه يطع

 ةملكلا تريغ دقو نمألا : مرحلا نم يأ يف - هللا همحر - فلؤملا دارم )١(

 . هلخد نم يذلا مرحلا هيفو : ىلإ عوبطملا يف



 ١١45 لح ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 هتعاطب اوموقي نأو «هاوقت قح هوقتي نأب ةميظعلا همعن ركشب
 اوكسمتسيو مهنيد اوميقي نأو كلذب هل نيصلخم هتيصعم كرتو

 هنيد وهو هنيبو مهنيب ببسلا هلعجو «مهيلإ هلصوأ يذلا هلبحب
 اوميدتسي نأو «قرفتلا مدعو كلذ ىلع عامتجالاو «هباتكو

 . تامملا ىلإ كلذ

 ءادعأ اوناك مهنأ :وهو ةمعنلا هذه لبق هيلع مه ام مهرّكذو

 مهلعجو «مهبولق نيب فلأو نيدلا اذهب مهعمجف «نيقرفتم
 ءاقشلا نم مهذقنأف رانلا نم ةرفح افش ىلع اوناكو اًناوخإ

 .ةداعسلا قيرط مهب جهنو

 هللا ركش ىلإ دود لعل یتا مك ا نبي َكِدَك و

 ىوقألا ببسلاو «ةلاحلا هذه ميمتتب مهرمأو «هلبحب كسمتلاو

 ةفئاط مهنم ىدصتي نأب مهنيد ةماقإ نم هب نونكمتي يذلا

 .ةيافكلا اهيف لصحي

 هعئارشو هعورفو «هلوصأ نيدلا وهو بَ لإ نوعي

 َنَوُهْتَبَو## القعو اًعرش هنسح فرع ام وهو وراي نومي

 مه َكيِكْوَْول القعو اًعرش هحبق فرع ام وهو رکا ِنَع

 . بوهرم لك نم نوجانلا بولطم لكل نوكر دملا (رحلنملا
 نودصتملاو «ميلعتلاو ملعلا لهأ ةفئاطلا هذه يف لخديو

 نيذلا نوبستحملاو ءاصوصخو اًمومع سانلا ظعوو ةباطخلل

 مايقلاو «ةاكزلا ءاتيإو تاولصلا ةماقإب سانلا مازلإب نوموقي

 . تاركنملا نع مهنوهنيو نيدلا عئارشب

 هجو ىلع وأ مومعلا هجو ىلع ريخ ىلإ سانلا اعد نم لكف
 هذه يف لخاد هنإف ةصاخ وأ ةماع ةحيصنب ماق وأ صوصخلا

 . ةميركلا ةيآلا

 نيدلا مهءاج نيذلا نيقرفتملا كلسم كولس نع مهاهن مث

 اوفلتخاو اوقرفتف «مهعامتجاو هب مهمايقل بجوملا تانيبلاو

 ردص امنإو «لالضو لهج نع كلذ ردصي ملو اًعيش اوراصو

 اذهلو ضعب ىلع مهضعب نم يغبو .ءيس دصقو ملع نع
 .4ُكيِظَع ُباَدَع مل َكَيكْرأَول :لاق
 ميظعلا باذعلا اذه نوكي ىتم نّيِب مث 7

 ٌدوْنَكَو هوجو يبت موي» :لاقف ميلألا باذعلا اذه مهسميو
 َباَدَمْلا اوُفوُدَم يمي دعب مرفأ مهشوجو تدوس ندب ام 0

 ا او 0 نوف ن

00 

 ةداعسلا يف «ةمايقلا موي قلخلا توافتب ىلاعت ربخي

 هللاب اونمآ نيذلا ةداعسلا لهأ هوجو ضيبت هنأو ةواقشلاو

 ىلاعت هللا نأو «هيهن اوبنتجاو هرمأ اولثتماو ءهلسر اوقدصو

 اهيف مهو «تاماركلا عاونأ مهيلع ضيفيو «تانجلا مهلخدي

 .نودلاخ
 «هرمأ اوصعو هلسر اوبذك نيذلا ةواقشلا لهأ هوجو دوستو

 ا دعب مرفک ا : مهل لاقيف نوخبوي مهنأو اًعيش مهنيد اوقرفو

 َباَدَمْلأ فود ! ؟ناميالا ىلع رفكلا مترتخا فيكف كيم

 دورك ےک امب
e ۰۸)درب هلآ امو قلاب كی اهو  

 عجم لآ َلِإَو ٍضرَأْلا ىف امو توما ىف اَم لو © ییا امل
 يتلا «هتايآ نم هيبن ىلع هصق ام ىلع ىلاعت ينثي 4ُروُمُأْلآ
 هئادعأو هللا ءايلوأ نيبو لطابلاو قحلا نيب ناقرفلا اهب لصح

 كلذ نأو «باقعلا نم نيرخآللو باوثلا نم ءالؤهل هدعأ امو

 ملو «هدابع ملظي مل هنأو «هتمكحو هلدعو هلضف ىضتقم

 هيلع لمحي وأ هبنذ ريغب اًدحأ بذعي وأ مهلامعأ نم مهصقني
 . هريغ رزو

 كلملا مامت هل نأ ركذ عرشلاو رمألا هل نأ ركذ املو

 ضرأْلا يف امو ِتوَسَسلا ىف ام هلو # :لاقف ناطلتلاو فزضتلاو

 نيئيسملاو مهناسحإب نينسحملا يزاجيف رم مال مج هلأ للو

 . مهنايصعب

 هنأ هدابعل نيبي ةعمتجم ةثالثلا هماكحأ هللا ركذي ام اًريثكو

 ةيعرشلا ماكحألاو ةيردقلا ماكحألا هلف «قلطملا مكاحلا

 ايندلا يف هدابع نيب مكاحلا وهف «ةيئازجلا ماكحألاو

 .ةرخالاو

 ا ا

(I111 0وسا سال َتَجْ ةا رڪ شو  

 لهآ تا٤ وکو ها 0 رڪشا نڪ َْوَهْنَتَو فورعملاپ
 0 دوعا مشرڪ كوُمْؤُمْلا ُمُهْنَم مل ا س ناكل بتحصل

 7ث کل 4 7 نإ ذأ لإ ڪوري نل

 ىتلا بابسألا هذهب ةمألا هذهلهللا نم ليضفت اذه تورص

 سانلل سانلا ريخ مهنأو .ممألا رئاس اهب اوقافو اهب اوزيمت

 اًرمأو ءاًداشرإو اًميلعتو ةوعدو ءريخلل ةبحمو اًحصن

 قلخلا ليمكت نيب اًعمجو «ركنملا نع اًيهنو فورعملاب
 سفنلا ليمكت نيبو «ناكمالا بسحب مهعفانم ىف ىعسلاو

 .ناميالا قوقحب مايقلاو هللاب ناميالاب

 ناكو اودتهال هب متنمآ ام لثمب اونمآ ول باتكلا لهأ نأو

 مهف ريثكلا امأو «ليلقلا الإ مهنم نمؤي مل نكلو ءمهل اًريخ

 نوبراحم «هلوسر ةعاطو هللا ةعاط نع نوجراخ نوقساف

 كلذ عمو «مهرودقم لكب مهرارضإ يف نوعاس «نينمؤملل

 اولول مهولتاق ولف الإو ءناسللاب ىذأ الإ نينمؤملا اورضي نلف



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم

 .نورصني ال مث رابدألا

 اولو نيملسملا اولتاق امل مهنإف هب هللا ربخأ ام عقو دقو

 . مهيلع نيملسملا هللا رصنو رابدألا

 لإ امف ام نأ هللا ْمِهَلَع ترض ۷

2 

 هلآ س عسر
 ٍتنياع نو

 هيلع ترد د وهلا تأ ىلاعت ھن ل

 ةدهاعم الإ ءيش مهنمؤي الو اوفقث امنيأ نوفئاخ مهف «ةلذلا

 نوفرتعيو «مالسالا ماكحأل نوخضري هب نونمأي ببسو

 . ةيزجلاب
 مهريغ ةيالو تحت اوناك اذإ :يأ سات ني لب وأ

 اونكمتي مل مهنإف ءاّمحالو اًقباس مهلاح دهوش امك] مهتراظنو

 رصنب الإ «نيطسلف يف تقؤملا كلملا نم ريخألا تقولا يف

 . [ببس لك مهل مهديهمتو ىربكلا لودلا

 قاع ا يسع : يأ هَ ني بضع ومآ

 مهلتقو هللا تايآب مهرفك كلذ يف ببسلاو ءةنكسملاو ةلذلاب

 ىغب وه امنإو «لهج نع كلذ سيل :يأ قح ريغب ءايبنألا

 .دانعو

 نودع اواو اوصَع اميل مهيلع ةعونتملا تابوقعلا كلت

 هارجأ يذلا امنإو «بنذ ريغب مهبقاعيو مهملظي مل ىلاعت هللاف

 لشرلا هيلو .عهرفكو  «مهتاودعو :مهيخب بيس هيلع
 . ةعيظفلا مهتايانجو

 ولت ميا ةكأ بكل لها أ نت وس اوسی (115-11)
 ِوْوْيْلاَو ولا ونمو 0 ١ دوس مو يآ 12 ولنا تا٤

 هلأ نع َنَوُهْنََو فورعملاب تورمأيو رجلا

 نام نرخ ني ارا 123 يللا نه تارا تالا
 لهأ : نيفرحنملا هللا ركذ امل € روما يع لار اكتب
 نيميقم ةمأ مهنم نأو ءمهنم نيميقتسملا ةلاح نّيِب باتكلا

 .هعورفو نيدلا لوصأل

 وهو # ٍفوُرْعَمْلاِب تس تورم و ِرِآْل ِوَوْلاَو هلأ موي

 لاق امك رشا عج وهو .ركسلا نهزهر ءهلك ريخلا

 . دراني دیو یل تود أ یوم وک نمو : ىلاعت

 دئاز ردق تاريخلا ىلإ ةعراسملاو 4 ِترَحْل ف توُعِرَسَو

TTةردابملاو «تاريخلا لعفب مهل فصو وهف  

 ت ام لكب اهليمكتو اهيل

 1 يي ها ايلا كادت يلا
 نلف صالخإو ناميإ نع اًرداص ناك ثيح هلبقيس ىلاعت

Eردهي نلو هولمع ام رکنی نل . 

 2 ت

 . بحتسمو بجاو نم هب متت

 ه١١

 اوكرتو تاريخلاب اوماق نيذلا مهو مل يلع لاول
 . هباوث بلطو هللا اضر دصقل تامرحملا

 57و مملو منع ينم نل أوك تيل نإ 7
 لَم 0 e اف رال بَ َكِيتلْوأَو هنأ س مهدللؤأ

 أ راف جير لڪ لا ويحل ر
 َمُهَشَأ نکو ها مهَملظ امو هڪ ا املَظ 2

 اوبذكو « هللا تايآب اورفك نيذلا رافكلا نأ ىلاعت نيب * َنوُمِ

 و لم نازي ذه لم يدعي ل و

 2 اص
 َتّرَح ٌتَباَص

 الو «عفان مهعفني

 اوناك يتلا مهدالوأو مهلاومأ نأو ‹ عفاش هللا دنع مهل عفشي

 يتلا مهتاقفن نأو ءاّئيش مهديفت ال هراكملاو دئادشلل اهنودعي

 لحمضتس مهلطاب رصنل ايندلا يف اهوقفنأ

 ينل ةديدش «جير» هتباصأ ثرح لكَ اهلثم نأو
 ثرحلا كلذ تكلهأف - ةقرحم ران وأ - ديدش درب :يأ 4و

 امنإو بنذ ريغب مهبقاعيو هللا مهملظي ملف ءمهملظب كلذو
 . مهسفنأ اوملظ

 زيكو نوقم اورَمَك یا 4 ن ت
 ےب ع هس َّك هوم

00 
 كيوم م تاب أوُدِحّنَت ال أوُبمأَ ییا ا )114-1١0١(

 امو مهلا ني صَل تدب ده وع ام اوو کام كأي ا

Eانماء ا ا ادو 54 کاپ نومونو کوم 56 ا  

 لع هل نإ مكن اوم لف لا نم مانا مکی ت
EES 
ET 

 رافكلا ةيالو نع هدابعل هللا نم ريذحت اذه * طيح َبروُنَمْعَي

 نوضفيو مهيلإ نورسي ءاقدصأو ةصيصخ وأ .ةناطب مهذاختاو

 ةبجوملا رومألا نينمؤملا هدابعل حضوف «نينمؤملا رارسأب مهل
 مه :يأ الابخ مكنولأي ال مهنأب ةناطب مهذاختا نم ةءاربلل

 تدب دقو «مكب ررضلا لاصيإ يف نيرصقم ريغ نوصيرح
 مهرودص هيفخت امو « مهتنسلأ تاتلفو «مهمالك نم ءاضغبلا

 مهلاوقأ نم مكل رهظ امم ربكأ ةوادعلاو ءاضغبلا نم

 مهلاعفأو .

 مهرمأ مكل هللا حضو دقف لوقعو موهف مكل تناك نإف .

 دوهيلا كلم نع وه ذإ عضوملا اذه - ءىراقلا ىلع - لكشي دق )١(

 ةعوضوملا لمجلا هذه نكلو كلذ لبق ريسفتلا فلأ خيشلا نأ عم نيطسلفل

 نينس دعب اهبتك خيشلا لعل «ةخسنلا شماه نم ةدايز نينكرملا نيسوقلا نيب
 . ملعأ هللاو «ريسفتلا هتباتك نم



 ءةناطبو ءايلوأ مهذاختاو مهتبحمل بجوملا امف اًضيأو

 ةلباقم يفو «نيدلا يف ميظعلا فارحنالا مهنم نوملعت دقو

 ؟مكناسحإ

 لوسر لكب نونمؤت «لسرلا نايدأ ىلع نوميقتسم متنأف
 بتكلا لجأب نورفكي مهو هللا هلزنأ باتك لکبو «هللا هلسرأ

 ال ام ةبحملاو ةقفشلا نم مهل نولذبت متنأو «لسرلا فرشأو

 ال مهو مهنوبحت فيكف .هنم ليلقلا لقأ ىلع مكنوئفاكي

 ءانمآ اولاق مكوقل اذإف مكنوقفانيو مكنونهادي مهو «مکنوبحی
 ظيغلا ةدش نم لمانألا مكيلع اوضع مهسنج ينب عم اولخ اذإو

 . .مكنيدلو مكل ضغبلاو

 زع نم نورتس :يأ #«ةكِظَيَمب اوم لف :ىلاعت لاق
 اوكردت نلف «مكظيغب نوتومتو مكؤوسي ام رفكلا لذو مالسالا
 .نودصقت امب كلذ ءافش

 ام نينمؤملا هدابعل نّيب كلذلف 4 رودصلا ٍتاَذِب لع سَ نإ

 لار ر افا دع نيدلا ءاذعأ نرد هع قوم

 نإَو مهس ريخو ةيفاعو رصنو زع 4ٌةَنَسَح مكس نإ»
 بئاصملا ضعب لوصح وأ ودعلا ةلادإ نم #ةَئَيِس كص

 .هتوادع ديدشلا ودعلا فصو اذهو اهب أوحَرَفي# ةيويندلا
 تافصلا نم هيلع مه ام حرشو مهتوادع ةدش ىلاعت نيب اّمل

 اذإ مهنأو ىوقتلا موزلو ربصلاب نينمؤملا هدابع رمأ ةثيبخلا

 مهب طيحم هللا نإف اًنيش مهئادعأ ديك مهرضي نلف كلذب اوماق
 . اهيف مكنوديكي يتلا مهدئاكمبو مهلامعأبو

 الف اًئيش مكنورضي ال مهنأ ىوقتلاب مايقلا دنع مكدعو دقو

 . كلذ لوصح يف اوكشت

 دوم َنيِيِمْؤُمْلا ئو كلهآ نم َتْوَدَع دو (1١١-8؟١)

 للك جرخ نيح هدحأ» موي كلذو .ةصقلا رخآ ىلإ لاتقل

 نم بيرق ىلإ - مهعمجب - نوكرشملا لصو نيح نيملسملاب

 مهمظنو «مهدعاقم يف مهبترو مهلزانم لكي مهلّرف «دحأ»
 نوتف يف ةلماكلا هتعاربو هيأر لامك ىلع لدي اًبيجع اًميظنت
 .تاماقملا لك يف الماك ناك امك «برحلاو ةسايسلا

 . مكرومأ نم ءيش هيلع ىفخي ال لع عيب لاول

 ونبو ةملس ونب مهو السم نأ مُڪنم ِناَتَفياَط تيه ٌدِإ#

 .هقيفوتو هتياعرو هفطلب يرابلا امهالوت نکل ةثراح

 مهافك هيلع اولكوت اذإ مهنإف ومما لكون هَ لو
 . مهايندو مهنيد يف مهرضي ام عوقو نم مهمصعو ءمهناعأو

 بسح ىلع هنأو «لكوتلا بوجو اهوحنو ةيآلا هذه يفو

 يف هبر ىلع دبعلا دامتعا وه لكوتلاو هلكوت نوكي دبعلا ناميإ
 5 «دخأ» يف مهلاح ركذ املف «هراضم عفدو هعفانم لوصح

 هتمعنو هرصنب مهريكذت اهيف لخدأ «ةبيصملا نم مهيلع ىرج

 اذه اذه ففخيلو مهبرل نيركاش اونوكيل «ردب» موي مهيلع
 مكددُعو مكددَع يف 4 هلأ مسا رد هلأ مرضت دقو : لاقف

 حالس ةثاثرو ءرهظ ةلق يف رشع ةعضبو ةئامثالث اوناكف
 . حالسلاو ةدعلا لامك يف فلألا نوزهاني مهؤادعأو

 . هرصنب مكيلع معنأ يذلا وركب ْمكَّلَع هلأ وقتال

 نأ :مهنانجل اًئبثم كنيم ارشبم «ُلوُفَت ذإ»

 نإ ب © نلرم ةكيتلملا ىم علاء ةَ ہک هر مدي نأ كبك

 هذه مهتلمح نم :يأ اده َمِهِرْوَف نم وأي أوُقّمتَو ًاوريصت

 .هجولا اذهب

 :يأ يرش زكيتتلا نب نکات دستت كيت گرتی
 . ناعجشلا ةمالع نيملعم

 نم هيف لصح دادمالا اذه ناك له «سانلا فلتخاو

 نم تيبثت كلذ نأ وأ مهضعب هلاق امك «لاتقلل ةرشابم ةكئالملا

 امك نيكرشملا بولق يف بعرلا ءاقلإو «نينمؤملا هدابعل هللا

 . نيرسفملا نم ريثك هلاق
 كوف يطل كَل رم الإ هلآ لمح امو : هلوق هيلع لديو

 نأ اذه يفو « ريك زعل هلأ دنع َنِم لإ صَل مو دب

 .هللا ىلع دمتعي لب دبعلا اهيلع دمتعي ال بابسألا

 ىلع تابثو بولقلل ةنينأمط اهيف اهرفوتو بابسألا امنإو
 . ريخلا

 : يأ اح ويمص مكي وأ أرك بدلا نم اَنَرَط مطفي
 نم فرطل اًعطق نوكي نأ ودعي ال نينمؤملا هدابعل هللا رصن

 موي مهعجرأ امك اًريخ اولاني مل مهظيغب اوبلقني وأ رافكلا
 هللا مهعجرأ نيرداق درح ىلع اوتأ دق اوناك امدعب قدنخلا

 . نيبئاخ مهظيغب

 هيدي ذأ مع بونم أ ةنك رثألا ني كل یک 010
 هتيعابر ترسكو «دحأ» موي دك بيصأ امل تول م هَ

 مهيبت هجو اوجش موق حلفي فيكا و ل ضار ىف منو

 هلك رمألا نأ نيبو ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف «هتیعابر اورسكو
 ديبع نم دبع هنأل «ءيش رمألا نم هل سيل لكي لوسرلا نأو «هلل

 .نورّبدم ال نورّبدم «مهبر ةيدوبع تحت عيمجلاو هللا

 تدعبتسا وأ لوسرلا اهيأ مهيلع توعد نيذلا ءالؤهو

 لوخدلل مهقفوو مهيلع بات هللا ءاش نإ «مهتيادهو مهحالف

 نإو ءاوملسأف هللا مهاده كئلوأ رثكأ نإف لعف دقو مالسالا يف

 .هباذعو هللا تابوقعل نوقحتسم نوملاظ مهنإف مهبذع ءاش

 كه نسل رفعي ضرألا ف امو تولا ىف ام ہیر ۲۵
 فرصتملا وه هنأ ىلاعت ربخي 4ر روع أو ءاي نم ُبَْعُيَ



 ناتخسنلا اهيف تفلتخا يذلا تايآلا ريسفتب قحلم 114۷

 هل رفغيف ءاشي نم ىلع بوتي هنأو يلفسلاو يولعلا ملاعلا يف

 .هبذعيف ءاشي نم لذخيو

 ةرفغملا لامك ةمزاللا هتفص نمف مَ ومع 6

 رفغي ءرمألاو قلخلا يف امهتايضتقم دوجوو «ةمحرلاو

 :ىلاعت لاق ةمحرلل ةبجوملا بابسألاب ماق نم محريو نيبئاتلل

٠ E 

 ۹ لا E د ريسفت

 .نيملسملا عيمجو هيدلاولو هل هللا رفغ "١747 لوأ عيبر

 هيليو «ملسو هيحصو هلآ ىلعو دمحم ىلع هللا ىلصو

 .4 ويا اولڪأت ال انما يأ اًهيآتَي» هلوأ يناثلا دلجملا





 سرهفلا

 O SSS رشانلا ةملك -

 ۷ ليقع نب زيزعلادبع نب هللادبع : ةليضفلا بحاص ةمدقم -
 همحر نيميثعلا حلاص نب دمحم : خيشلا ةليضف ةمدقم -

 E ل ىلاعت هللا
 1 E ا ققحملا ةمدقم -

 A E ب هيبنت -

 O OE فلؤملا ةمدقم -

 دئاوفلا عئادب نم نآرقلا ريسفتب قلعتت ةمهم دئاوف -

 Ts ىلاعت هللا همحر ميقلا نبال

 ا ARS ةحتافلا ةروس ريسفت - ١

 1 ةرقبلا ةروس ريسفت - ١

 TO نارمع لآ ةروس ريسفت -“

 11 مما خا قب ءاسنلا ةروس ريسفت - 4

 TA SN ةدئاملا ةروس ريسفت ٥-

 VVE NS ماعنألا ةروس ريسفت -1

 TIMES RA فارعألا ةروس ريسفت -۷

 FOV Eee لافنألا ةروس ريسفت -۸

 VE Sr (ةبوتلا) ةءارب ةروس ريسفت -4

 10000 0 78 سنوي ةروس ريسفت -

 لا و دوه ةروس ريسفت ١-

 3000 0 00 077 فسوي ةروس ريسفت -۲

 EV RRR Ee دعرلا ةروس ريسفت ١-

 10000 0 0 0 00 0 01 ميهاربإ ةروس ريسفت ٤-

 0095 رجحلا ةروس ريسفت ٥-

 00 لحنلا ةروس ريسفت -57

 A E E (ءارسإلا) ليئارسإ ينب ةروس ريسفت -۷

 Ea E ا فهكلا ةروس ريسفت -۸

 Ras a امال دوال میرم ةروس ريسفت ٩-

 OA See ]111 هط ةروس ريسفت ١-

 ED ا ءايبنألا ةروس ريسفت ١-

 0 0 0 0 00000 9 جحلا ةروس ريسفت -

 1 AS نونمؤملا ةروس ريسفت ٣۳-

 O LS رونلا ةروس ريسفت ٤-

 VO Sepa ناقرفلا ةروس ريسفت ٥-

 ا مسا وس ما ءارعشلا ةروس ريسفت -1

 ةيثاجلا ةروس ريسفت - ' ٤١

 ةدجسلا ةروس ريسفت -7

 ص ةروس ريسفت -۸
 رمزا ةزؤس ريسفت لا

 (رفاغ) نمؤملا ةروس ريسفت 4٠-
 (تلصف) ةدجسلا ةروس ريسفت ١-

 ىروُشلا ةروس ريسفت -7

 فرخزلا ةروس ريسفت - 1
 نالا وعش تا

 فاقحألا ةروس ريسفت - 1

 (ِةللَي دمحم) لاتقلا ةروس ريسفت -

 حتفلا ةروس ريسفت -

 تارجحلا ةروس ريسفت -4

 مجنلا ةروس ريسفت - 07

 (رمقلا) تبرتقا ةروس ريسفت ٤-

 نمحرلا ةروس ريسفت ٥-

 رشحلا ةروس ريسفت -4

 ةنحتممل م4 اةروس ريمسفل مر - ۰

 فصلا ةروس ريسفت ١-



 سرهفلا

 5252211111 ةعمجلا ةروس ريسفت -5

 اوما نيقفانملا ةروس ريسفت -۳

 RAA نباغتلا ةروس ريسفت ٤-

 SESERRA قالطلا ةروس ريسفت ٥-

 AREA ميرحتلا ةروس ريسفت -

 Rs (كرابت) كلملا ةروس ريسفت -۷

 5*2 5 (ملقلا) ن ةروس ريسفت -4

 A ةقاحلا ةروس ريسفت -4

 EEE (جراعملا) لئاس لأس ةروس ريسفت ١-

 RSS حون ةروس ريسفت -ا١

 e (نجلا) يلإ يحوأ لق ةروس ريسفت -

 AN TY لمزملا ةروس ريسفت ٣-

 5ش*ه 6 رثدملا ةروس ريسفت - 4

 ER ةمايقلا ةروس ريسفت ٥-

 (رهدلا) ناسنالا ىلع ىتأ له ةروس ريسفت -

 0 ا وج تاالسرملا ةروس ريسفت -الا/

 .es (أبنلا) مع ةروس ريسفت -۸

 ARS تاعزانلا ةروس ريسفت -4

 TE سبع ةروس ريسفت ٠-

 2غ 5 ريوكتلا ةروس ريسفت ١-

 Rae راطفنالا ةروس ريسفت -۲

 e نيففطملا ةروس ريسفت -۳

 E قاقشنالا ةروس ريسفت ٤-

 ل جوربلا ةروس ريسفت -6

 ديال ASN قراطلا ةروس ريسفت -5

 yT (ىلعألا) حبس ةروس ريسفت -۷

 Ra E ةيشاغلا ةروس ريسفت -۸

 RE رجفلا ةروس ريسفت -4

 .... (دلبلا) دلبلا اذهب مسقأ ال ةروس ريسفت -

110۰ 

AY (سمشلا) اهاحضو سمشلاو ةروس ريسفت -4٦ | ١ 

ATS ليللاو ةروس ريسفت -۹۲ | ۸ 

E ىحضلاو ةروس ريسفت -۹۳ | ۰ 

 ٠ | 44(حرشلا) كردص كل حرشن ملأ ةروس ريسفت 1

AAR نيتلاو ةروس ريسفت -٩٩ | ۸ 

AAV e (قلعلا) أرقا ةروس ريسفت -45| ۲ 

  -47| 51ردقلا ةروس ريسفت 9 00 0 0 0000

WAE م (ةنيبلا) نكي مل ةروس ريسفت -48 | ٠ 
 ٤ |  -44ا (ةلزلزلا) تلزلز اذإ ةروس ريسفت

E تايداعلا ةروس ريسفت -١٠١ | ۸ 

See ةعراقلا ةروس ريسفت -٠١ | ٠١١ 

 ۳ | ١١- (رئاكتلا) رثاكتلا مكاهلأ ةروس ريسفت  Eا

A ا رصعلاو ةروس ريسفت -٦ | ٠٠١١ 

 ٠١ |٠١ - مل سا نم سم يعم ةزمهلا ةروس ريسفت

 ۳ | ٠٠١- ليفلا ةروس ريسفت 0

  3٠١5| 65)ط2 (شيرق) شيرق فاليال ةروس ريسفت

 ١7| 4 - نوعاملا ةروس ريسفت  RSsا

NASO و وا ىلا طا رثوكلا ةروس ريسفت - ٠١84| ١ 

TEs E EES نورفاكلا ةروس ريسفت - ١١471 ٤ 

VERA SE رصنلا ةروس ريسفت - ٠٥ |١١٠١ 

EVLA AS (بهللا) تبت ةروس ريسفت - ١١١ ۸ 

 ۹ | ١١5١- صالخإلا ةروس ريسفت 00000

VAYE 03 قلفلا ةروس ريسفت -١ |"١١ 

ASN E سانلا ةروس ريسفت ١١14| ۳ 

  | 66ل لم موا سام بنا قحالملا 11

 ٠ | ينغتسي ال هتايلكو ريسفتلا لوصأ نم تايلكو لوصأ

  A۷نآرقلل رسفملا اهنع  Oمر

AS ناتخسنلا اهيف تفلتخا يتلا تايآلا ريسفت | ۹ 

۹۱ 


